
СТАНОВИЩЕ

по дисертационен труд на гл. ас. инж. Борислав Емилов Александров на
тема „Геодезически дейности на остров Ливингстън, Антарктика,,

за присъждане на образователна и научна степен „ ДОКТОР"
по научната специалност 02.16.01. „Обща, висша и приложна геодезия"

от проф. д-р инж. Андрей Иванов Андреев — ШУ "Еп. Константин Преславски"

Основание за становището е Заповед N0 346/05.05.2011 на Ректора на Университета
по архитектура, строителство и геодезия гр.София и чл. 30(3) и чл. 31 от Правилника за
прилагане на Закона за развитие на академичния състав на Република България..

I. Обща характеристика
1. Докторантът гл. ас. инж. Борислав Емилов Александров е зачислен в свободна

докторантура към катедра „Висша геодезия" на Геодезическия факултет на УАСГ.
2. Дисертационният труд е разгледан на заседание на катедра „Висша геодезия" на

31.01.2011 г.
3. Изследванията   са   извършени   в   Българската   антарктическа   база   на   остров

Ливингстън, Антарктика с участие в три експедиции и в УАСГ.

II. Оценка на дисертационния труд
Представеният за становище дисертационен труд в обем 189 стр., включва въведение,

шест части и заключение. Включени са още 81 фигури, 14 таблици, изводи, научно-
приложни приноси и публикации на автора. Библиографията е с 62 заглавия от които 37 на
кирилица и 25 на латиница.

Актуалността, целта и задачите на дисертационната работа са поместени във
въведението. В раздел първи е представен исторически преглед на широкия спектър на
научните и приложни задачи решавани на Антарктика, както и мястото на геодезията в
интердисциплинарните проекти.

Във втори раздел, докторантът представя анализ на научните и практически
изследвания на Българската Антарктическа База (БАБ), на чиято основа са направени
геодезически дейности, изводи и приносни моменти на дисертационния труд в раздел трети,
а именно:

1. Проектирана и изградена е геодезическа мрежа на остров Ливингстън.
2. Изследвано   е   влиянието   на   вертикалната   рефракция   върху   геодезическите

измервания при специфичните условия на остров Ливингстън, Антарктика.
В раздел четвърти е проектирана, реализирана и анализирана уникална хидрографска

снимка на акваторията на южния залив на острова.
В раздел пети е създаден цифров модел на релефа в района на БАБ и е създаден

цифров модел на дъното на южния залив на острова.
Разработената в раздел шести методика за геодезически работи в полярни условия е

от особено значение за бъдещите геодезически експедиции.

III.Обобщено мнение и предложение
Значимост на приносите
Приносите в дисертационния труд са значими както за геодезическата практика, така

и за науката като цяло. Те ще допринесат за разширяване на познанията в изследваната сфера
и ще обогатят научните изследвания в областта на изясняването на ролята на геодезическите
дейности в интердисциплинарните изследвания на остров Ливингстън, Антарктика.

Оценка на приносите
По моя преценка дисертационният труд и приносите са лично дело на докторанта.

Считам, че те са достатъчни за този вид изследване и ще обогатят знанията в областта на



геодезията в екстремни условия и в интеграцията и с другите науки.
Публикации по дисертацията
Считам, че и петте представени публикации от докторанта са свързани с

дисертационния труд: Две от публикации са самостоятелни, а в други две авторът е на първо
място в колектива. Приемам направените публикации като част от дисертационния труд.

Цитирания и използване на резултатите
Няма приложени цитирания на докторанта от други автори. Експериментите са

извършени в Българската антарктическа база на остров Ливингстън, Антарктика с участие в
три експедиции и в УАСГ.

Автореферат
Авторефератът е разработен съгласно изискванията за защита на дисертация за

получаване на образователна и научна степен „доктор" и отразява напълно най-съществените
моменти от дисертационния труд.

Лични впечатления
Не познавам лично докторанта гл.  ас.  инж.  Борислав Емилов Александров но от

представения дисертационен труд, направените публикации и интересните му творчески
търсения и изследвания следва да отбележа, че оценката ми е изцяло положителна.

Бих препоръчал на докторанта при бъдещите си изследвания да ограничи общо
описателните и добре известни теории, а да отдели по-голямо мяс/го и внимание на новите
теории и изследвания!

Заключение
Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка за качествата на

дисертационния труд на гл. ас. инж. Борислав Емилов Александров на тема „Геодезически
дейности на остров Ливингстън, Антарктика", поради което си позволявам да препоръчам на
уважаемите членове на научното жури да дадат на гл. ас. инж. Борислав Емилов
Александров образователната и научна степен „ ДОКТОР" по научната специалност 02.16.01.
„Обща, висша и приложна геодезия".

10.06.2011г. Изготвил становището:
гр. Шумен /проф. д-р инж. А. Андреев/


