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СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ 

по научна специалност 02.16.01 „Обща, висша и приложна геодезия“, 
обявен в ДВ, бр.59 от 29.07.2016г. 

 

1. Списък на публикации и доклади 
1.1. Antova G., I. Kunchev, Chr. Mickrenska-Cherneva, Point clouds in BIM, WMESS 

2016, Praga, Volume 44 - http://iopscience.iop.org/year/1755-
1315/Y2016;jsessionid=DA7EBEA5D302355E6A152A9E772EDB34.c3.iopscience.
cld.iop.org 

1.2. Микренска – Чернева Кр., Въвеждане и актуализация на геоданни в 
структурите на INSPIRE, Годишник на УАСГ, 2016, свитък 3 (под печат, 
приложена е служебна бележка) 

1.3. Микренска – Чернева Кр., Необходимостта от 3D кадастър, сп. “Геодезия, 
картография, земеустройство”, бр. 3-4, 2016г., София 

1.4. Микренска – Чернева Кр., К. Николов, Н. Антонов, Критерии и анализ на 
точността на площите на поземлените имоти, Годишник на УАСГ, 2012, свитък 
3 

1.5. Микренска – Чернева Кр., Геодезични измервания с тотална станция в 
координатен режим; Международна научно-приложна конференция 
УАСГ2009,2009 

1.6. Антова Г., Кр. Микренска, “Практически обоснована алтернатива на гирусния 
метод за измерване на посоки”, Юбилеен годишник на УАСГ 2002г., София 

1.7. Малджански Пл., Кр. Микренска, “Използвани технологични схеми при 
установяване верността на кадастрални граници” – сп. “Геодезия, картография, 
земеустройство”, бр. 1, 2000г., София 

1.8. Микренска – Чернева Кр., Представяне на Регистъра на географските имена в 
България и изпълнение на директивата INSPIRE от АГКК, Доклад на Закриваща 
конференция на Проект: „Надграждане на съществуващи информационни 
системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно 
обслужване”, 03.2015 

1.9. Микренска – Чернева Кр., Състояние на специализирани карти и регистри, 
Доклад на XXIV-ти Международен симпозиум “Съвременните технологии, 
образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея 
области”, София, 06 – 07 ноември 2014г. 

1.10. Микренска – Чернева Кр., Геопространствени данни в контекста на LADM, 
Доклад на XXVI-ти Международен симпозиум „Съвременните технологии, 
образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея 
области”, София, 03 - 04 ноември 2016 г. 

1.11. Микренска – Чернева Кр., Д. Симеонов, Прилагане на алгоритъм на Дейкстра 
за създаване на уеб базирано приложение, сп. „Геодезия, картография и 
земеустройство, бр. 5-6, 2016г. (под печат, приложена е служебна бележка) 

1.12. Микренска – Чернева Кр., Д. Симеонов, Приложение на ГИС чрез 
използване на уеб платформа, XXVI-ти Международен симпозиум 

http://iopscience.iop.org/year/1755-1315/Y2016;jsessionid=DA7EBEA5D302355E6A152A9E772EDB34.c3.iopscience.cld.iop.org
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“Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в 
геодезията и свързаните с нея области”, София, 03 – 04 ноември 2016г.; 

1.13. Микренска – Чернева Кр., Г.Антова, Ив. Кунчев, BIM и 3D кадастър, 
постер, XXVI-ти Международен симпозиум “Съвременните технологии, 
образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея 
области”, София, 03 – 04 ноември 2016г. 
 
Публикации, свързани с дисертационния труд: 

1.14. Микренска – Чернева Кр., Модел на геопространствени данни, 
дисертационен труд и автореферат, 2015 

1.15. Микренска – Чернева Кр., Анализ на възможностите за създаване на 
специализирани карти и регистри, сп. „Геодезия, картография и 
земеустройство, бр. 3-4, 2014г.; 

1.16. Микренска – Чернева Кр., Анализ и структуриране на данните за 
поземлените имоти, Годишник на УАСГ, том XLVI, св. 3, 2014; 

1.17. Микренска – Чернева Кр., Възможни случаи на представяне на 
пространствена информация от кадастъра, том XLVI, св. 3, Годишник на 
УАСГ, 2014; 

1.18. Микренска – Чернева Кр., доклад пред Геодезически факултет на УАСГ 
като резултати от изпълнението на Дейност 4 „Привеждане на наличните 
геоданни в АГКК, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за 
изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона 
за достъп до пространствените данни” по проект „Надграждане на 
съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за 
по-добро административно обслужване”, юни 2014 

 
2. Списък на монографични трудове 

2.1. Пенев, П.Т., Кр. Микренска – Чернева, Специализирано картографиране в 
България, Монография, ,ISBN – 978-954-2910-44-2, Интел Ентранс, София, 
2015, глави 3,4 и 11 
 

3. Списък на съставени учебни програми 
3.1. Учебна програма по дисциплината „Софтуер за управление на електронни 

геодезични инструменти“, ОКС „Магистър“, специалност „Геодезия“ – 
редовно и задочно обучение, УАСГ 

3.2. Учебна програма по дисциплината „3D кадастър“, ОКС „Магистър“, 
специалност „Кадастър“, УАСГ 

3.3. Учебна програма по дисциплината „Специализирани карти и регистри“, ОКС 
„Магистър“, специалност „Кадастър“, УАСГ 

3.4. Учебна програма по дисциплината „Многоцелеви кадастър“, ОКС 
„Магистър“, специалност „Геодезия“ – редовно и задочно обучение, УАСГ 

3.5. Учебна програма по дисциплината „Кадастър и устройствено планиране“ – 
част Кадастър за служители на МОСВ 

3.6. Учебна програма по дисциплината „МОГИ“ (Изравнение по МНМК) за 
англоезични студенти по Еразъм 
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3.7. Учебен план и програма за индивидуална специализация „Управление на 
електронни инструменти“ 
 

4. Списък на издадени учебни пособия, учебници и книги, в т.ч. и електронни 
4.1. Микренска – Чернева Кр., Т. Илиева-Цветкова, П. Павлов, Ръководство за 

работа с тотални станции, електронен вариант 
 

5. Списък на разработени лекционни курсове 
5.1. Микренска – Чернева Кр., Софтуер за управление на електронни 

геодезични инструменти за ОКС „Магистър“, специалност „Геодезия“ – 
редовно и задочно обучение, УАСГ 

5.2. Микренска – Чернева Кр., Многоцелеви кадастър за ОКС „Магистър“, 
специалност „Геодезия“ – редовно и задочно обучение, УАСГ 

5.3. Микренска – Чернева Кр., Кадастър за ОКС „Бакалавър“, специалност 
„Устройство и управление на земи и имоти“ 

5.4. Микренска – Чернева Кр., Lecture notes on least square adjustment за Еразъм 
студенти, 2010-2011 

5.5. Микренска – Чернева Кр., Exercises on least square adjustment за Еразъм 
студенти, 2010-2011 

5.6. Ив. Кунчев, Кр. Микренска – Чернева, Exercises in Surveying for the students 
of the faculties of Structural Engineering, Transportation Engineering and 
Hydrotechnics, 2008-2009 

5.7. Микренска – Чернева Кр., Кадастър по проект „Служителите на Община 
Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и 
бизнеса”, март 2014г. 

5.8. Микренска – Чернева Кр., Кадастър по договор „Повишаване на 
професионализма и квалификацията на служителите от МОСВ чрез 
специализирани обучения“, май 2015г. 
 

6. Списък на научноизследователски и внедрителски проекти и договори 
6.1. Конвертиране на цифрови модели на КВС в ZEM формат в КККР в CAD 

формат, 2015 
6.2. Осъществяване и контрол по качеството на изпълнението, при разработване и 

окончателно приемане дейностите по изграждане на: 1) Информационна 
система за данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал. 7 от 
Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) Договор АГКК-
ЦНИП при УАСГ, 2014 

6.3. Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги 
от АГКК за по-добро административно обслужване (дейност 4), 2013-2014 

6.4. Проектиране на планове за вертикално планиране и трасировъчни планове за 
новопроектираните населени места Траген – 430 ха, Ум Ал Аранеб – 350ха, 
Солук – 700 ха и Ел Марч - Либия и консултантска дейност, 2007 

6.5. Консултант в Агенция по планиране в залива Сирт, Либия по проекта за 
Свободна зона – гр. Мисурата, 2000 
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6.6. Изработване на кадастрален и генерален план, вертикално планиране, 
трасировъчен план и план на подземните проводи и съоръжения на Фабрика за 
Шоколадови Изделия “ Своге Сушард”, гр. Своге, 1998 

 
 

7. Списък на известни цитирания 
 
7.1. Пенев, П.Т., Кр. Микренска – Чернева, Специализирано картографиране в 

България 
Цитиране в: 

1. Найденов Н., Картографски методи в навигацията, Дисертационен труд 
за присъждане на ОНС „доктор“, УАСГ-София, 2015 

2. Кастрева П., Ив. Дреновски, Г. Безинска, С. Иванов, Създаване на 
специализирана карта на културното наследство – приоритетни цели и 
задачи, сп. “Геодезия, картография, земеустройство”, бр. 5-6, 2015 г., 
София 

3. Василев Ст., Топографските планове – отживелица или необходимост?. 
сп. “Геодезия, картография, земеустройство”, бр. 3-4, 2016 г., София 


