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Р Е Ц Е Н З И Я 

относно конкурс за академична длъжност „професор” в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география)  

 

Рецензент: проф. д-р Стоян Петков Маринов, катедра „Икономика и организация 

на туризма” в Икономически университет-Варна, област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна 

специалност “Икономика и управление (туризъм)“. 

 

Настоящата рецензия е изготвена на основание Заповед №: РД-16-012/ 

31.01.2018г. на Ректора на Шуменски университет  „Епископ Константин Преславски“ за 

назначаване на Научното жури по конкурс за академична длъжност „професор” в 

професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география), 

обявен в ДВ, бр. 97/05.12.2017 г.  и Протокол от заседание на Научното жури за избор на 

председател и определяне на рецензенти по конкурса, проведено на 09.02.2108 г.  

Рецензията е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото 

приложение (ППЗРАСРБ) и Правилника за развитието на академичния състав в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат – доц. д-р  

Милен Руменов Пенерлиев от Шуменски университет „Епископ К. Преславски”, 

Факултет по природни науки. 

Представеният от – доц. д-р  Милен Пенерлиев комплект материали на хартиени и 

електронни носители е в съответствие със ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ, Правилника за развитието на академичния състав в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски” и включва следните документи: 
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 Уведомително писмо от техническия секретар на конкурса за определяне на 

Научно жури и заседание на журито за избор на председател и определяне на рецензенти по 

конкурса; 

 Копие от Държавен вестник, бр. 97 от 05.12.2017 г. с обявата на конкурса; 

 Творческа автобиография на кандидата; 

 Копие на Диплома N: 33728 от 07.01.2010 г., издадена от ВАК за придобита 

ОНС „доктор“ по научна специалност 01.08.02 „Икономическа и социална география“; 

 Копие на Свидетелство от Шуменски университет „Епископ К. Преславски” за 

решение на Факултет по природни науки от 4.10.2011 г.за избиране на Милен Пенерлиев 

на академична длъжност  „доцент” в професионално направление 4.4. Науки за Земята 

(Икономическа и социална география).  

 Справка за учебната натовареност на кандидата; 

 Списък на представените за участие в конкурса и рецензиране научни 

публикации на кандидата; 

 Резюмета на научните публикации на кандидата за участие в конкурса; 

 Справка за научните и научно-приложните приноси на кандидата; 

 Справка за цитиранията на научните публикации на кандидата; 

 Декларация за достоверност на предоставената информация 

2. Биографични данни на кандидата 

Доц. д-р  Милен Пенерлиев е роден на 28.10.1975 г. През 1993 г. завършва 

средното си образование в Математическа гимназия "Нанчо Попович", гр. Шумен.  

В периода 1993-1998 г. получава висшето си образование в Шуменски 

университет „Епископ К. Преславски”, Факултет по природни науки, придобивайки 

ОКС „магистър“  с квалификация „географ, биолог, учител по география и биология“ .  

През 2009 г. Милен Пенерлиев защитава успешно дисертация на тема ”Черно 

море – фактор за социално-икономоческото развитие на Бъларската крайбрежна зона” и 

получава диплом за научно-образователна степен „доктор по география“ . През 2011г. 

д-р Пенерлиев придобита академична длъжност  „доцент” в професионално направление 

4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география) в Шуменски университет 

„Епископ К. Преславски”, Факултет по природни науки.  

Милен Пенерлиев участва в редица краткосрочни курсове за обучение и 

повишаване на квалификацията си както следва: 
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 през 2007 г. придобива квалификация „Оценка на имоти и земеделски земи“ от 

„Европартньори“ ЕООД; 

 през 2008 г. придобива квалификация „Подготовка, изработване и управление 

на проекти по програми на ЕС” от Национално сдружение за управление на проекти; 

  през 2009 г. получава квалификация „Оценител на тестови задачи със свободен 

отговор по география и икономика“ от МОМН по ОП „Развитие на човешките ресурси“; 

 през 2014  завършва курс с диплом по ArcGIS. 

Кандидатът владее английски и  руски език. 

В началото на професионалната си кариера Милен Пенерлиев работи като учител 

по география в ПМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен (01.09.1999 – 30.06.2002г.). 

Академичната и научната кариера на кандидата започва през 2002 г. във  Факултет по 

природни науки на Шуменски университет „Епископ К. Преславски”, където 

последователно заема длъжностите асистент (01.07.2002 – 01.06.2005 г.), старши 

асистент (01.06.2005- 01.03.2008 г.), главен асистент (01.03.2008 – 2011 г.) и доцент от 

2011 г. и към момента. 

Паралелно с академичната си дейност Милен Пенерлиев заема 

административните длъжности Ръководител на магистърска програма „Регионално 

развитие и управление” (2005-2008 г.) и Зам. -Декан на Факултета по природни науки на 

Шуменски университет (2012-2016г.) 

През периода от 2009 г. до момента доц. д-р  Милен Пенерлиев е участвал общо в 

8 научни и приложни проекта: 1. „Неблагоприятни рискови процеси и явления в 

Северозиточна България и отражението им върху социално-икономическото развитие на 

региона, Фонд Научни изследвания (2009г.); 2. „Оценка на природните условия на 

водосборния басейн на река Камчия като фактор за формирането и развитието на 

социално-икономическата структура на населените места“, Фонд научни изследвания, 

(2011г.); 3. Ръководител на проект „Изграждане на център по интерактивна география“, 

Фонд научни изследвания, (2012г.) 4. Ръководител на проект „Теоретико-методологичен 

модел за интерактивна география“, Фонд научни изследвания към Шуменски 

университет, (2013г.); 5. Ръководител на проект „Социално-икономически и 

демографски проблеми в селските територии на област Шумен“ (2014 г.); 6. 

„Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на 

студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в 
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Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, Университетски проект, 

(2015 г.); 7. „Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато”,  

(2016 г.); 8. Национален проект „Студентски  практики“ (от  2013г. и към момента).   

Доц. д-р Милен Пенерлиев има активна обществена дейност, свързана с 

членството му в една чуждестранна и две национални неправителствени организации. 

Кандидатът е член на Националното географско дружество на САЩ,  Българското 

географско дружество и Съюза на учените, клон Шумен.  

3. Оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата 

В периода от 2011 г. до февруари 2018 год. доц. д-р Милен  Пенерлиев 

осъществява интензивна учебно-педагогическа дейност в Шуменския университет и 

извън него. 

 Доц. д-р  Пенерлиев преподава в бакалавърски курс на обучение в 

специалностите „География и биология”, „История и география”, „География и 

регионална политика” и „Икономика“. Води дисциплините „География на населението и 

селищатa“, „География на производството и световното стопанство“, 

„Социално-икономическа география на България“, „Културна география“, 

„Териториално развитие и селищно устройство на България“, „Икономическа 

география“, „Геоикономика“. В определени периоди от време и в зависимост 

изборността на дисциплини е лектор по: „География на страните в света“, „География на 

туризма“, „Електорална география“, „Приложение на теренните географски изследвания 

в обучението по география“. 

  В магистърски курс на обучение доц. д-р Милен  Пенерлиев преподава в 

специалности „Приложна география и ГИС“, „География и интерактивно образование“, 

„Езиково обслужване на туризма“, „Краезнание“, „Културноисторическо наследство и 

туризъм“. Води дисциплините: “Теоретична география“, „География на туристическите 

ресурси“, Интерактивен потенциал на социално-икономическата география“, 

„Демография“ и др.  

 В периода 2012-2015г. доц. д-р Милен Пенерлиев е лектор във ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” по дисциплините: „Културно-географски региони в Европа“ и 

„Социални и икономически влияния на туризма“.  

 От 2011г. до 2016г. кандидатът е лектор в Частен колеж по туризъм, гр. Шумен 

по дисциплините: „Допълнителни туристически дейности“ и „Алтернативен туризъм“. 

Доц. д-р Милен Пенерлиев е изнасял лекции по програма „Еразъм+“ в 

Университет Порто, Португалия (2014 г. и 2015г.) 
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 Доц. д-р Милен Пенерлиев работи активно със студенти. Бил е научен 

ръководител на над 15 дипломанта в областта на Географията на туризма, Географията 

на населението и селищата и Социално-икономическата география на България.  Изявява 

се като научен консултант на студенти при участието им в конференции в Шуменския 

университет, ВТУ, ЮЗУ и др. Доц. д-р  Пенерлиев е определен за Научен ръководител на 

един докторант - ас. Веселин Пенчев Петков, зачислен в свободна форма на обучение на 

22.01.2018 г. с Решение на Педагогическия факултет на Шуменския университет с тема 

на дисертационния труд: „Социокултурни аспекти на културният туризъм в област 

Шумен”.     

 Експертната дейност на доц. д-р Милен Пенерлиев включва:  ръководство на  

научна селищна експедиция в село Проф. Иширково по покана на Кметството; членство 

в  националната комисия за организиране и провеждане на Национално състезание по 

география (2015г.); участие като външен експерт в комисия за провеждане на публично 

състезание по ЗОП за обществена поръчка с предмет „Избор на външен консултант за 

обследване и обединяване на съществуващи туристически маршрути на българска 

територия от трансграничния регион Румъния – България” (2016 г.). 

 Активна е рецензионната дейност на доц. д-р Милен Пенерлиев.  Той е анонимен 

рецензент към списание European Journal of Service Management, University of Szczecin, 

Poland. Участвал е като резензент на две монографии, един научен проект по Наредба 9 

към Шуменския университет и като рецензет в прцедура по придобиване на ОКС 

“доктор” и в процедура по заемане на академична длъжност “доцент”. 

 Доц. д-р Милен Пенерлиев осъществява редакторска дейност като член на 

научния комитет на Jornadas Internationais “Grandes problematicas do Espaco Europeo”, 

Porto, Portugal и редактор на електронното издание “The overarching issues of the 

European space”, Milena Press, Bucarest за 2015, 2016, 2017 г. Член е на Научния комитет и 

редактор на изданието “Challenges of tourism and business logistics”,  University “Goce 

Delcev”, Stip, Macedonia (2017 г.); Отговорен редактор е на Сборник “Пътувания из 

България (резултати от теренни географски практики и научни експедиции)”, изд. на 

ШУ,  2012 и 2014 г.; Сборник „Географски хоризонти”, изд на ШУ, 2014 г.; Сборник 

„Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции”, изд на ШУ, 2015 г.; 

Сборник „Информационни ресурси по приложна география” (том 1 и том 2), електронно 
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издание, Инкома, Шумен, 2016г.  Член е на редакционната колегия на електронно 

списание „Географ” (geograf.bg),  Член на редакционната колегия на Сборник 

„Географски науки и образование” от международна конференция „Географски науки и 

образование” в ШУ от 2012 г. до сега.    

4. Оценка на научната и научно-приложната дейност на кандидата 

Доц. д-р Милен Пенерлиев е приложил списък на общо 73 публикации, издадени 

след първа хабилитация. Списъкът включва 2 самостоятелни монографии, 3  студии 

(две в съавторство), 22 научни статии в реферирани списания (14 самостоятелни и 8 в 

съавторство), 17 други статии (5 самостоятелни и 12 в съавторство), 25 доклада (14 

самостоятелни и 11 в съавторство), 4 учебника и учебни помагала (от които 1 

самостоятелен учебник, 1 самостоятелно помагало две помагала с авторски колектив). 

От предложените 73 публикации се изключва за рецензиране студията 

„Природното и културно наследство на ЮНЕСКО в Албания, Македония и България 

като възможност за развитие на туризъм“, която е посочена и като статия, приета за 

публикуване в международното научно реферирано списание SocioBRAINs, бр. 42, 

февруари 2018 г. (приложена служебна бележка) 

По наши изчисления на основата на приложените публикации, рецензираните 

трудове са с общ обем 965 стандартни печатни страници със структура по видове, 

показана в таблица 1. 

Таблица № 1 

Вид и обем на рецензираните публикации 

  

№ Вид на публикациите Брой Брой 

страници 

Отн. дял 

в % 

1 Монографии 2 272 28,2 

2 Студии 2 49 5,1 

3 Статии в индексирани издания 22 124 12,8 

4 Други статии 17 126 13,1 

5 Доклади  25 138 14,3 

6 Учебници и учебни помагала 4 256 26,5 

 Общо 72 965 100,0 

 

В структурно отношение по страници преобладават монографиите с дял от 28,2%, 

следвани от учебниците и учебните помагала (26,5%) и статиите с общ дял от 25,9%. 

От всички рецензирани публикации 38 броя (53%) са самостоятелни. В други 23 

публикации доц. д-р Милен Пенерлиев е първи съавтор (32%). В останалите 15 % той е 

или втори или следващ съавтор.   
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 27 броя от трудовете са публикувани на чужд език (34%), като 26 са на английски 

и една публикация на руски език. Общо 18 публикации са в чуждестранни издания със 

следното разпределение по страни: Румъния – 7 бр.; Португалия – 3 бр.; Хърватска – 3 

бр.; Бразилия, Индия, Полша, Сърбия и Украйна по 1 публикация. 

23 от публикациите са в научни издания, индексирани в следните база данни: 

EBSCO, Copernicus,  DOAJ,  RePEc, EconPapers, ProQuest, Google scholar, CEEOL,  

Bazekon, NuPEE  (Бразилия),  LAT index (Бразилия).  

14 от статиите са публикувани в реномирани издания с Impact factor (IF) или 

Scientific Journal Ranking (SJR). Рекапитулацията на наукометричните показатели е както 

следва: 

 Сумарен Impact Factor (IF) – 30.119 (публикации с номера: от 10 до 16); 

 Сумарен Scientific Journal Ranking (SJR) – 11.162 (публикации с номера: 18, 19, 

20, 21, 24, 25); 

 Сумарен индекс на Хирш (H-index) – 4  (публикации с номера: 18 и 19) 

Съдържанието на публикациите на доц. д-р Милен Пенерлиев показва, че авторът 

работи успешно в две основни тематични направления: географията на туризма и 

изследване на населението и селищата. 

От рецензираните публикации 28 са посветени на географията на туризма, а в 

30 се разглеждат проблеми на населението и селищата. В останалите 14 публикации са 

разглеждат теми на планирането, провеждането и анализа на теренните географски 

практики по обществена география, теми на културната география и геоикономически 

проблеми на България като част от ЕС и Балканското културно-географско и 

икономическо пространство. 

В областта на географията на туризма са представените за рецензиране 

монографии,  една от студиите и част от статиите и докладите. В монографичния труд 

„Българският морски туризъм (кратък пространствен анализ)“ издаден от 

Университетско издателство „Епископ К. Преславски“ на ШУ през 2013г. (104 стр.),  е 

направен пространствен анализ на туризма по Българското Черноморие. 

Систематизирани са проблемите на морския туризъм в страната с акцент върху 

неустойчивите туристически практики. Монографията „Туризмът – съвременни 

теоретични аспекти“, също издание на Университетско издателство „Епископ К. 

Преславски“ на ШУ през 2016 г. (165 стр.), е съставена от три части. В първата част са 
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разграничени и описани елементи и основни дейности на туризма като стопански сектор 

(инфраструктура, посредническа дейност, екскурзоводска дейност, анимационна 

дейност, иновации). Във втората част се дискутират теоретико-методологични аспекти 

на анализа и оценката на  функционирането на туристическата система (сертифициране, 

оценка на риска). Третата част е посветена на теоретичните и приложни проблеми на 

районирането на туризма по примера на България.  

В самостоятелната студия „Голф туризмът в света и България – пространствени  и 

функционални аспекти“, издадена през 2018 г. (32 стр.) са систематизирани същността и 

тенденциите в развитието на голф туризма,  анализирана е пространствената 

организация на голф туризма по света и в България, направен е опит за профилиране на 

голф-туриста в България.   

Обявената за студия колективна разработка „Природното и културно наследство 

на ЮНЕСКО в Албания, Македония и България като възможност за развитие на 

туризъм“, (24 стр.) и рецензирана като статия съдържа характеристика на  обектите под 

закрила на ЮНЕСКО на територията на страните България, Македония и Албания. 

Същите са класифицирани по вид, територия и възможности за развитие. Оценен е 

техният туристически потенциал и са дадени насоки за опазването им. 

Публикациите, свързани с географията на туризма съдържат следните 

приносни моменти:   

Първо, доразвити са теоретичните аспекти на пространствената организация на 

туризма и е анализирана практиката на туристическото райониране в България. Разкрити 

са значими териториални различия и диспропорции в развитието на туризма в страната. 

Второ, формулирани са идеи за райониране на специализирани видове 

алтернативен туризъм (селски, културен, фестивален, голф и др.). Обосновава се 

вътрешнотериториалното райониране на морският туризъм по Българското 

Черноморско крайбрежие.   

Трето, дискутирани са теоретичните аспекти на основните елементи на 

туристическата система и същите са анализирани и оценени по примера на туризма като 

основен стопански сектор в България. 

 В областта на географията на населението и селищата основната 

проблематика в рецензираните публикации е обвързана с изследването на състоянието и 

развитието на селски територии в България.  

Публикувани са резултатите от проведени поредица кабинетни и теренни 

изследвания на селата в следните територии: 
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 Планината Беласица. Представена е физико-географската 

характеристика на планината и е анализирана селищната система в подножието (N: 7. 

колективна студия „Многоликата Беласица (кратък географски очерк)“, (40 стр.),  

издателство  Инкома, Шумен (2015 г); 

 Приморска Добруджа – селата в общините Балчик, Каварна и Шабла (N: 18. 

Penerliev, M.  Problems in regional development in Bulgaria part of Dobrudja, Journal of 

Settlements and spatial planning, special issue, Romania, 1/2012, p.157-163 SJR 0.115 (2016), 

H-index: 2 и N: 32. В. Петков, Пенерлиев, М. Научна експедиция „Приморска Добруджа – 

2011” // Сб. Пътувания из България /резултати от теренни географски практики и научни 

експедиции/, ШУ, 2012, с.24-39; (в съавторство)) 

 Дунавска Добруджа – селата в общините Тутракан, Главиница, Ситово и 

Силистра (N: 26. Penerliev, M. Current demographic and urban problems in the Danubian 

Dobrudza (region Bulgaria), Quaestus, Numarul 7, Anul IV, Timisoara, Romania, 2015, 

p.29-36; (indexing: RePEc – EconPapers, Index Copernicus DOAJ and ProQuest)); 

 Горното поречие на река Луда Камчия  - села в общините Котел, Сливен и 

Сунгурларе  (N: 33. Пенерлиев, М. , В. Петков, Съвременно състояние на селищата по 

горното поречие на река Луда Камчия /неочаквани резултати/ // Сб. Пътувания из 

България /резултати от теренни географски практики и научни експедиции/, ШУ, 2012, 

с.66-75 

 Област Шумен – анализира се историята, настоящето и бъдещето на селата в 

общините от областта (статии с N: 42,43,44 I 45); 

В публикации по темата за география на населението се предлагат иновативни 

методи за изследване на селищните образования. Електронният учебник по География 

на населението и селищата съдържа теми, разработени с използването на актуални 

информационни ресурси и статистически данни.  

В обобщение приносите в публикациите по темата за география на населението 

и селищата са: 

Първо, направен е задълбочен регионален анализ и е систематизирана 

характеристика на селските райони в голяма част от територията на Североизточна 

България. Осветлен е процесът на депопулация чрез използване на индекса на 

обезлюдяване. Изследвано е влиянието на обезлюдяването върху социалната 

инфраструктура (здравни, учебни, културни заведения). 



10 

 

Второ, разработени са нови методологични и методически насоки за провеждане 

на теренни географски практики, научни експедиции по обществена география и 

теренни селищни изследвания. 

Трето, изготвени са учебни помагала по актуални учебни дисциплини в областта 

на  географията на населението и селищата, които са полезни за формиране на знания и 

умения в студентите. 

Във всички рецензирани трудове ясно е очертано личното участие на доц. д-р 

Милен Пенерлиев .  

Посочените в приложената справка  43 документирани цитирания на 

публикации на кандидата от български и чуждестранни  автори  подчертават 

значимостта на рецензираните трудове. 

5. Критични забележки и препоръки към кандидата 

Рецензираните научни трудове дават основание да препоръчаме на автора да 

разшири публикационната си дейност с акцент върху развитието на устойчив туризъм в 

селските райони, като възможност за съхраняване на селата в тях.   

6. Лични впечатления 

Познавам доц. д-р Милен Пенерлиев  от съвместни участия в научни конференции. 

Впечатленията ми от него са, че той е  компетентен и колегиален научен работник. 

Заключение 

Документите и материалите, представени от  доц. д-р Милен Пенерлиев   

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ),  Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитието 

на академичния състав в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, а 

именно:  

1. Придобил е образователната и научна степен “доктор”. 

2. Заема академичната длъжност “доцент” в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ в продължение на 6 години. 

3. Представени са и са приети за оценка достатъчен брой публикации, несвързани 

с първата хабилитация, включващи два самостоятелни монографични труда, 

рецензирани от  хабилитирани лица и отпечатани в специализираното научно издание  - 

Университетско издателство  „Епископ Константин Преславски“ на Шуменския 

университет; една самостоятелна и една колективна студия, 39 статии  и 23 доклада. 

4. Има осигурена необходимата аудиторна и извън аудиторна заетост. 
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5. Чете лекции по учебни дисциплини в ОКС “бакалавър” и в ОКС “магистър”,  

които са пряко свързани с конкурса. 

6. Има публикувани учебници и учебни помагала по преподаваните от него 

основни дисциплини. 

7. Научен ръководител е  на 1 докторант. 

8. Участвал е в 8 научно-приложни проекта. 

9. Документирани са 43 цитирания на кандидата от други автори. 

10. Членува в 3 неправителствени организации; 

Постиженията на доц. д-р Милен Пенерлиев в научно-приложната и 

учебно-педагогическата дейност  са основание да дам положителна оценка на 

кандидата и да гласувам с „да” за избор на доц. д-р Милен Пенерлиев   на академичната 

длъжност „професор” в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски„ в 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география) 

 

 

 

 

03.03. 2018 г.    Рецензент: ................................ 

гр. Варна    проф. д-р Стоян Маринов  


