
С Т А Н О В И Щ Е

от проф. Марин Господинов Генев

относно конкурса за получаване на научното звание “професор”, 
по научната специалност 4.4 Науки за Земята (Физическа география и 
ландшафтознание), обявен в Държавен вестник бр. 55 / 19.07.2011 г. 

с кандидат доц. д-р Румен Любенов Пенин   

Доцент д-р Румен Пенин е дългогодишен преподавател в СУ “Климент 
Охридски” и утвърден учен. Откроява се с богатия си педагогически опит и 
квалификация, поради което е уважаван преподавател и колега. Участва  в 
работата на различни творчески колективи, работещи по широкоспектрална 
научна проблематика. Като ръководител на катедра  е създал комплексна 
система за обучение на студентите по актуализиран план за бакалавърска и 
магистърска степен в областта на геоекологията и природната география. Автор 
е на редица учебници и учебни помагала, които са написани на достъпен научен 
език при използване на съвременната методологична основа и терминология. 
Създател е на редица нови учебни програми по дисциплините Природна 
география на България, Природна география на континентите, Природна 
география на Балканския полуостров, Геохимия на ландшафтите и др. Тук 
трябва да се спомене Многоезичният  речник по физическа география, както и 
Терминологичният речник по физическа география и ландшафтна екология. 
Чел е лекции в специалностите География, Туризъм, Регионално развитие и 
политика и на студентите от специалностите  от ГГФ, БФ и ИФ на Софийски 
университет.

Доцент д-р Пенин е известен с добрата организация и сериозност на 
провежданите теренно-изследователски работи с участието на студенти, 
дипломанти и докторанти. Важно място в тази насоченост е провеждането на 
редица стажове на студентите в страната и чужбина, на учебнопознавателни 
екскурзии извън ангажираността си по учебните планове. Бил е научен 
ръководител на повече от 25 дипломанта, които са придобили магистърска 
степен и на двама докторанта.   

Неговите научни и научно-приложни приноси са безспорни. Създава нова 
методика за изследване на аквални ландшафти и почви и биохимични 
изследвания чрез въвеждане на басейновия подход. Получава нови данни за 
изясняване на ландшафтно-геохимичната структура и развитие на геосистемите 
за отделни физикогеографски единици. Установява концентрациите на 
микроелементи в зола на различни растения и групи. Разработва методика за 
урбоекологични проучвания с цел установяване на съдържанията на 
микроелементите и ароматните въглеводороди в някои от компонентите на 
ландшафта и др. 



Трябва да се отбележи, че значителна част от неговите публикации се 
отнасят до важни и актуални геоекологични проблеми. Те имат оригинален 
характер и са оценени подобаващо (Геохимия на ландшафта – А. И. Перельман 
и Н. С. Кисимов – учебник за студенти от Московския университет).  

От представените материали ясно личи, че получените резултати са плод 
на автора. Кандидатът е представил 66 научни труда и 5 учебника и 
методически ръководства за висшите училища. Публикациите в чужбина се 
отнасят за страните Австрия, Чехия, Русия, Македония и Турция. Значима е и 
работата по проекти и програми към МОМН, GEF, свързани с опазване на 
биологичното разнообразие на националните паркове “Централен Балкан” и 
“Рила” , Беласица, Козница, Влахина планина и др.

Най-важното, с което може да се характеризира научната дейност на 
кандидата, се свежда до следното: изграден учен и утвърден преподавател, 
сериозен и задълбочен изследовател, голяма работоспособност, генериране на 
идеи и постигане на тяхната реализация, търсене на приложни аспекти и 
въвеждане на иновации в полезрението на широките му научни интереси, 
популяризиране на знанията сред студентите и обществеността.

Доц. д-р Румен Пенин е дългогодишен университетски преподавател и 
изследовател, като е изградил много добър имидж и авторитет сред колегията и 
студентите. Той е търсен експерт и консултант по различни научно-приложни 
въпроси, а така също и като ръководител на дипломанти и докторанти. Бил е 
член на различни научни и декански съвети и такива съм бившата ВАК и т. н. 
Това недвусмислено потвърждава неговите делови и творчески качества на 
изграден учен и преподавател.

В заключение считам, че кандидатът напълно отговаря на 
изискванията на Закона и Правилника за неговото приложение и затова с 
пълна убеденост предлагам на Научното жури да гласува за присъждане на 
доц. д-р Румен Любенов Пенин научното звание “Професор” по научната 
специалност 4.4 Науки за Земята (Физическа география и 
ландшафтознание).

17. 11. 2011 г.                                  Рецензент:
      София                                                              (проф. дтн М. Генев)


