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Справка за изпълнение на минималните национални изисквания за 

заемане на академична длъжност 

"професор", съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитие 

на академичния състав в Р.Б. (последни изменения и допълнения ДВ 

56 от 06.07.2018) 
 

(с намерени позовавания на публикациите и регистрации на техните издания, 

които са индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация) 

 

Румен Младенов Георгиев - професионално направление 3.8 

„Икономика“ 
 

1. Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ – 50 точки; 

Тема „Создания автоматизированных систем управления крупными энергосистемами 

(на премере оптималного текущего планирования пройзводственно-хозяйственной 

деятельности)”, 26.11.1971г., Московский инженерно-экономическии институт „С. 

Орджоникидзе“, решение на ВАК на Н.Р.Б., протокол 1/24.01.1972г.  

 

 

2. Хабилитационен труд - монография – 100 точки; 

Р. Георгиев, „Делови Решения: Методология и организация“, А.И. „Марин Дринов“, С. 

2005г., ISBN 954-322-051-4, (намерени позовавания в CEEOL.COM и Google Scholar) 

 

 

3. Минимална сума от 200 точки по показателите: 

а) Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд 

– 100 точки 

- Р. Георгиев, „Стратегиране и конкурентоспособност“, изд. „ПринтМедия“, С. 2013г., 

ISBN 978-954-91690-4-1, (намерени позовавания в CEEOL.COM и Google Scholar) 

 - Р. Георгиев, "Кризата изисква системна промяна" изд. “Софтрейд”, С. 2010, ISBN 978-

954-334-106-1, (намерени позовавания в Google Scholar) 

- Р. Георгиев, „Икономическата стратегия и научно-техническия прогрес“, изд. 

„Профиздат“, С. 1983, КОД 26 9531373211/0525-35-83 

- Р. Георгиев, „Паричната политика като изкуство на баланса“, библиотека 

„Инициатива“, С. 2004, ISBN 954-91392-3-9 

 

 

б) Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор" – 75 точки 

Р. Георгиев, „Организиране на информацията в икономическите системи“, изд. 

„Техника“, С. 1975г., Лит. Група III-2 Тем №270400000 Изд. №9756 

 

 

в) Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация -30/брой съавтори (всички статии и 

доклади можете да намерите и на блога на автора: http://www.rgeorgiev.com) 

- R. Georgiev, Systematic Approach Towards the Risk of External Financial Imbalances in the 

Bulgarian Economy (Bas, “Economic Thought”, Selected Works 2009) (ISSN 0013-2993) 

(Намерени позовавания в GEEOL.COM и IDEAS.REPEC.ORG) 

http://www.rgeorgiev.com/
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- Георгиев Р.-„Актуальние проблемьi государственной паддержки конкуренции“, 

Годишник на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, Стопански факултет, 

Том 14, 2016 ISSN 1311-8420, (Намерени позовавания в GEEOL.COM и 

IDEAS.REPEC.ORG) 

- R. Georgiev,, "The global crisis and the decline of market fundamentalism", сп. "The Global 

Politician" 8/18/2011, Международно списание, (Публикацията присъства на адреса му 

http://globalpolitician.com//27038-global-recession-crisis-depression) 

- R. Georgiev, B. Danev, B. Multicriteria Evaluation of Technological Interrelations Between 

Industrial and Agricultural Sectors of the Bulgarian Economy – доклад на VIII световен 

конгрес на Световна Икономическа Асоциация, Делхи, 1986 г., (Намерени две 

позовавания в Google Scholar) 

- Р. Георгиев, “Интелектуалниые ножнициы и глобализации”, Пленарен научен доклад 

на общото събрание на Международния Съюз на Икономистите (IUE), Хавана, (Куба) 

2004, в Евразийски международньй научно-аналитический журнал “Промлемьй 

современной экономики”, Санкт-Петербург, 3-4, 2005 г., ISSN 1818-3395 и в 

Международный журнал "Проблемы теории и практики управления", № 1, Москва, 2006 

(Намерени 11 позовавания в Google Scholar) 

- Р. Георгиев, "Возможности интердисциплинарного подхода в управлении". Научные 

труды Международного союза экономистов и Вольного экономического общества 

России, том 18, Москва - Санкт Петербург, 2006, ISBN 5-94160-047-x и в 

„Экономическое возрождение России” бр., 4, 2005 (Намерени 6 позовавания в 

elliberary.ru и lib.usue.ru) 

- Р. Георгиев, “Механизмът на лихвените проценти и кризата”, сп. „Народностопански 

архив“, СА Свищов, бр.4/2009, ISSN: 0323-9004 (Намерени позовавания в GEEOL.COM) 

- Georgiev R. "International innovative networks are now nud"', ( Пленарен научен доклад 

на ГОДИШНОТО събрание на Международния съюз на икономистите (IUE), 3-14 януари 

2007, Шанхай (Китай), ж. Econom, № 1/2007, IUE, IAM New Pettez;, на руски език 

„Развитие иновационных сетей и альянсов в условиях глобализации“, ж. 

„Экономическое возрождение России” 2007 (Намерени 28 позовавания – средно 2,55 на 

година, в elliberary.ru) 

- Р. Георгиев, "Деловые решения как объект исследования и методологии". 

Международный журнал "Проблемы теории и практики управления", № 1, Москва, 2006, 

(Намерени позовавания в elliberary.ru) 

- Георгиев Р. Икономическата наука като пространство (киберпространство) за 

общуване, Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез 

споделяне на знания, С.А. „Димитър Ценов“ Свищов, Том 1, 2016 г, ISBN 978-954-23-

1185-0, (Намерени позовавания в https://dlib.uni-svishtov.bg/xmlui/handle/1061/2965) 

- Р. Георгиев, “Равнището на интелектуализация на производството и измененията в 

съдържанието на труда”, сп. “Икономическа мисъл”, бр. 10/1981, ISSN 0013-2993, 

(Списанието е реферирано в световноизвестните бази данни с научна информация 

EBSCO и RePEc) 

- Р. Георгиев, „Единна информационна база за внедряването на научно-техническите 

постижения“, Сп. „Икономическа мисъл“, бр. 4/1980, ISSN 0013-2993, (Списанието е 

реферирано в световноизвестните бази данни с научна информация EBSCO и RePEc) 

 

 

г) Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове – 10/брой съавтори (всички статии и 

доклади можете да намерите и на блога на автора: http://www.rgeorgiev.com) 

- Р. Георгиев, “Об этапах, противоречиях и задачах развития институциональной 

рыночнои среды в Болгарии“, доклад пред Общото събрание на Международната 

http://globalpolitician.com/27038-global-recession-crisis-depression
https://dlib.uni-svishtov.bg/xmlui/handle/1061/2965
http://www.rgeorgiev.com/
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академия по мениджмънт (IAM), 08.06.2010г., Москва, на руски език – ж. Мениджмент 

и Бизнес-Администрирование №3, Специализираное научно-практическое издание, 

Москва, 2010, ISSN 2075-1826 

- Р. Георгиев, “Парадоксы непроизводственной сферы при переходе к рынъчной 

экономике”, Научные труды Международного союза экономистов и Вольного 

экономического общества России, Том 7, Москва - Санкт Петербург, 2000, ISBN 5-94160-

001-1 

- Р. Георгиев, „Локальные эффекты глобализации“, Научные труды Международного 

союза экономистов и ВЭО, том 10, Москва, Санкт Петербург, 2002, ISBN 5-94160-016-x 

- Р. Георгиев, “Энергетический рынок в переходных экомиках” (на примере Болгарии), 

Научные труды Международного союза экономистов и Вольного экономического 

общества России, том 20, Москва - Санкт Петербург, 2003, ISBN 5-94160-024-0 

- Р. Георгиев,, Десетте конструкта на конкурентното стратегиране, Сп. Социология и 

иконимика, бр.3, 2014, ISSN 1314-3603 

- Р. Георгиев, "Сигурност на организацията и ефективност на решенията". Сп. "Наука", 

изд. на Съюза на учените в България, бр. 3/2007, ISSN 0861 3362 

- Р. Георгиев, "Демокрацията в паричната и фискалната политика", Сп. "Наука", изд. на 

Съюза на учените в България, бр. 5/2003, ISSN 0861 3362 

- Р. Георгиев, "Международния валутен фонд и парично-фискалната система в 

България". Сп. "Наука", изд. на Съюза на учените в България, бр. 1/2004, ISSN 0861-3362 

- Р. Георгиев, "Правото на риск и отговорността при деловите решения". Сп. "Панорама 

на труда", бр. 5/2007г, ISSN 1312-305X 

- Р. Георгиев, "Организационните структури и корпоративната сигурност". Сп. 

"Икономика" бр. 3/2007г., ISSN 1312-2428 

- Р. Георгиев, "Стопанските организации като „игрови ансамбъл“". Сп. "Икономика", бр. 

3/2005, ISSN 1312-2428 

- Р. Георгиев, „Институционалната среда на преходната икономика и кризата“, 

„Геополитика & Геостратегия”, бр. 4/2010 г., ISSN 1312-4579 (Print), (Списанието 

присъства в Националния Референтен Списък на НАЦИД) 

- Р. Георгиев, „Глобалната криза залезът на глобалния фундаментализъм“, доклад на 

националната научна конференция „Банковата система в условията на глобалната 

финансова криза“ (27.05.2011, ВУЗФ), „Геополитика & Геостратегия”, бр. 4/2011 г., ISSN 

1312-4579 (Print), (Списанието присъства в Националния Референтен Списък на 

НАЦИД) 

- Р. Георгиев, „„Кеш“ манталитетът и търсенето на изход от световната икономическа 

криза“, „Геополитика & Геостратегия”, бр. 1/2009 г., ISSN 1312-4579 (Print), (Списанието 

присъства в Националния Референтен Списък на НАЦИД) 

- Р. Георгиев, „Интелектуалната собственост, националната сигурност и сигурността на 

организациите и лицата“, „Геополитика & Геостратегия”, бр. 4/2007 г., ISSN 1312-4579 

(Print), (Списанието присъства в Националния Референтен Списък на НАЦИД) 

 

 

 

д) Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – 45/брой съавтори (студиите можете 

да намерите и на блога на автора: http://www.rgeorgiev.com) 

- Р. Георгиев,, Велушев, М., „Иновационната стратегия и конкурентните позиции на 

Българската икономика“, Студия на български и английски езици, 

Междууниверситетско списание „Икономика 21“, книга първа, 2018 г. ISSN 1314-3123 

(Print), ISSN 2534-9457 (Online), (Намерени множество позовавания, списанието е 

http://www.rgeorgiev.com/
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реферирано в световноизвестните бази данни с научна информация EBSCO, Google 

Scholar, GEEOL.COM, RePEc, BASE) 

- Р. Георгиев, „Рискът от външните финансови дебаланси в Българската икономика в 

условията на глобалната икономическа криза“, Годишник на Софийския университет 

„Св.Климент Охридски“, Стопански факултет, Том 9, 2009 ISSN 1311-8420, (намерени 

позовавания в CEEOL.COM и Google Scholar) 

 

 

е) Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове – 15/брой съавтори (студията можете да 

намерите и на блога на автора: http://www.rgeorgiev.com) 

- Р. Георгиев,, “Об управлении экономическими системами”, Международный 

ежегодник, “Будущее Науки”, редактиран колективен том, выпуск 10, Издателство 

“Знание”, М., 1977, Б 60200-027/073(02)-77  1-77 

 

 

ж) Публикувана глава от колективна монография – 20/брой съавтори 

- Самостоятелен раздел „Кредитно-разплащателен механизъм“ в колективната 

монография „Научно-техническата революция и стратегията за социално-икономическо 

развитие на НРБ“, изд. на БАН С., 1986, код 28  9531372431/0504-8-86 

 

 

4. Минимална сума от 100 точки по показателите: (рецензиите можете да намерите и на 

блога на автора http://www.rgeorgiev.com) 

а) Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни 

томове – 15 точки 

- Проф. Людмил Петков, „Иновативна научна публикация“, резенция на монографията 

„Стратегиране и конкурентоспособност“, Сп. Бизнес управление, СА Свищов, бр.2/2014, 

ISSN 0861-6604, на български и английски езици, (Списанието е индексирано и 

реферирано в световноизвестни бази данни със научни информации EBSCO, Google 

Scholar, CEEOL, RePEc и BASE) 

- Дoц. Тодор Кръстевич, „Новите правила за конкуриране“, резенция на монографията 

„Стратегиране и конкурентоспособност“, Сп. Икономическа мисъл, бр.6/2013, ISSN 

0013-2293, (Списанието е индексирано и реферирано в световноизвестните бази данни с 

научна информация EBSCO и RePEc) 

- Проф. Нансен Бехар, „Деловите решения и риска” – рецензия на монографията „Делови 

решения: Методология и организация”, изд. Марин Дринов. 2005г., „Списание на БАН”, 

кн.4/2005г., стр. 98-99, ISSN 0007-3989, (Списанието е индексирано и реферирано в 

ВИНИТИ и присъства в Националния Референтен Списък на НАЦИД) 

- Доц. Силвия Трифонова, „Нови перспективи в методологията и организацията на 

деловите решения” – рецензия на монографията „Делови решения: Методология и 

организация”, сп. „Панорама на труда”, бр.6/2005, стр 51-56, ISSN 1312-305x 

- Красимира Мончева-Гормли, анализ на монографията „Делови решения: Методология 

и организация”, сп. „Наука”, изд. на Съюза на учените в България, бр. 3/2006г., ISSN 

0861-3362 

- Ст.н.с. Васил Вутов, „Научно-техническият прогрес – основен фактор на 

интензификацията”, рецензия на монографията „Икономическата стратегия и научно-

техническия прогрес“, сп. „Икономическа мисъл” No.4, 1984г., (Списанието е 

http://www.rgeorgiev.com/
http://www.rgeorgiev.com/
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индексирано и реферирано в световноизвестните бази данни с научна информация 

EBSCO и RePEc) 

- Ст.н.с. Г. Грозев „Интензификацията на народното стопанство и научно-техническия 

прогрес”, рецензия на монографията „Икономическата стратегия и научно-техническия 

прогрес“, сп. „Планово стопанство”, No.9, 1984г. 

 

 

б) Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 15 точки 

- Проф. Давидков, Цв., „Ценности на забогатяване”, С., университетско издателство „Св. 

Климент Охридски”, 2010г., стр.4,77,474, (Монография) 

- Проф. Менгов, Г., „Вземане на решения при риск и неопределеност”, С., ИК „Жанет-

45”, 2010г., стр.68,287,290, (Монография) 

- Проф. Мавродиева, Ив., "Виртуална реторика", УИ "Свети Климент Охридски", С., 

2010г., стр. 121,130,222, (Монография) 

- Доц. Драганов, Р., Хотелската политика в контекста на постмодерния туризъм, УИ 

„Свети Климент Охридски“, С., 2015 г. (множество цитати и препрадки), (Монография) 

- Тодоров, К., „Теория на стратегическото управление“ (Монография), С. 2017 

- Тодоров, К., „Оперативна и производствена стратегия за бизнеса“ (Монография), С. 

2018 

- Дечев, Т., „Коментари върху българските и европейските аспекти на иновациите в 

колективното договаряне“ в книгата „Иновации в колективното договаряне. Европейски 

и български аспекти” под научната редакция на проф. Нансен Бехар, изд. Фондация 

„Фридрих Еберт” 2005г., стр.213-219 

- Дойков, Й., „Политическото решение. Механизъм за вземане на решения по 

националната сигурност”, С., ИК „Кота”, 2007, стр.33,148,157 и др., (Монография) 

 

в) Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране – 5 точки 

- Проф. Иван Душанов. „Изследване с подчертани научни и практически достойнства”, 

рецензия на монографията „Икономическата стратегия и научно-техническия прогрес“, 

в. „Икономически живот”, бр.10, 1984г. 

- Т. Дечев, „Деловите решения, индустриалните отношения и тероризмът – приписки към 

монографията на Р.Георгиев”, „Делови решения: Методология и организация”, сп. 

„Геополитика & Геостратегия”, бр. 4/2005г., стр. 167-181, ISSN 1312-4579 (Print),  

(Списанието присъства в Националния Референтен Списък на НАЦИД) 

- Дечев, Т., сп. „Обектив” No.122 (Юни-Юли 2005г.), стр.38 

- Дечев, Т., „Социалният диалог в частния охранителен сектор”, изд. Фондация 

„Фридрих Еберт”, 2006г., стр.43 

- Доц. Пламен Пътев, „Главната структурна диспропорция и изходът от кризата” – анализ 

на книгата „Кризата изисква системна промяна”, сп. „Геополитика & Геостратегия”, 

бр.4/2010г., стр. 178-182, ISSN 1312-4579 (Print) , (Списанието присъства в Националния 

Референтен Списък на НАЦИД) 

- Ставрева, Е., „Финансова устойчивост на предприятията в контекста на 

взаимодействието им с банковата система”, сп. „Български счетоводител”, бр.10/2005, 

стр. 15  

- Кадинова, М., "Планиране и прогнозиране", София, 2006 г., стр. 67, 112, 290 

- Петров, А., „Активната корпоративна сигурност и иновациите в корпоративното 

договаряне”, сп. „Панорама на труда”, бр. 1/2007, стр. 8,9,14 

 

5. Минимална сума от 100 точки по показателите: 

а) Придобита научна степен "доктор на науките" – 40 точки 



6 

Тема „Методология и организация на деловите решения в условията на риск и 

неопределеност“, Софийски университет, Стопански факултет, 2006г., протокол №5 на 

ВАК/31.05.2006г. 

 

 

б) Ръководство на успешно защитили докторанти – 40 точки  

1. Милен М. Велушев – СУ, Стопански факултет – 2016г. 

2. Ася Х. Христозова – ЮЗУ, Стопански факултет – 2012г. 

 

 

в) Участие в национален научен или образователен проект – 15 точки 

- Проект по ОПРЧР по процедура BG051PO001-3.3.06-0012 „Създаване и устойчиво 

развитие на нова институционална форма “Докторантска академия по стопански и 

управленски науки” (ДАСУН)“ 

- Проект по ОПРЧР по процедура BG051PO001-4.3.04-0023 „Създаване на устойчив 

капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите на 

Стопанския факултет на  СУ „Св. Климент Охридски““ 

- Проект по ОПРЧР по процедура BG051PO001-3.1.07-0027 „Създаване на устойчив 

механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните 

потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски““ 

 

 

г) Участие в международен научен или образователен проект – 20 точки 

 

 

 

д) Ръководство на национален научен или образователен проект – 30 точки 

 

 

 

е) Ръководство на международен научен или образователен проект – 40 точки 

 

 

 

ж) Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната 

мрежа – 40/брой съавтори 

Р. Георгиев, „Конкуренция и фирмена ефективност“, изд. „Международно висше бизнес 

училище“, С. 2017г., ISBN 978-954-9432-76-3 

 

 

з) Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва 

в училищната мрежа – 20/ брой съавтори 

Р. Георгиев, „Делови решения и сигурност на организацията“, изд. „Софттрейд“, С. 

2007г., ISBN 978-954-334-056-9, (Намерени 5 позовавания в Google Scholar) 

 

 


