
 
 

 

Име: Румен Младенов Георгиев 

Академична длъжност:  професор 

Научна степен: доктор на науките 

Дата на раждане:  25 Април 1943 г. 

Адрес: 1407 София, ул. "Страцин" No.12, 

ап.7 

Телефон(и)/GSM(и): 028681488/0889235856 

e-mail: rgeorgiev@globalauditservices.com 

 

Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО: 

 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Заемани академични длъжности: 

- н. с. I ст. – по конкурс в Научния център на ДКП по научната специалност „Планиране и 

прогнозиране на научно-техническия прогрес – информационни аспекти“ 1971 г. – 1977 г. 

- ст. н. с. II ст. - по конкурс в Научния център на ДКП и Научния център на КЕССИ - 1977г. 

по научна специалност "Информационни аспекти на управление на икономиката"; 

-  ст. н. с. II ст. - по конкурс в Икономическия институт на БАН - 1988г. по научна 

специалност "Финансово-кредитни механизми за управление на икономиката"; 

-  доцент в ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански Факултет - 2001 - 2011 г. - преизбран по 

последната научна специалност; 

-  професор в СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет - 2007 - 2011 г. по научна 

специалност 05.02.24 "Организация и управление извън сферата на материалното производство" 

-  в момента - пенсионер, хоноруван преподавател в СУ, Стопански факултет. 

Придобити научни степени: 

-  кандидат на икономическите науки, 1971г., по научна специалност "Икономика, 

организация и управление на отраслите (Енергетика)"; 

-  доктор на икономическите науки, 2006г., по научна специалност "Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (Организация на решенията в условията 

на риск и неопределеност)" 

 

Области на висшето образование и професионални направления: 

 Икономика (3.8) 

 Администрация и управлениe (3.7) 

 Обществени комуникации и информационни науки (3.5) 

 

Научни специалности: 

Икономика и управление (по отрасли) 

Финанси, парично обращение, кредит и застраховка 

Социално управление 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление в условията 

на риск и неопределеност) 

 

Други специалности: "Рискология и рисково общество"; "Научна и иновационна политика" 

 

Научни трудове: 

 

Списък с публикации след 2005 година: 

Монографии, дисертация, учебници 

1. Георгиев, Р. "Делови решения: методология и организация", монография, Академично 

издателство "Марин Дринов", С, 2005. 



 
2. Георгиев, Р. "Методология и организация на деловите решения в условията на риск и 

неопределеност" дисертация за получаване на научна степен "д.ик.н.", С, 2006. (СУ “Св. Климент 

Охридски“) 

3. Георгиев, Р. Автореферат на дисертацията за получаване на научна степен "д.ик.н.", С, 

2006 (СУ “Св. Климент Охридски“) 

4. Георгиев, Р. "Делови решения и сигурност на организацията", учебник за магистри по 

програма на СУ "Св. Кл.Охридски. С, 2007 

5. Георгиев, Р. "Кризата изисква системна промяна" изд. "Софтрейд", С, 2010 Студии и  

6. Георгиев, Р. „Стратегиране и конкурентоспособност“, монографичен учебник, изд. Принт 

медия, С, 2013 

 

Статии в научни списания и сборници 

 

7. Георгиев, Р. "Съвещанието като сценарно-делова игра". Сп. "Панорама на труда", бр. 

8/2005. 

8. Георгиев, Р. "Основнье противоречия глобального информационного общества". Ж. 

"Проблемм современной „кономики", бр. 3-4, Санкт Петербург, 2005. 

9. Георгиев, Р. "Управленческие приоритета в условиях глобализации". Ж. "Вестник 

университета (Государственного университета управления)", № 4 (23), Москва, 2005. 

10. Георгиев, Р. "Деловье решения как объект исследования и методологии". Международньй 

журнал "Проблемм теории и практики управления", № 1, Москва, 2006. 

11. Георгиев, Р. "Возможности междисциплинарного подхода в менеджменте". Научнье трудь 

Международного союза ^кономистов и Вольного ^кономического общества России, том 59(16), 

Москва - Санкт Петербург, 2006 

12. Георгиев, Р. "Новият подход към организациите: качество и непрекъснато обучение". Сп. 

"Панорама на труда",бр. 4 -5/2006. 

13. Георгиев, Р. "Организационни кризи и организационното развитие". Сп. "Икономика", бр. 

3/2006. 

14. Георгиев, Р. "Глобалните икономически проблеми налагат съвместни решения. Сп. 

"Геополитика", бр. 1/2007. 

15. Georgiev R. "International innovative networks are now nud"', Econom, № 1/2007, IUE, 

16. IAM New Pettez; ( Пленарен научен доклад на ГОДИШНОТО събрание на Международния 

съюз на икономистите (ЮЕ), тема на събранието "Специални икономически зони - световен опит", 

3-14 януари 2007, Шанхай (Китай). 

17. Георгиев, Р. "Динамичният контрол при решенията като гарант за сигурност". Сп. 

"Железопътен транспорт", бр. 3/2007. 

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

на Съюза на учените в България, бр. 3/2007 

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

труда", бр. 5/2007г. 

20. Георгиев, Р. "Организационните структури и корпоративната сигурност". Сп. "Икономика" 

бр. 2/2007г. 

21. Георгиев, Р. "Интелектуалната собственост, националната сигурност и сигурността на 

организациите и лицата", Сп. "Геополитика", бр. 4/2007г. 

22. Георгиев, Р. Кризис мировьх финансовьх рьнков: вьход в системном подходе. Научньй 

доклад пленарной сессии Евразийского ^кономического клуба ученньх, июль 2008 г., Астана, 

Казахстан 

23. Георгиев, Р. „Кеш" манталитетът и търсенето на изход от световната криза. Сп. 

„Геополитика", бр. 1/2009 г. 

24. Георгиев, Р. "Системен подход към риска от външните финансови дебаланси в българската 

икономика", Сп. "Икономическа мисъл", бл. 5/2009 

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

Bulgarian Economy (Bas, "Economic Thought", Selected Works 2009) 

26. Георгиев, Р. "Механизмът на лихвените проценти и кризата", Годишник на СУ "Св. 

Кл.Охридски", Стопански факултет, том 9 



 
27. Георгиев, Р. "Кризис глобальной Икономики: Ответственность национальньх регулирующих 

органов по внешним финансовьм дебалансам", доклад на пленарном заседании XIX Ежегодного 

собрания Международного союза ^кономистов (IUE), январь 2010 г. Научнье трудь IUE и Вольного 

Икономического общества России, том 63(20), Москва - Санкт Петербург, 2010, на български език 

в посочената по-горе книга „Кризата изисква системна промяна" 

28. Георгиев, Р. "Постсоциалистическата трансформация на българската икономика и кризата", 

доклад пред Общото събрание на Международната академия по мениджмънт (IAM), 08.06.2010г., 

Москва, на руски език - научно списание "Менеджмент и Бизнес- Администрирование", бр.3/2010; 

на български - под заглавие „Институционалната среда на преходната икономика и кризата" - вж. 

сп. „Геополитика" бр.4/2010г. 

29.  Георгиев, Р. „Кризата - структурна, изходът - системно преобразуване", Доклад на 

международна научно-практическа конференция „Банковата система в условията на глобална 

финансова криза", ВУЗФ, 27.05.2011г. 

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

Politician" 8/18/2011, на български - Георгиев, Р. „Глобалната криза и залезът на 'пазарния 

фундаментализъм'", сп. „Геополитика", бр.4/2011 

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

иконимика, бр.3, 2014 г. 

32. Георгиев, Р., Приоритетни проблеми на държавната поддръжка на конкуренцията, Сб. 

Научни статии, Икономиката на България и Европейския съюз: Конкурентоспособност и иновации, 

УНСС, С.2016 

 

Постижения: Импакт-фактор, цитати 

 

Публикувани рецензии и анализи за трудове на Р. Георгиев 

1. Наташа Христова. „Трите качества на твореца", в. „Орбита", бр.33. 1977г. 

2. Проф. Иван Душанов. „Изследване с подчертани научни и практически достойнства", в. 

„Икономически живот", бр.10, 1984г. 

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

прогрес", сп. „Планово стопанство", No.9, 1984г. 

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

интензификацията", сп. „Икономическа мисъл" No.4, 1984г. 

5. Доц. Силвия Трифонова, „Съвременните предизвикатеслтва пред българската икономика - 

нови подходи за тяхното разрешаване", послеслов към учебното пособие 

„Паричната политика като изкуство на баланса", София, 2004 г. 

6. Проф. Нансен Бехар, „Нови идеи, богат опит" - въведение към монографията „Делови 

решения: Методология и организация", изд. Марин Дринов. 2005г. 

7. 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 

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

монографията на Р.Георгиев", сп. „Геополитика", бр. 4/2005г., стр. 167-181 

9. Проф. Иван Николов, „Стратегия на риска" - рецензия на монографията, сп. „Геополитика", 

бр. 4/2о05г., стр. 182-185 

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

решения" - рецензия на монографията, сп. „Панорама на труда", бр.6/2005, стр 51-56 

11. Красимира Мончева-Гормли, анализ на монографията, сп. „Наука", изд. на Съюза на 

учените в България, бр. 3/2006г. 

12. Доц. Пламен Пътев, „Главната структурна диспропорция и изходът от кризата" - анализ на 

книгата „Кризата изисква системна промяна", сп. „Геополитика", бр.4/2010г., стр. 178182 

13. Дoц. Тодор Кръстевич, „Новите правила за конкуриране“, Сп. Икономическа мисъл, 

бр.6/2013. 



 
14. Проф. Людмил Петков, „Иновативна научна публикация“, Сп. Бизнес управление, 

бр.2/2014 

 

Цитати и препратки (със страници на цитирането) 

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

колективното договаряне в книгата „Иновации в колективното договаряне. Европейски и български 

аспекти"" под редакцията на проф. Нансен Бехар, изд. фондация „Фридрих Еберт" 2005г., стр.213-

219 

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

3. Бошкилов, В., „Анатомия на кредитния риск", сборник от конференция на Стопански 

факултет ЮЗУ „Неофит Рилски", 2006г., стр.43 

4. Бошкилов, В., „Базел 2 - Повече сигурност при разнообразни пазарни условия", сп. 

„Икономика и управление", бр.1/2005, стр.31 

5. Ставрева, Е., „Финансова устойчивост на предприятията в контекста на взаимодействието 

им с банковата система", сп. „Български счетоводител", бр.10/2005, стр. 15 

6. Дечев, Т., „Социалният диалог в частния охранителен сектор", изд. фондация „Фридрих 

Еберт", 2006г., стр.43 

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

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

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

9. Петров, А., „Активната корпоративна сигурност", С., изд. „Свят. Наука", 2007, стр.68,170 

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

сигурност", С., ИК „Кота", 2007, стр.33,148,157 и др. 

11. Менгов, Г., „Вземане на решения при риск и неопределеност", С., ИК „Жанет-45", 2010г., 

стр.68,287,290 

12. Давидков, Цв., „Ценности на забогатяване", С., университетско издателство „Св. Климент 

Охридски", 2010г., стр.4,77,474 

13. Мавродиева, Ив., "Виртуална реторика", УИ "Свети Климент Охридски", С., 2010г., стр. 

121,130,222 

14. Драганов, Р., Хотелската политика в контекста на постмодерния туризъм, УИ „Свети 

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

15. Множество цитати и препратки в защитени докторски дисертации в СУ „Св. Климент 

Охридски“ – Стопански факултет 
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http://www.rgeorgiev.com/

