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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.
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управление извън сферата на материалното производство (Организация на решенията в условията
на риск и неопределеност)"
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Администрация и управлениe (3.7)

Обществени комуникации и информационни науки (3.5)
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Казахстан
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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)
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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
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Георгиев, Р., Десетте конструкта на конкурентното стратегиране, Сп. Социология и
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Публикувани рецензии и анализи за трудове на Р. Георгиев
1.
Наташа Христова. „Трите качества на твореца", в. „Орбита", бр.33. 1977г.
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