
СПИСЪК  
НА ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ  

ЗА СПЕЦ. ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, ОКС – БАКАЛАВЪР, 2016/17 г. 
№ Тема Ръководител Дипломант  фак. 

№ 
телефон e-mail 

1.  Повишаване на 
производствения 
капацитет на линия за 
бутилиране на 
безалкохолни напитки 
при нейното 
екстензивно 
използване.  

проф. дн Кр. Енимамнев     

2.  Оптимизиране на 
материалните потоци в 
мебелна фирма. 

проф. дн Кр. Енимамнев     

3.  Анализ на 
международната 
дейност на  „ЗИТА Русе 
Карбохим „ ООД 

проф. дн Кр. Енимамнев     

4.  Регионални програми 
за заетост и обучение 
на възрастни 

проф. дн Кр. Енимамнев     

5.  Изследване и 
подобряване 
организационната 
структура  на 
управление на 
предприятие с 
високотехнологично 
производство. 

проф. дн Кр. Енимамнев     



6.  Проучване на е-бизнеса 
на индустриални стоки  

доц. А. Петков     

7.  Разработване на 
производствена 
програма на 
предприятие 

доц. А. Петков     

8.  Управление на 
производствените 
процеси във фирма 

доц. А. Петков     

9.  Проучване на 
възможностите за е-
търговия на 
индустриални стоки 

доц. А. Петков     

10.  Разработване на 
система за  енергиен 
мениджмънт 

доц. М. Кирова     

11.  Разработване на 
продукт чрез 
“проектиране 
съобразно околната 
среда“ 

доц. М. Кирова     

12.  Анализ на 
имущественото и 
финансовото състояние 
на индустриално 
предприятие и насоки 
за подобряването му 

доц. Й. Велчева     

13.  Финансиране чрез 
лизинг – оценка, избор 
и отчитане 

доц. Й. Велчева     

14.  Управление на стреса в 
производствените 
звена 

доц. д-р Емил Коцев     



15.  Модификация на 
организационното 
поведение в 
индустрията 

доц. д-р Емил Коцев     

16.  Изследване на риска 
при стартиране на нова 
производствена 
дейност  
- 

доц. д-р Д. Павлов     

17.  - Изследване на риска 
при производство на 
енергия от биомаса 
(пелети)  

доц. д-р Д. Павлов     

18.   Бизнес планът като 
инструмент за 
подобряване дейността 
на индустриалното 
предприятие  

доц. д-р Д. Павлов     

19.  Изследване на 
публичната финансова 
помощ при стартиране 
на бизнес  

доц. д-р Д. Павлов     

20.   Университетският 
бизнес инкубатор в 
подкрепа на 
техностартъри  

доц. д-р Д. Павлов     

21.  Влияние на 
опаковъчните 
материали и продукти 
върху 
конкурентоспособностт
а на фирмата  
 

доц. П. Витлиемов Богдана Тонева 135134   



22.  Технологична 
модернизация на 
индустриално 
предприятие  

доц. П. Витлиемов Мехмед Мехмедов  135121   

23.  Технологична иновация 
в индустриално 
предприятие  

доц. П. Витлиемов Реджеб Реджебов  135122   

24.  Изследване 
управлението на 
производствените 
операции в 
индустриално 
предприятие –  

доц. П. Витлиемов Мариян Филев  135098   

25.  Методика за експертна 
оценка на нови 
продукти  

доц. П. Витлиемов Фериде Басри  135132   

26.  Изследване 
изменението на 
жизнения цикъл на 
продуктите 

доц. П. Витлиемов     

27.  Изследване 
организацията на 
производствения 
процес във времето и 
пространството 

доц. д-р Св. Рускова Нергис Ибрям Томаш 135079   

28.  Екстензивно и 
интензивно използване 
на машините в 
индустриално 
предприятие 

доц. д-р Св. Рускова     



29.  Анализ типа и формата 
на организация на 
производствения 
процес в индустриално 
предприятие 

доц. д-р Св. Рускова     

30.  Анализ на складовата 
система за стоково-
материални запаси в 
бизнес единица. 
 

доц. д-р Ив. Митев     

31.   Анализ на разходите за 
поддържане на стоково-
материални запаси в 
бизнес единица 

доц. д-р Ив. Митев     

32.  Изграждане и 
управление на 
„Стройни“ /Lean/ 
доставни логистични 
вериги 

доц. д-р Ив. Митев     

33.  Пневмотранспортна 
система за 
транспортиране на 
парични средства и 
финансови документи в 
бизнес единица. 

доц. д-р Ив. Митев     

34.  Въвеждане на нов 
продукт в производство 

доц. А. Недялков     

35.  Обновяване на 
техниката в 
предприятие 

доц. А. Недялков     



36.  Подобряване на 
складовата дейност в 
предприятие 

доц. А. Недялков     

37.  Изследване на 
сервизно-дилърските 
дейности в 
предприятие 

доц. А. Недялков     

38.  Проблеми при 
осъществяването на 
фирмените 
стратегически планове 
– 

доц. Е. Папазов     

39.  Стратегическо 
управление на 
еднопродуктово 
предприятие  

доц. Е. Папазов     

40.   Алтернативни форми 
на вътрешния контрол в 
организациите  

доц. Л. Михайлова     

41.  Отчетността като 
информационна база за 
фирменото планиране  

доц. Л. Михайлова     

42.  Анализ на вътрешния 
контрол в 
организациите  

доц. Л. Михайлова     

43.  Методи за 
стратегически анализ 
при многопродуктово 
индустриално 
предприятие – 

доц. Е. Папазов     



44.  Анализ на бизнес 
средата за развитие на 
индустриално 
предприятие  

доц. Л. Михайлова     

45.  Анализ на бизнес 
оценяването при малко 
предприятие  

доц. Е. Папазов     

46.  Възможности за 
подобряване на 
капацитетните 
характеристики на 
предприятие 

гл.ас. д-р Св. Кунев заета    

47.   Изследване 
възможностите за 
окачествяване и 
сертификация на 
продукцията в 
индустриално 
предприятие 

гл.ас. д-р Св. Кунев заета    

48.   Изследване и анализ 
на складовото 
стопанство в 
индустриално 
предприятие 

гл.ас. д-р Св. Кунев заета    

49.   Взаимоотношенията с 
потребителите като 
корпоративна 
отговорност на 
индустриално 
предприятие 

гл.ас. д-р Св. Кунев заета    



50.   Възможности за 
подобряване на 
капацитетните 
характеристики на 
предприятие 

гл.ас. д-р Св. Кунев заета    

51.  Актуализиране на 
елементи от системата 
за управление на 
качеството 

гл. ас. д-р Цветелин 
Георгиев 

Евгения Славова 
Захариева  

145608 0887747110 evgenia2866@abv.bg 

52.  Анализ на иновационен 
процес в индустриално 
предприятие 

гл. ас. д-р М. Тодорова     

53.  Фактори, влияещи 
върху мотивацията на 
служителите в 
индустриално 
предприятие 

гл. ас. д-р М. Тодорова Мейнур Ферзет Осман  135108   

54.   Разработване на 
продуктови иновации от 
индустриално 
предприятие 

гл. ас. д-р М. Тодорова     

55.   Анализ на 
маркетинговата 
система на 
индустриално 
предприятие 

гл. ас. д-р М. Тодорова Филиз Ахмед Шериф  135106   

56.   Анализ на 
конкурентоспособностт
а на индустриално 
предприятие 

гл. ас. д-р М. Тодорова Филиз Рейхан Али  135120   

57.  Изследване на 
използваните 
информационни и 
комуникационни услуги  
в предприятие 

гл. ас. д-р М. Бонева      



58.   Изследване и 
усъвършенстване на 
система за управление 
на взаимоотношенията 
с клиенти в 
организация 

гл. ас. д-р М. Бонева     

59.   Изследване 
значението на 
системите за 
взаимоотношения с 
клиенти при 
електронния бизнес 

гл. ас. д-р М. Бонева     

60.   Управление на 
електронен канал за 
реализация на продукти 

гл. ас. д-р М. Бонева     

61.  Подходи за управление 
на взаимоотношенията 
с клиенти на 
електронни услуги 

гл. ас. д-р М. Бонева     

62.  Анализ на обучението 
на човешките ресурси в 
организацията.  

гл. ас. д-р Б. Стойчева Снежина Йорданова 135076   

63.  Усъвършенстване на 
движението на човешки 
ресурси в 
организацията  

гл. ас. д-р Б. Стойчева Десислава Йорданова 135090   

64.  Анализ на обучението и 
оценяването на 
персонала в 
организацията  

гл. ас. д-р Б. Стойчева Кремена Николова 145609   

65.  Възможности за 
финансиране на 
дейността на МСП 
(заета)  

 ас д-р Д. Йорданова     



66.  Проект за въвеждане на 
мерки за ЗБУТ в 
предприятия (заета) 

ас д-р Д. Йорданова     

67.  Анализ на риска на 
предприятие  

ас д-р П. Великова     

68.   Основни политики за 
устойчиво развитие на 
човешките ресурси в 
България 

ас д-р П. Великова     

69.   Сравнение 
устойчивото развитие 
на региони в България 

ас д-р П. Великова     

70.  Опазване на околната 
среда в градските и 
селските райони в 
България 

ас д-р П. Великова     

71.  Проблеми пред 
развитието на 
фотоволтаичния сектор 
в България 

ас д-р П. Великова     

72.  Оптимизация на 
управлението на 
запасите от СМЦ в 
производствено 
предприятие.  

ас д-р Игор Шелудко     

73.  Автоматизация на 
процесите за избор на 
доставчиците. 

ас д-р Игор Шелудко     

74.  Прогнозиране на 
обемите на 
потребление на нови 
модифицирани 
продукти на фирмата 

ас д-р Игор Шелудко     

75.  Планиране на 
промените в 

ас д-р Игор Шелудко     



организация на 
дистрибуцията на 
компанията 

76.  Набор и подбор на 
човешки ресурси 
(подходяща е за 
студенти, които имат 
възможност да 
проведат изследване в 
индустиална 
организация с персонал 
над 200 заети)  

ас д-р М. Пенчева     

77.  Обучение и социална 
адаптация на 
новонаети (подходяща 
е за студенти, които 
имат възможност да 
проведат изследване в 
индустиална 
организация с персонал 
над 200 заети) 

ас д-р М. Пенчева     

 


