
СПИСЪК  
НА ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ  

ЗА СПЕЦ. ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, ОКС – БАКАЛАВЪР, 2017/18 г. 
№ Тема Ръководител Дипломант,  фак. № телефон e-mail 

1.  Проучване на е-бизнеса 
на индустриални стоки 

доц. A. Петков     

2.  Разработване на 
производствена програма 
на предприятие 

доц. A. Петков     

3.  Проучване на е-бизнеса 
на индустриални стоки 

доц. A. Петков     

4.  Разработване на система 
за енергиен мениджмънт  

доц. М. Кирова Красимир Хубанов 135530   

5.  4. Трансформиране на 
бизнес процесите в 
организация  

доц. М. Кирова Антон Бочев 135511   

6.  Въвеждане на нов 
продукт в производство  
 
 

доц. Антон Недялков     



7.  Обновяване на техниката 
в предприятие 

доц. Антон Недялков     

8.  Изследване на сервизно-
дилърските дейности в 
предприятие 

доц. Антон Недялков     

9.  Изследване и анализ на 
производствения процес 
във времето и 
пространството на 
индустриално 
предприятие. 
 

Доц. С. Рускова     

10.  Стратегическо 
контролиране в 
предприятията 

 доц. Л. Михайлова     

11.  Технологична 
модернизация на 
индустриално 
предприятие  
 
 

доц. П. Витлиемов     

12.  Технологична иновация в 
индустриално 
предприятие  
 

доц. П. Витлиемов     



13.  Изследване управлението 
на производствените 
операции в индустриално 
предприятие  
 

доц. П. Витлиемов     

14.  Изследване изменението 
на жизнения цикъл на 
продуктите  
 

доц. П. Витлиемов     

15.  Управление на 
производството с 
интегрирани 
информационни системи 
 

доц. П. Витлиемов     

16.  Въвеждане на иновативни 
технологии 

доц. П. Витлиемов     

17.  Подобряване на 
дейността на 
индустриално 
предприятие чрез 
трансфер на технологии и 
знание - вече запазена 
 

д-р С. Кунев     

18.  Трудовите практики и 
взаимоотношения като 
корпоративна 
отговорност на 
индустриално 
предприятие 

д-р С. Кунев     



19.  Измерване на трудовите 
резултати на 
производствени 
работници в 
индустриално 
предприятие 
 

д-р С. Кунев     

20.  Изследване на влияещи 
фактори върху 
иновационната дейност 
на индустриално 
предприятие 
 

д-р С. Кунев     

21.  Изследване системата за 
отчет, контрол и анализ 
на производствената 
дейност в индустриално 
предприятие 
 

д-р С. Кунев     

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

д-р  И. Шелудко     

23.   Автоматизация на 
процесите за избор на 
доставчиците 

д-р  И. Шелудко     

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

д-р  И. Шелудко     



25.  Планиране на промените 
в организация на 
дистрибуцията на 
компанията. 
 

д-р  И. Шелудко     

26.  Модели за автоматизация 
на складовата дейност в 
бизнес-единица. 
 

д-р  И. Шелудко     

27.  Анализ на риска на 
предприятие 

д-р П. Великова     

28.   Оценка на риска за риск 
мениджмънт на 
предприятие  
 

д-р П. Великова     

29.  Идентифициране на 
рисковете в предприятие 

д-р П. Великова     

30.   Разработване на план за 
управление на риска в 
предприятие 

д-р П. Великова     

31.   Анализ и оценка на 
рисковете на 
фотоволтаична система 

 

д-р П. Великова     

32.  Внедряване на „зелени“ 
практики в дейността на 
предприятията като 

д-р И. Костадинова Хатидже Айдар 145074   



средство за повишаване 
на тяхната ефективност 
 

33.  Мястото на новите 
технологии при 
повишаване 
конкурентоспособността 
на българските 
индустриални 
предприятия 

д-р И. Костадинова Михрибан Мершит 145084   

 


