
СПИСЪК  
НА ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ  

ЗА СПЕЦ. МЕП, ОКС – МАГИСТЪР, 2016/17 г. 
№ Тема Ръководител Дипломант,  фак. 

№ 
телефон e-mail 

1.  Математически 
модели при оценка на 
проекти 

проф. д.н. Красимир 
Ениманев 

    

2.  Проучване на 
възможностите за 
приложение на 
системата от знания 
PMBOK за управление 
на бизнес проекти 

доц. Ал. Петков     

3.  Приложение на  
метода за управление 
на проекти PRINCE2 
при разработване на 
групови бизнес 
проекти 

доц. Ал. Петков     

4.  Разработване на 
продукт чрез 
"проектиране 
съобразно околната 
среда" 

доц. М. Кирова     

5.  Ролята на иновациите 
в предприемаческата 
дейност на МСП 

доц. П. Витлиемов     



6.  Проекти за 
обновяване на 
реалните активи в 
предприятие 

доц. А. Недялков     

7.  Проекти за въвеждане 
на добри и безопасни 
условия на труд 

доц. А. Недялков     

8.  Математически 
методи в 
управлението на 
проекти 

доц. А. Недялков     

9.  Методи за обосновка 
на инвестиционни 
бизнес проекти  

доц. Л. Михайлова      

10.  Наблюдение и 
контрол върху 
изпълнението на 
бизнес проекти  

доц. Л. Михайлова     

11.  Бюджетиране и 
финансов анализ на 
проекти 

доц. Л. Михайлова     

12.  Методологически и 
практически аспекти 
на инвестиционен 
проект за развитие на 
организация  

доц. Е. Папазов  
 

    

13.   Планиране на 
развитието на регион  

доц. Е. Папазов     

14.  Анализ и практическо 
приложение на 

доц. Е. Папазов     



статични методи за 
оценка на инвестиции 
 

15.  Приложение на 
SWOT-анализа в 
регионалното 
планиране 

доц. Е. Папазов     

16.  Финансова и 
икономическа оценка 
на европейски проект, 
генериращ приходи 

доц. Й. Велчева     

17.  Правна и 
институционална 
рамка на 
регионалната 
политика в Северен 
централен район 
 

проф. Н. Найденов     

18.  Проекти за 
транснационално 
сътрудничество в 
Дунавския регион на 
ЕС 
 

проф. Н. Найденов     

19.  Програмни 
инструменти на 
кохезионната 
политика на областно 
ниво 
 

проф. Н. Найденов     

20.  Система за съвети и 
бизнес консултиране в 
селските райони 
 

проф. Н. Найденов     



21.  Проекти за селски / 
местен туризъм в 
Област …… 
 

проф. Н. Найденов     

22.  Диверсификация на 
дейността в селските 
райони чрез проекти 
по мярка 6.4 на ПРСР 

проф. Н. Найденов     

23.  Управление на 
проекти за 
териториално 
сътрудничество 
 
 

Д-р Д. Йорданова     

24.   Управление на 
проекти за 
насърчаване на 
заетостта 

Д-р Д. Йорданова     

25.   Подходи за 
управление на 
програми и проекти, 
финансирани от 
ЕСИФ 

Д-р Д. Йорданова     

26.  Интегрирани проекти 
за развитие на 
селските райони 

д-р З. Богданова     

 


