
СПИСЪК  
НА ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ  

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

№ 
телефон e-mail 

1.   Устойчивото 
развитие–същност, 
принципи, възникване 
и 
институционализиран
е.  

проф. дн Кр. Ениманев     

2.    Нормативно 
регламентиране и 
начини за възлагане 
на обществени 
поръчки 

проф. дн Кр. Ениманев     

3.  Проучване на 
възможностите на 
електронното 
правителство 

доц. д-р Ал. Петков     

4.  Управление на 
административната 
промяна 

доц. д-р Емил Коцев     

5.  Управление на 
времето в публичната 
администрация 

доц. д-р Емил Коцев     

6.  Влияние на 
публичната 
администрация върху 
дейността на 
туристическите фирми  

доц. д-р Д. Павлов Анастасия Карагенова    



7.  Публично 
финансиране на 
университетския 
бизнес инкубатор 

доц. д-р Д. Павлов     

8.  Изследване на 
удовлетвореността на 
потребители на 
публични услуги 

доц. А. Недялков     

9.  Подобряване на 
информационни 
технологии за 
административна 
дейност 

доц. А. Недялков     

10.  Изследване и анализ 
организационната 
структура на 
организация  

доц. д-р Св. Рускова Сибел Зикриева Зекяева 135239   

11.  Изследване 
влиянието на стила на 
управление върху 
дейността на 
служителите в 
организацията  

доц. д-р Св. Рускова Нюлфер  Ниазиева 
Ахмедова 

135257   

12.  Анализ на регионални 
проблеми в конкретна 
административна 
област  

доц. Л. Михайлова     

13.  Анализ на проблеми в 
сферата на 
образованието в 
конкретен регион  

доц. Л. Михайлова     

14.  Стратегическо 
управление на 
клъстер -  

доц. Е. Папазов     



15.  Стратегическо 
управление на 
публична организация  

доц. Е. Папазов     

16.  Анализ и оценка на 
комуникационната 
политика на 
организация  

гл. ас. д-р М. Тодорова     

17.  Изследване на 
мотивацията в 
конкретна организация  

гл. ас. д-р М. Тодорова     

18.  .Организация на 
административното 
обслужване при 
електронни услуги, 
предоставяни от 
публична институция 

гл. ас. д-р М. Бонева     

19.   Управление на 
информационното 
обслужване в 
общинска 
администрация 

гл. ас. д-р М. Бонева     

20.  Анализ на обучението 
на персонала в 
общинска 
администрация.  

гл. ас. д-р Б. Стойчева Мелих Мехмедова 135256   

21.  Избор на стратегия за 
развитие на 
организацията. 

гл. ас. д-р Б. Стойчева     

22.  Подходи за 
привличане на 
инвестиции в община  

ас. д-р Д. Йорданова     

23.  Роля на структурните 
и инвестиционни 
фондове на ЕС за 
развитие на 

ас. д-р Д. Йорданова     



агломерационните 
ареали 

24.  Тенденции в 
демографската 
политика на Р. 
България  

ас. д-р П. Великова     

25.  Предизвикателства 
пред социалното 
подпомагане в 
България 

ас. д-р П. Великова     

26.  Изследване на 
аспекти на 
управлението на 
човешките ресурси в 
общинска 
администрация  

ас. д-р М. Пенчева Симона Петкова    

27.  Обучение и социална 
адаптация на 
новонаети 

ас. д-р М. Пенчева     

28.  Сравнително 
управление на 
човешките ресурси 
(сравнение между две 
държави, подходяща е 
за дипломант с опит у 
нас и в чужбина) 

ас. д-р М. Пенчева     

29.  Емоционалната и 
социална 
интелигентност като 
влияещ фактор в 
управлението на 
човешките ресурси 

ас. д-р И. Костадинова СИЛВИЯ ВАСКОВА 
МОМЧИЛОВА  

135254   

 


