
СПИСЪК  
НА ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ  

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

1.  Проучване на 
възможностите на 
електронното 
правителство 

доц. А. Петков     

2.  Изследване на 
удовлетвореността на 
потребители на публични 
услуги  
 

доц. А. Недялков     

3.  Подобряване на 
информационни 
технологии за 
административна дейност 

доц. А. Недялков     

4.  Изследване на 
комуникацията в 
организацията  
 

доц. С. Рускова     

5.  Изследване влиянието на 
промяната върху 
поведението на 
служителите в 
организацията 

доц. С. Рускова     

6.  Анализ на регионални 
проблеми в конкретна 
административна област  

доц. Л. Михайлова     



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

доц. Л. Михайлова       

8.  Социална политика на 
фирма  

 

д-р П. Великова     

9.   Подобряване на 
местното самоуправление 
в община  
 

д-р П. Великова     

10.  Подобряване 
административното 
обслужване в община 

д-р П. Великова     

11.  Прилагане принципите на 
новия публичен 
мениджмънт в публична  
организация 

д-р П. Великова     

12.   Управление на риска в 
организация от публичния 
сектор 

д-р П. Великова     

13.  Усъвършенстване на 
движението и 
стимулирането на 
човешките ресурси в 
държавна организацията 

д-р Б. Стойчева Боряна Каменова 145241   

14.  Усъвършенстване на 
оценяването и 
стимулирането на 
персонала в 
организацията  

д-р Б. Стойчева Айлин Юсеинова 145257   

15.  Усъвършенстване на 
управлението на 

д-р Б. Стойчева Елвин Сабри 145269   



човешките ресурси в 
община Исперих.  

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

д-р М. Бонева     

17.  Изследване на Общата 
рамка за оценка 
(Common Assessment 
Framework) в 
организация от 
публичната 
администрация.  

 

д-р М. Пенчева     

18.  Усъвършенстване на 
оценяването на 
персонала в 
организация от 
публичната 
администрация  
 

д-р М. Пенчева     

19.  Усъвършенстване на 
управлението на 
човешките ресурси в 
общинска 
администрация в малка 
община 
 

д-р М. Пенчева Есин Ашък 145268   



20.  Изследване влиянието 
на социалната 
инфраструктура 
(Здравна и социална; 
Образователна; 
Културна и Спортна) 
върху регионално и 
местно развитие 

д-р И. Костадинова Йоана Даниелова Петрова 145258   

21.  Изследване на риска за 
стартиране  на фирма за 
производство на 
соларни чанти 

д-р И. Костадинова Ралица Ангелова 145250   

 


