
 

 

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ  

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ – ДИПЛОМНА РАБОТА1  

на завършващи бакалаври и магистри от 

Професионално направление „Администрация и управление“, 2022-2023 г. 

 

№ Тематични области 
Научен ръководител и 

консултант от практиката 

1 Управление на конфликти и медиация в 

административна/ бизнес среда 

1. доц. д-р Иванка Банкова- 

научно и методическо 

ръководство 

2. Георги Цанков - експерт от 

практиката 

2 Екологично управление и устойчиво развитие 1. доц. д-р Иванка Банкова - 

научно и методическо 

ръководство 

2. д-р Денислава Ангелова- 

експерт от практиката 

3 Културно наследство и културен туризъм 1. доц. д-р Даниела Попова - 
научно и методическо 

ръководство 

2. Станислава Златилова - 

експерт от практиката 

4 Бизнес етиката в управлението на хората 1. доц. д-р Даниела Попова - 

научно и методическо 

ръководство 

2. Мария Бенчева - експерт от 

практиката 

5 Управление на човешките ресурси 1.проф.д-р Снежанка Овчарова 

- научно и методическо 

ръководство 

                                                           
1 Възможен е избор и на тема извън предложените тематични области, но след получаване на одобрение от 

потенциалния научен ръководиел от ПН „Администрация и управление“ 



2. Невена Недева, Светла 

Симеонова, - експерти от 

практиката 

6 Устойчиво развитие , бизнес модели в кръговата 

икономика, Екоиновации 

1.проф.д-р Снежанка Овчарова 

- научно и методическо 

ръководство 

2.д-р Иво Карапенев -МАУР 

 д-р Даниела Петрова - 

експерти от практиката 

7 Местно самоуправление и регионално развитие 1.доц. д-р Мария Великова - 

научно и методическо 

ръководство 

2.Жинела Желязкова - експерт 

от практиката 

8 Взаимоотношения, взаимодействия и партньорства 

между бизнеса, публичния сектор и структурите на 

гражданското общество  

1.доц. д-р Мария Великова - 

научно и методическо 

ръководство 

2.Евгени Орманлиев - експерт 

от практиката 

9 Икономика и управление на инвестициите в 

организациите 

1.доц. д-р Кремена Андонова - 

научно и методическо 

ръководство 

2. Цветелина Драганова - 

експерт от практиката  

10 Интегрирани политики за пространствено, социално 

и регионално развитие 

1.доц. д-р Кремена Андонова - 

научно и методическо 

ръководство 

2. Калин Илиев - експерт от 

практиката 

11 Публична власт и политически системи 1.доц. д-р Калоян Смилков - 

научно и методическо 

ръководство 

2.Сергей Петров - експерт от 

практиката 

12 Стратегическо управление и развитие на 

организации от различни обществени и 

икономически сектори 

1. доц. д-р Велислава 

Николаева - научно и 

методическо ръководство 

д-р Георги Георгиев - експерт 

от практиката, Антоанета 

Хинева - експерт от 

практиката 

13 Лидерски аспекти в управлението. Управленски 

инструментариум за работа с различни контактни 

аудитории 

1. доц. д-р Велислава 

Николаева - научно и 

методическо ръководство 

д-р Георги Георгиев - експерт 

от практиката 



14 Административно-правни аспекти на управление на 

бизнеса и публичния сектор 

доц.д-р Даниела Михалева - 

научно и методическо 

ръководство 

Весела Андонова - експерт от 

практика 

Албена Кирова - експерт от 

практиката 

15 Управление на риска в бизнеса и в организациите от 

публичния сектор  

доц.д-р Даниела Михалева - 
научно и методическо 

ръководство 

д-р Павлина Ямукова 

Весела Андонова - експерт от 

практиката 

16 Противодействие на корупцията и конфликт на 

интереси  

доц.д-р Даниела Михалева - 

научно и методическо 

ръководство 

Албена Кирова - експерт от 

практиката 

14 Организация и технология на управлението в 

публичния и бизнес сектор  

д-р Павлина Ямукова - научно 

и методическо ръководство 

Валентин Радев - експерт от 

практиката 

18 Бизнес планиране  д-р Павлина Ямукова - научно 

и методическо ръководство 

Пламен Христов - експерт от 

практиката 

19 Административен реинженеринг в публичната сфера 

(функционално структурен анализ на звено от 

държавната администрация) 

 

доц.д-р Светла Михалева - 

научно и методическо 

ръководство 

Радка Траянова - експерт от 

практиката 

20 Управление на проекти в публичната сфера 

(фондове на ЕС) 

доц.д-р Светла Михалева - 

научно и методическо 

ръководство 

д-р Виктория Николова - 

експерт от практиката 

 

Процедурата е приета от катедрен съвет на катедра “Администрация, управление и 

политически науки”, Протокол № 10 от 14.06.2022 г. 


