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КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ“ 

СПИСЪК С ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ, 2019 г. 

 

№ Тема Ръководител 

1 Статистически анализ на динамиката на вътрешните води 
проф. д-р Веселка 

Павлова 

2 Статистически анализ на динамиката на атмосферния въздух 
проф. д-р Веселка 

Павлова 

3 Статистически анализ на динамиката на вноса по основни стокови групи 
проф. д-р Веселка 

Павлова 

4 Статистически анализ на динамиката на износа по основни търговски партньори 
проф. д-р Веселка 

Павлова 

5 Износ и внос на България през периода 2010-2017 г. 
проф. д-р Тодор 

Калоянов 

6 Основни икономически показатели по структурна бизнес статистика – 2008-2017 г. 
проф. д-р Тодор 

Калоянов 

7 
Разходи за туристически пътувания на населението на България през периода 

2010-2017 г. 

проф. д-р Тодор 

Калоянов 

8 
Структура на населението на България по местоживеене, полово съотношение и 

коефициенти на възрастова зависимост през периода 2000-2017 г.  

проф. д-р Тодор 

Калоянов 

9 
Статистическо изследване на динамиката на курса Биткойн/USD за периода 2010-

2018 (https://www.coingecko.com/en/price_charts/bitcoin/usd) 

доц. д-р Александър 

Найденов 

10 

Статистическо изследване на динамиката на въведените в експлоатация 

новопостроени жилища в България за периода първо тримесечие 2010 – второ 

тримесечие 2018 (http://www.nsi.bg/bg/content/3137/въведени-в-експлоатация-

новопостроени-жилища) 

доц. д-р Александър 

Найденов 

11 

Статистическо изследване промените в здравословното състояние на българите 

въз основа на данни от Европейското здравно интервю 2008 – 2014 

(http://www.nsi.bg/bg/content/3364/европейско-здравно-интервю) 

доц. д-р Александър 

Найденов 

12 

Статистическо изследване на динамиката в броя на пътуванията на български 

граждани в Гърция с цел почивка и екскурзия за периода януари 2014 – декември 

2018 (http://www.nsi.bg/bg/content/1963/пътувания-на-български-граждани-в-

чужбина-по-цел-на-пътуването-и-по-страни) 

доц. д-р Александър 

Найденов 

13 

Статистическо изследване на динамиката в произведена от възобновяеми 

енергийни източници електрическата енергия в България за периода 2004-2016 г. 

(http://www.nsi.bg/bg/content/11504/електрическа-енергия-произведена-от-

възобновяеми-източници) 

доц. д-р Александър 

Найденов 

14 
Статистическо изследване на предучилищното образование в България за периода 

2000-2017година. 

доц. д-р Андреана 

Стойкова 

15 
Статистическо изследване на динамиката на броя и структурата на безработните 

лица в България за периода 2000-2017година. 

доц. д-р Андреана 

Стойкова 

16 
Статистическо изследване на трудовите злополуки и други здравни проблеми 

свързани с работата на заетите лица през 2017 година в България. 

доц. д-р Андреана 

Стойкова 

17 
Статистическо изследване на престъпленията извършени от малолетни и 

непълнолетни лица в Р.България през периода 2010-2017г. 

доц. д-р Андреана 

Стойкова 

18 Статистически изследване на динамиката на безработицата в България. доц. д-р Атанас Атанасов 
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19 Статистическо изследване на бедността в България. доц. д-р Атанас Атанасов 

20 
Статистически изследване на динамиката на потреблението на електроенергия в 

България. 
доц. д-р Атанас Атанасов 

21 Макроиконометричен модел за изследване на българската икономика. доц. д-р Атанас Атанасов 

22 

Статистическо изследване на зависимостта на тримесечните парични 

потребителски разходи на домакинствата от техния тримесечен паричен доход 

през периода 2010-2018 г. 

доц. д-р Венелин 

Бошнаков 

23 
Статистическо изследване на зависимостта на тримесечния БВП от тримесечните 

инвестиционни разходи (БООК) през периода 2000-2018 г. 

доц. д-р Венелин 

Бошнаков 

24 
Статистическо изследване на зависимостта на тримесечния БВП от тримесечния 

износ през периода 2000-2018 г. 

доц. д-р Венелин 

Бошнаков 

25 
Статистическо изследване на зависимостта на средната работна заплата на наетите 

лица от БВП по тримесечия през периода 2000-2018 г. 

доц. д-р Венелин 

Бошнаков 

26 

Изследване на  динамиката на отпадналите от  средно образование лица по 

години в Република България за периода 2000-2017 общо и по пол 

(https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=s

dg_04_10&plugin=1) 

доц. д-р Екатерина 

Тошева 

27 

Изследване на динамиката на отпадналите от  средно образование лица по години 

в Република България за периода 2000-2017 общо и по райони на планиране 

(https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t

gs00106&plugin=1) 

доц. д-р Екатерина 

Тошева 

28 

Изследване на динамиката на преподавателския персонал общо и по възрастови 

групи в общообразователните училища в Република България за периода 2012-

2018г. (http://www.nsi.bg/bg/content/3468/преподавателски-персонал-в-

общообразователните-училища-по-възраст) 

доц. д-р Екатерина 

Тошева 

29 

Изследване на динамиката на завършилите висше образование по образователно-

квалификационна степен и области на знанието в Република България за периода 

2012-2016г. (http://www.nsi.bg/bg/content/3405/завършили-висше-образование-

по-образователно-квалификационна-степен-и-тесни-области-на) 

доц. д-р Екатерина 

Тошева 

30 
Динамика във външната миграция на населението в България по през периода 

1990-2017 г. 

доц. д-р Мариана 

Мургова 

31 
Динамика в средната възраст на сключените първи бракове по пол България и 

страните от Европейския съюз през периода 1990-2017 г. 

доц. д-р Мариана 

Мургова 

32 
Динамика в броя на брачните и извънбрачните раждания в България и някои 

европейски страни през периода 1990-2017 г. 

доц. д-р Мариана 

Мургова 

33 
Динамика в броя на разводите през периода в България и страните от Европейския 

съюз през периода 1990-2017 г. 

доц. д-р Мариана 

Мургова 

34 
Статистическо изследване на пазара на недвижими жилищни имоти в София 2003 

– 2018 година (Източници: НСИ, www.imoti.net) 
гл. ас. д-р Васил Бозев 

35 
Статистическо изследване на някои аспекти от висшето образование в периода 

2009 – 2018 година (Източници: НСИ) 
гл. ас. д-р Васил Бозев 

36 
Статистическо изследване на разкрити престъпления срещу личността и 

собствеността на гражданите по образование 2000-2017 година (Източник: МВР) 
гл. ас. д-р Васил Бозев 

37 
Статистическо изследване на данъчните приходи 2003-2018 година (Източник: 

Министерство на финансите) 
гл. ас. д-р Васил Бозев 

38 Статистическо изследване на динамиката на криптовалутите гл. ас. д-р Васил Бозев 


