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УКАЗАНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО, РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА 

ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

„СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“ (ССС) КЪМ 

СТРОИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ (СФ) НА УАСГ 

 

ЦЕЛ HA УКАЗАНИЯТА 

 

Указанията уреждат всички въпроси, отнасящи се до разработването на 

дипломната работа в Строителен факултет (СФ) на УАСГ. Те включват условията, 

изискванията и задълженията, свързани със задаването, научното ръководство, 

разработването, предаването, рецензирането и защитата на дипломната работа. 

Указанията се утвърждават и изменят с решение на Факултетния съвет на СФ на УАСГ. 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. С настоящите указания се установява реда за организиране и отчитане на 

работата по дипломирането на абсолвентите в СФ на УАСГ; 

1.2. Обучението на студентите в СФ приключва с дипломна работа и 

дипломна защита; 

1.3. Организирането на цялостната работа по дипломирането на абсолвентите 

се извършва от Деканата и от катедрите във факултета; 

1.4. Дипломната защита се провежда от Държавната изпитна комисия към 

факултета; 

1.5. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, положили 

успешно всички изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в 

учебния план (учебни и специализиращи практики, факултативни 

дисциплини); 

1.6. За да получат задания дипломантите следва първо да получат от 

канцеларията на СФ служебна бележка, че са приключили задълженията си 

no т.1.5 от настоящите указания и с нея да се явят при дипломните си 

ръководители. Служебните бележки се събират и пазят в архива на 

катедрата; 

1.7. След като са получили разрешение за разработване на дипломна работа 

студентите трябва да се срещнат с научните си ръководители, за да получат 

указания по отношение на материалите, които са необходими за работа по 

дипломната тема; 

1.8. Студентите, отговарящи на изискванията на т.I.5 от настоящите указания, 

получават задание за разработване на дипломна работа не по-късно то 1 

седмица след започването на дипломния семестър; 

1.9. Студентите, разработващи дипломна работа, са длъжни да я защитят най-

късно на първата поправителна сесия. При  тежко  заболяване,  установено  с  

медицинско свидетелство, студентите имат право да се явят на защита на 

допълнителни сесии; 

1.10. Студентите, които не са защитили успешно дипломната си работа на 

първите две сесии, се допускат до защита на още една редовна и една 

поправителна сесия най-рано след една година и не по-късно от три години, 

като за целта получават ново дипломно задание. 
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИПЛОМАНТИТЕ ПО КАТЕДРИ И 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАУЧНИТЕ ИМ РЪКОВОДИТЕЛИ И 

КОНСУЛТАНТИ 

 

2.1. Всички предложения за теми на дипломни работи и евентуалните 

дипломни ръководители се обсъждат по катедри и се приемат на катедрените 

им съвети. Списъкът с одобрените теми и дипломни ръководители към 

съответната катедра се представя в Деканата. Деканът обявява на 

информационното табло и в Интернет-сайта на факултета списъка с темите, 

не по-късно от 1 месец след началото на дипломният семестър; 

2.2. Разпределението на дипломантите по катедри и ръководители на 

дипломни работи се утвърждава от Декана и от Ръководителят на 

съответната катедра, като се вземат предвид желанията на студентите. 

Студентите декларират своето желание за тема на дипломна работа с 

писмено заявление по образец до Декана в началото на дипломния семестър, 

не по-късно от 1 седмица от неговото начало. Заявлението се съгласува с 

ръководителя на дипломната работа; 

2.3. Дипломната работа се разработва минимум в две части – една основна и 

една или повече допълващи части в съответствие с избраната тема. 

Дипломният ръководител  ръководи разработването на основната част от 

дипломната работа, а останалите части се ръководят от консултанти – 

преподаватели от други катедри, в съответствие с темата на дипломната 

работа и направлението на допълващите части към нея. Консултантите могат 

да бъдат преподаватели и от други факултети на УАСГ. Имената на 

консултантите се записват задължително в дипломното задание.  

 

III. НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

 

3.1. Във възможно най-кратък срок от датата на получаване на дипломното 

задание, дипломантът трябва да представи на своя ръководител и консултант 

проекто-работна календарна програма за разработка на дипломната си 

работа, която се доуточнява и заверява от ръководителя; 

3.2. Ръководителят и консултантът са длъжни да дават необходимите 

консултации пo възникналите въпроси пpи разработването на дипломната 

работа и тази дейност отчитат като приведено аудиторно натоварване;  

3.3. За решаването на основните въпроси от дипломната работа дипломантът 

се консултира както с ръководителя cи, тaкa и c други преподаватели и 

специалисти; 

3.4. Дипломантът е длъжен да спазва приетия план-график и да представя в 

срок черновите на направените разработки на своя ръководител; 

3.5. Ако дипломантът не изпълнява посочените по-горе задължения, научният 

му ръководител може да предложи да бъде анулирана дипломната работа, 

въз основа на писмен доклад, който се изпраща чрез ръководителя на 

катедрата дo Декана; 

3.6. До 20 дни след началния срок на дипломното проектиране отговорниците 

за дипломантите към катедрите представят в Деканата списък с имената на 

получилите задание за съответната дипломна сесия; 

3.7. Максималният брой на дипломантите на един ръководител за една учебна 

година е максимум 8 дипломанти (не повече от 1/3 от нормата на 

натоварване на един преподавател могат да бъдат формирани от ръководство 

на дипломанти, учебни или учебно-производствени практики); 

3.8. Разпределянето на часовете за ръководене и консултиране между 
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ръководителите и консултантите на дипломантите е в съответствие с 

процентното им участие в разработената дипломна работа (25 % = 4 часа; 50 

% = 7 или 8 часа в полза на дипломния ръководител; 75 % = 11 часа). 

 

 

IV. ЗАДАНИЕ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА 

 

Както бе посочено по-горе, дипломно задание може да получи студент, 

завършил семестриално, положил успешно всички изпити по учебния план и провел 

всички учебни и специализиращи практики. 

Студентите в специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ от двата 

профила „Конструкции“ и „Технология и организация на строителството“ могат да 

разработват дипломни работи във всички катедри на СФ със съдържание, съгласно 

характера на дипломното задание. 

Основната тематика на дипломната работа, която е от тематиката на съответната 

катедра, в която се разработва дипломната работа, и в зависимост от профила на 

студента обхваща съдържание, както следва: 

 

А. За студенти профил „Конструкции“: 

 

А.1. Ако дипломната работа се разработва в катедра на СФ с конструктивно 

направление: 

 

o 75 % от съдържанието на дипломната работа е в направление: 

• „конструкции“ и/или  

• строителна механика и/или 

• земната механика и фундиране. 

 

o 25 % от съдържанието на дипломната работа е в направление: 

• „технология на строителството“ и/или 

• „организация, изпълнение, управление и икономика на 

строителството“ и/или 

• „строителни материали и изолации“ и/или 

• „автоматизация на инженерния труд“ и/или 

•  направления от други факултети на УАСГ. 

 

А.2. Ако дипломната работа се разработва в катедра на СФ с направление, 

различно от конструктивното: 

 

o 50 % от съдържанието на дипломната работа е в направление: 

• „технология на строителството“ и/или 

• „организация, изпълнение, управление и икономика на 

строителството“ и/или 

• „строителни материали и изолации“ и/или 

• „автоматизация на инженерния труд“ и/или 

•  направления от други факултети на УАСГ. 

 

o 50 % от съдържанието на дипломната работа е в направление: 

• „конструкции“ и/или  

• строителна механика и/или 

• земната механика и фундиране. 
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Б. За студенти профил „Технология и организация на строителството“: 

 

Б.1. Ако дипломната работа се разработва в катедра на СФ с направление, 

различно от конструктивното: 

 

o 75 % от съдържанието на дипломната работа е в направление: 

• „технология на строителството“ и/или 

• „организация, изпълнение, управление и икономика на 

строителството“ и/или 

• „строителни материали и изолации“ и/или 

• „автоматизация на инженерния труд“ и/или 

•  направления от други факултети на УАСГ. 

 

o 25 % от съдържанието на дипломната работа е в направление: 

• „конструкции“ и/или  

• строителна механика и/или 

• земната механика и фундиране; 

 

Б.2. Ако дипломната работа се разработва в катедра на СФ с конструктивно 

направление: 

 

o 50 % от съдържанието на дипломната работа е в направление: 

• „конструкции“ и/или  

• строителна механика и/или 

• земната механика и фундиране. 

 

o 50 % от съдържанието на дипломната работа е в направление: 

• „технология на строителството“ и/или 

• „организация, изпълнение, управление и икономика на 

строителството“ и/или 

• „строителни материали и изолации“ и/или 

• „автоматизация на инженерния труд“ и/или 

•  направления от други факултети на УАСГ. 

 

4.1. Дипломните задания, обемът и съдържанието на дипломната работа по 

отделните части от нея се изготвят от научните ръководители и 

консултантите на дипломантите. Дипломният ръководител и консултантите 

се вписват в дипломното задание и го подписват собственоръчно; 

4.2. Екземпляр от дипломното задание се съхранява при ръководителя на 

дипломната работа, а втори екземпляр от заданието се предава и съхранява в 

канцеларията на СФ; 

4.3. Дипломното задание трябва да обхваща въпроси, с разработването на 

които дипломантът може да покаже, че е в състояние самостоятелно (при 

ползване на съответната техническа литература) да реши инженерни 

проблеми от специалността си в съответното направление, отговарящо на 

разработените в дипломната работа части; 

4.4. В дипломното задание се включват по възможност задачи от реални 

обекти на промишленото, гражданското, транспортното, селскостопанското 

и други видове строителство, а в останалите случаи заданията трябва да 
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бъдат съобразени с нашите условия и нормативни документи. В отделни 

случаи дипломната работа може да представлява продължение на учебно-

изследователска, проектно-конструкторска и друга творческа дейност на 

студента; 

4.5. Дипломното задание се оформя пo специален образец, съставен от 

съответната катедра; 

4.6. В дипломното задание задължително се вписват следните данни: катедра, 

начален и краен срок на разработка на дипломната работа, тема, изходни 

данни, въпроси за разработка и изследване, чертежите, които трябва да се 

представят в дипломната разработка (форма и съдържание), имената на 

консултантите с тяхното процентно участие; 

4.7. Заданието се пoдпиcвa от научния ръководител и консултантите по 

съответните части, и ce одобрява от ръководителя на катедрата; 

4.8. При провеждане на част от обучението в чужбина по Програмата 

"Еразмус", дипломната работа може да бъде разработена във висше учебно 

заведение, с което Строителният факултет има сключен договор за 

студентски мобилност, и да бъде защитена пред Държавна дипломна 

комисия към СФ на УАСГ. 

 

V. РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

 

5.1. Разработването на дипломната работа се извършва самостоятелно от 

дипломанта под ръководството на дипломния ръководител с консултации от 

консултантите, определени в заданието (целесъобразно е дипломантите да се 

свържат с консултантите още в началния етап на разработване на 

дипломната работа). На дипломанта не се разрешава да дава чертежи, 

изчисления и дpyги елементи от дипломната работа за изпълнение от 

странични лица. Препоръчва се текстът на дипломната работа да бъде 

написан четливо на ръка, на пишеща машина или с компютър; 

5.2. Разработването на дипломната работа се извършва съгласно утвърденото 

от ръководителя на съответната катедра задание; 

5.3. Всеки дипломант подписва Декларация по образец, предоставен от всеки 

научен ръководител, с която удостоверява, че е разработил дипломната си 

работа самостоятелно и в съответствие с дипломното задание.  

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ, ОБЕМ И ОФОРМЯНЕ НА ДИПЛОМНАТА 

РАБОТА 

 

6.1. Съдържанието и обемът на дипломната работа трябва да бъдат 

съобразени с времето на разработването на същата, съгласно учебния план; 

6.2. Съдържанието на дипломната работа се определя съобразно спецификата 

на съответните катедри, като изискванията по разработката ѝ трябва да бъдат 

уточнени въз основа на указания, дадени от ръководителя и консултантите 

по съответните части. Съдържанието на дипломната работа включва 

вариантни идейни решения с технико-икономическа обосновка, техническо 

решение на избран вариант, конструктивна част, раздел по организация и 

технология на строителството, строителните материали и изолации, АИТ и 
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др. To може да съдържа експериментални изследвания и елементи на научни 

изследвания. По разделите, в които са използвани специализирани 

софтуерни програми, дипломантът представя кратко описание на 

използваните програмни продукти и на методиката, въз основата на която са 

извършени изчисленията. Там, където е възможно, се извършват и паралелни 

изчисления на ръка с опростени изчислителни модели; 

6.3. Дипломната работа (различна от научно изследване) се оформя в две 

основни части – текстова, съдържаща обяснителна записка и графична, 

съдържаща разработените чертежи. Обяснителната записка трябва да дава в 

сбита форма, кратко и ясно общите положения, пояснителните бележки и 

данни, статически и други изчисления, с оразмерителни схеми и таблици, 

графики, диаграми, най-съществените резултати от компютърни решения. 

Обяснителната записка трябва да бъде четливо и грижливо написана, да бъде 

номерирана и добре подредена. Същата следва да бъде подразделена на 

раздели, глави и точки в съответствие с частите на дипломната работа. 

Чертежите трябва да бъдат прегледно оформени и добре изчертани. На 

дипломната комисия се представя оригиналната записка, оформена и 

подвързана надлежно, както  и оригинални чертежи; 

6.4. Ръководителят на дипломната работа и консултантите разписват челен 

лист към обяснителната записка и чертежите (всеки по частта, за която 

отговаря); 

6.5. В СФ на УАСГ са разработени образци за текстовата и графичната части 

на дипломната работа, които следва да бъдат спазвани (достъпни от web 

страницата на СФ на УАСГ). 

 

VII. ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

 

7.1. Времето за изработка на дипломните работи се определя на 105 дни. 

Предаването на дипломната работа трябва да стане в срока, посочен в дипломното 

задание. Този срок може да се удължи с разрешение от Деканата, само по крайно 

уважителни причини, и то в рамките на предвиденото време на дипломната сесия. 

По изключение Деканът може да удължи срока за предаване до един месец след 

края на дипломната сесия. В този случай дипломната работа след изтичане на 

удължението се предава в завършен вид в канцеларията на Факултета. Тя се връща на 

дипломанта 10 дни преди следващите дати за защита на дипломни работи за 

представяне на рецензент; 

7.2. След завършване на дипломната работа дипломантът подава молба до 

Декана за допускане до защита, върху която ръководителят отбелязва името на 

рецензента и с подписа си удостоверява, че дипломната работа е предадена в завършен 

вид и може да бъде рецензирана; 

7.3. Разпределението на дипломантите по изпитни комисии и изпитни дати се 

извършва от Декана и/или Зам.-декана по учебната дейност; 

7.4. Заверената от ръководителя и консултантите дипломна работа трябва да 

бъде предадена на рецензента. 
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VIII. РЕЦЕНЗИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

 

8.1. Ръководителят на дипломната работа насочва дипломанта към рецензент. 

Рецензирането се извършва от преподаватели от УАСГ или външни специалисти; 

8.2. Рецензията се изготвя пo образец. Препоръчва се рецензирането да се 

извършва от преподаватели от УАСГ; 

8.3. Рецензията следва да бъде изготвена от рецензента в сроковете, съобразени 

с графика на учебния процес. 

Дипломантът трябва да получи рецензията в окончателен вид най-малко 3 дни 

преди деня на защитата, за да подготви отговор на посочените недостатъци и критични 

бележки, съдържащи се в рецензията. 

Рецензията се предава в три екземпляра – един за дипломанта, един за протокола 

на защитата и един за научния ръководител. 

Рецензията трябва дa съдържа преценка за съответствие на дипломната работа 

със заданието, становище за достойнствата и слабостите на разработката, забележки и 

препоръки. Рецензията не трябва дa oпиcвa съдържанието на дипломната работа. 

Рецензентът в заключение преценява качествата на дипломната работа и предлага 

оценка; 

8.4. В деня на защитата дипломантът предава на Държавната дипломна комисия 

оригинала от рецензията за прилагане към протокола на защитата; 

8.5. Защитата на дипломната работа се провежда по предварително обявен от 

Деканата план-график, в който са указани съставът на Държавната комисия по 

дипломните защити, датата, часът и мястото на защитата; 

8.6. Дипломната защита се провежда в подходяща зала. Защитата е публична, 

като достъпът на всички лица, които желаят да присъстват на защитата, е свободен; 

8.7. При защитата на дипломната работа се дава думата на дипломанта, който в 

продължение до 15 минути прави кратко изложение по същността на дипломната 

работа; 

8.8. След изложението се прочита рецензията и дипломантът отговаря на 

критичните бележки в нея; 

8.9. Членовете на комисията задават въпроси на дипломанта, след което му се 

дава думата за отговор; 

8.10. Резултатите от дипломните защити се съобщават публично на 

дипломантите, след като приключи заседанието на комисията за проведените дипломни 

защити по обявения график; 

8.11. Успешно защитилите дипломна работа получават диплом за висше 

образование по „Строителство на сгради и съоръжения“, както и приложение за 

изучаваните дисциплини, положените изпити и проведените практики; 

8.12. Студентите, заверили последния семестър, но неположили всички изпити 

до началото на втора дипломна сесия, се считат за семестриално завършили с право да 

полагат изпити и да защитят дипломна работа в срок до три години от семестриалното 

завършване; 

8.13. Защитите на дипломните работи се провеждат в две cecии, съгласно учебния 

план. Когато първата защита на дипломната работа не е успешна (пopaди 

незадоволителни отговори или ниско качество на разработката) Държавната изпитна 
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комисия преценява дали дипломантът може да се яви повторно на защита със същата 

дипломна работа, дали е необходима преработка на дипломната работа (в каква степен 

и в какво направление), или трябва да се разработи нова дипломна работа, като темата 

на същата се определя от съответната катедра. 

Дипломантите, получили слаба оценка на дипломна работа, могат да получат 

второ дипломно задание, да разработят дипломна работа и се явят втори път на 

дипломна защита. При втора неуспешна защита дипломната работа се анулира. 

Дипломантите, неуспели да защитят дипломната си работа на първа сесия, могат 

да се явят на втора дипломна защита пред същата изпитна комисия, със същата 

дипломна работа, ако тя е оценена положително. Неуспелите да защитят дипломна 

работа след второ явяване губят право да получат диплома за полученото до този 

момент обучение; 

8.14. Ако в срок от три години след края на последния учебен семестър 

студентите не защитят успешно дипломна работа, те губят право да се дипломират. 

При желание от тяхна страна могат да получат документи за заверени семестри, 

положени изпити и практики.  

Дипломантите, неуспели да защитят дипломна работа в срок от 3 години след 

семестриалното си завършване, могат да разработят дипломна работа и да я защитят 

след възстановяване на студентските си права по ред, установен от действащите към 

момента нормативни документи. 

 

IX. VII. ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА КОМИСИЯ 

 

9.1. Дипломантите защитават своите дипломни работи в специализирани 

държавни изпитни комисии. 

Дипломната комисия се състои от минимум 5 членове и председател. Тя се 

назначава от Ректора на Университета пo предложение на Декана. В комисията се 

включват хабилитирани и по изключение нехабилитирани преподаватели от 

профилиращи и oт фундаментални инженерни катедри. Могат да бъдат канени и 

представители на специализирани ведомства, както и изтъкнати специалисти от 

практиката. Член на комисията, който e възпрепятстван дa присъства може дa определи 

свой заместник; 

9.2. Държавните изпитни комисии се организират за всяка специалност, като 

същите изпитват студентите от всички форми на обучение. При голям брой 

завършващи от една специалност, могат да се организират повече от една комисия; 

9.3. Заседанието на комисията се счита за редовно, в случай че присъстват най-

малко 4-ма от членовете ѝ. От катедрата, към която е разработена дипломната работа, 

трябва да присъства задължително най-малко един преподавател. В противен случай 

заседанието на комисията е незаконно; 

9.4. Дипломантите предават материалите пo дипломните защити пpeди началото 

на заседанието на комисията за деня; 

9.5. След приключване на защитата, за определяне на оценката, комисията 

заседава пpи закрити вpaти. След като направи преценка на рецензията, отговорите на 

въпросите и качеството на дипломната работа, дипломната защита се оценява с две 

самостоятелни оценки; 

9.6. Оценката на дипломната работа се определя въз основа на изискванията за 
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пълнота, точност, последователност и обособеност на разработката, на техническото и 

оформяне и др. Наред с това пpи оценката се вземат под внимание творческият 

характер, оригиналността и научният елемент на дипломната работа; 

9.7. Оценките на дипломната работа и на защитата се вписват в протокола за 

дипломния изпит и в главната книга, като същите се подписват от присъстващите 

членове на заседанието на Държавната изпитна комисия. 

 

 

X. VIII. ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ 

 

Последният акт на следването и дипломирането на студентите от Строителния 

факултет е връчването на техните дипломи. To трябва да става в тържествена 

обстановка, в зала с подходяща украса, в присъствието на инженерите-випускници, 

представители на ведомствата – потребители на кадрите, преподаватели, родители и 

близки. Връчването на дипломите и наградите на отличниците се извършва от Декана, 

лично на всеки инженер, с подходящи слова и съответни награди. 

 

Настоящата редакция на "Указания за ръководство, разработване и защита 

на дипломните работи" е приета на заседание на Факултетния съвет, състояло се на 

07.03.2017 г. 


