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Утвърждавам: 

ПРАВИЛНИК 
За работата на Държавната изпитна комисия към Геодезическия 

факултет на УАСГ 

I. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 

1. Държавна изпитна комисия (ДИК) се организира ежегодно за всяка 
специалност, като същата изпитва студентите от всички форми на обучение. При 
голям брой завършващи (над 50), могат да се организират повече от една изпитни 
комисии. 

Държавната изпитна комисия към Геодезическия факултет има право: 
Да присъжда (присвоява) званието “магистър инженер по геодезия” 
Да дава предложения за подобряването на качеството на обучението. 
Да прави предложения за зачисляване на следдипломно обучение на 

отличилите се дипломанти. 

2. Съставът на ДИК е от 5 до 9 члена и се назначава от Ректора на Университета 
по предложение на Декана. В заповедта се посочва и председателят. В комисията се 
включват хабилитирани преподаватели от профилиращи и от фундаментални 
инженерни катедри. Може да бъдат включени допълнително и представители на 
съответното ведомство, специализиран научен съюз или от практиката. Съставът на 
комисията се обсъжда на факултетен съвет. Председателят на комисията посочва 
един от членовете за секретар. 

3. Датите за защитата се определят от Деканата съвместно с председателя на 
комисията и се оповестяват три дена преди първото заседание на комисията. 
Членовете на комисията се уведомяват чрез писмена покана от името на 
председателя, изпратена по катедрите. 

4. Членовете на Държавната изпитна комисия са длъжни да присъстват на всички 
заседания, да участват активно в провеждането на защитата и да оценяват обективно 
и безпристрастно дипломантите. 

5. Отсъствия на членове на комисията се допускат само при крайно уважителни 
причини. Комисията може да заседава само при присъствие на повече от половината 
членове на състава си. В противен случай заседанието на комисията е незаконно. 

6. На отсъстващите членове на комисиите не се начислява полагащият им се 
хонорар. 

7. При отсъствие на някой от членовете на комисията от повече от половината 
заседания по неуважителни причини председателят прави обосновано предложение 
пред декана за отстраняването му за следващата сесия и евентуалната му подмяна. 

8. Защитата на дипломната работа се провежда по предварително обявен от 
Деканата план-график, съставен от декана съвместно с председателя на комисията, в 
който са посочени датите, часа и мястото на защитата. Дипломната работа в 
определен срок се депозира при секретарката на факултета, която я регистрира и 
изпраща в съответната катедра за рецензия. Секретарката на катедрата предава 
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дипломната работа заедно с рецензията на секретаря на комисията в деня на 
защитата преди началото на заседанието на комисията. 

9. Комисията не може да изпитва повече от 6 дипломанта на ден. 

10. Дипломната защита се провежда в специално обзаведена за тази цел зала, с 
подходяща украса и тържествена обстановка, която се подготвя от секретаря на 
факултета. 

11. Защитата е публична, т.е. достъпът на всички лица, които желаят да присъстват 
на защитата е свободен. Лицата, присъстващи на защитата, които не са членове на 
комисията, нямат право да задават въпроси, да вдигат шум, да дават мнение по 
защитата и да пречат на процедурата. Лицата, които не спазват тези изисквания, се 
отстраняват от залата. 

12. Преди началото на съответната сесия на дипломни защити, ако е необходимо, 
комисията се събира на закрито заседание, за уточняване на процедурни въпроси. 

13. Секретарят на факултета представя на председателя на Държавната изпитна 
комисия главните книги и протоколи, след като внимателно е проверил изпитното 
състояние на дипломантите и е попълнил необходимите данни в тях. Не се допуска 
дипломант до защита, ако има невзет изпит, ненанесена оценка в главната книга или 
неоформена средна оценка. 

14. По време на защитата протоколите се попълват от секретаря на Държавната 
изпитна комисия. 

15. При защитата на дипломната работа председателят дава думатата на 
дипломанта, който в продължение на 10–15 минути трябва да представи накратко 
същността на дипломната работа. 

16. В изложението си дипломантът може да използва подходящи материали (табла, 
схеми, формули, таблици, макети), както компютърна и друга техника за 
онагледяване. 

17. След изложението на дипломанта се прочита рецензията. Рецензията се чете от 
рецензента, когато той е член на комисията и присъства на заседанието, в противен 
случай – от някой от членовете на комисията, представител на катедрата, към която е 
дипломантът. В рецензията задължително трябва да има становище на рецензента 
дали дипломантът може да се допусне до защита. В случай, че рецензентът предлага 
недопускане до защита, в рецензията се излагат мотивите за това. Ако комисията 
реши дипломантът да не бъде допуснат до защита, решението се вписва в протокола 
заедно с основанията за това, процедурата се прекратява и се пристъпва към 
защитата на следващия дипломант. 

18. За формално или тенденциозно направена рецензия Държавната изпитна 
комисия може да предложи рецензента за наказание. 

19. В случай, че процедурата продължи, на дипломанта се предоставя възможност 
да отговори на критичните бележки, направени в рецензията. 

20. На дипломанта се задават най-малко 6 въпроса от членовете на комисията, на 
които той следва да отговори. Въпросите трябва да бъдат от такова естество, че да 
позволяват добра преценка на теоретическата и практическа подготовка на 
дипломанта и доколко дипломната работа е лично дело на дипломанта. 

21. Оценката на дипломната работа се прави въз основа на следните показатели: 
значимост и трудност на темата, подход при разработването й; оригиналност на 
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някои изводи, ако има такива; актуалност, индивидуални проучвания, собствени 
измервания и анализи; оформление на дипломната работа, докладване, отговори на 
рецензията и на зададените въпроси, логично мислене и находчивост при отговорите 
и др. Накрая всеки член от комисията оформя две обобщаващи оценки – едната за 
дипломната работа и втората – за защитата. 

22. Оценките са по шестобалната система закръглени до полови единица. 

23. Крайните оценки се получават като средно аритметично от индивидуалните 
оценки на отделните членове, като се закръглят до 50 стотни и така се нанасят в 
главните книги. Когато между най-ниската и най-високата индивидуални оценки 
има разлика повече от 2 единици, тези оценки не се взимат предвид при 
формирането на крайните оценки. Не се взема предвид и оценка, която се отличава 
от средната с повече от 2 единици. 

24. Окончателните оценки за всеки дипломант се оформят от председателя на 
Държавната комисия след съгласуване с останалите членове на закрито заседание, 
непосредствено след приключване на защитата за деня. При разногласие 
окончателната оценка се оформя чрез явно гласуване с обикновено мнозинство. 

25. Оценките за дипломната работа и за защитата се вписват в главните книги и в 
протоколите от дипломния изпит, които се подписват от присъствалите членове на 
заседанието на ДИК. 

26. Резултатите от дипломните защити се съобщават публично на дипломантите от 
председателя на ДИК, след приключването на закритото заседание на комисията. 

27. Успешно защитилият дипломант получава званието “МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР 
ПО ГЕОДЕЗИЯ”. 

28. След защитата съответно попълнените главни книги и подписаните протоколи 
се предават в канцеларията на факултета от секретаря на комисията. 

29. Защитите на дипломните работи се провеждат в две сесии – редовна и 
поправителна, съгласно учебния план. 

30. Когато на редовната сесия защитата на дипломната работа не е успешна 
(поради незадоволителни отговори или ниско качество на разработката) Държавната 
изпитна комисия преценява дали студентът 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. Дипломно 
задание се дава само за периода, определен от графика на учебния процес. Задание, 
което е разработено, но не е защитено по времето на една редовна и една 
поправителна сесия се анулира. Заданието може да се анулира и когато не е 
разработено в определения за това срок. 

31. В случай на заболяване, удостоверено с документ, на дипломантите се дава 
възможност да се явят на дипломна сесия един или два пъти в зависимост от 
пропуснатите сесии по време на боледуването. 

32. Ако дипломантът, без уважителни причини, не се яви на редовната сесия се 
счита, че той е използвал правото си на редовна сесия и може да се яви само веднъж 
на поправителна сесия. 

33. Студенти, които не са защитили успешно дипломните си работи в 
определените за тях две сесии (редовна и поправителна) се допускат повторно до 
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разработване на дипломна работа най-рано след една година и не по-късно от три 
години. В този случай се дава право на явяване на една редовна и една поправителна 
сесия. 

II. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ 

34. Анализирането на работата на дипломантите и резултатите от защитите се 
прави от факултетния съвет. 

35. Председателя на Държавната изпитна комисия представя на членовете на 
факултетския съвет след всяка сесия съответен доклад. 

36. Факултетският съвет обсъжда доклада и приема съответни решения и 
препоръки. 
 
 
 
 
 
 
Март 2005 г. Съставил:……(п)……….. 

         (проф. Г. Вълев) 
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УКАЗАНИЯ 
ЗА РАЗРАБОТКА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. С настоящите указания се установява реда за организиране и отчитане на 
работата по дипломирането на абсолвентите в геодезическия факултет. 

1.2. Обучението на студентите в геодезическия факултет приключва с държавен 
изпит и/или с дипломна работа и дипломна защита. 

1.3. Организирането на работата 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. За реда на провеждането на дипломните защити се приема Правилник. 

1.5. До 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. Студентите, придобили право да се явят на държавен изпит и на дипломна 
защита, са длъжни да ги положат най-късно на поправителната сесия. При тежко 
заболяване, установено с медицинско свидетелство, студентите имат право да се 
явят на допълнителни сесии, пропуснати по време на боледуването. 

1.7. Студентите, които не са положили успешно държавния изпит и дипломната 
защита на първите две сесии, се допускат на още една редовна и една поправителна 
сесия най-рано след една година и не по-късно от три години. 

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИПЛОМАНТИТЕ ПО КАТЕДРИ И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАУЧНИТЕ ИМ РЪКОВОДИТЕЛИ. 

2.1. Разпределението на дипломантите по катедри се извършва от Деканския 
съвет, като се вземат предвид техните желания, доколкото това е възможно. 

2.2. Всяка катедра е длъжна да изложи предварителен списък с темите за 
дипломна работа и евентуалните научни ръководители. Желателно е темите да бъдат 
свързани с дисциплините, по които катедрата води обучение. 

2.3. Когато темата на дипломната работа се отнася до междинна област или до 
дисциплини на повече от една катедра, научният ръководител е от тази катедра, в 
която са застъпени повече дисциплини. Ако е необходимо от останалите катедри се 
определят консултанти. Консултанти могат да бъдат и научни работници от БАН 
или други научни организации, както и от други Университети или факултети. 
Имената на консултантите се записват в дипломното задание. 

2.4. Разпределението на дипломантите по катедри се извършва в края на 
последния семестър, след приключването на сесията. 

2.5. Разпределението на дипломантите между преподавателите се извършва в 
съответната катедра на катедрен съвет. Катедреният съвет уточнява темите и приема 
дипломните задания по всяка тема. 
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2.6. Възлагането на дипломна работа не се разрешава ако студентът не е 
положил всички изпити и не е провел всички учебни, производствени или 
специализиращи практики съгласно учебния план. Закъснение след срока, определен 
в учебния план, се допуска най-много до 1 месец. В такива случаи крайният срок за 
разработване на дипломната работа остава същият. Студентите, пропуснали този 
срок остават за следващата сесия. 

2.7. Преди започване на специализиращата практика (ако такава има) студентите 
трябва да се срещнат с научните си ръководители за да получат указания по 
отношение на материалите, които са необходими за разработката на дипломната 
тема. 

3. ДИПЛОМНИ ЗАДАНИЯ. 
3.1. Дипломните задания се съставят от научните ръководители, съвместно с 
консултантите, когато има такива, най-късно две седмици след края на последния 
семестър (или на специализиращата практика, ако такава има), след разговор с 
дипломанта за уточняване на областта, в която ще работи и на материалите, които е 
събрал. 

3.2. Дипломните задания задължително се съобразяват с предложените от 
катедрите теми и събраните от дипломантите или налични в катедрата материали, 
както и с предвиденото за разработването на дипломната работа време. 

3.3. Най-късно една седмица преди започване на разработването на дипломните 
работи се доуточняват темите, обсъждат се и се приемат дипломните задания като се 
обръща внимание на съдържанието и обема. 

3.4. В дипломното задание трябва да бъдат застъпени в необходимата степен 
решаването както на теоретични, така и на практически въпроси с елементи на 
изследвания и сравнения, с които дипломантът ще трябва да може да се справи 
самостоятелно, ползвайки подходяща литература и консултации. В заданието 
задължително се предвижда използване на компютърна технология. 

3.5. Когато има възможност в дипломното задание се включват задачи от реални 
обекти. 

3.6. Желателно е в дипломното задание да се включат и задачи, които да са 
продължение на научната дейност на дипломанта, ако той има такава. 

3.7. Заданията на дипломната работа се оформят съгласно Приложение 1. 

3.8. За да получат задания дипломантите следва първо да получат от 
канцеларията на Геодезическия факултет служебна бележка, че са приключили с 
всичките си изпити и с нея да се явят при ръководителите си. Служебните бележки 
се събират и пазят в архива на катедрата. 

3.9. Дипломантът получава заданието, подписано от научния ръководител и 
ръководителя на катедрата в два екземпляра. Единият от тях той пази и подвързва в 
началото на дипломната си работа. 

3.10. Заедно със заданието дипломантът получава от ръководителя си съответни 
материали и списък с литературата, която му се препоръчва да използва. От 
катедрата той получава конспектите за държавния изпит/дипломната защита. 
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4. НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА ДИПЛОМАНТИТЕ 
4.1. Научното ръководство на дипломантите се осъществява от определените им 
научни ръководители и консултанти. При нужда те могат да ходят на консултации и 
при други преподаватели по някои въпроси, които са от компетентност на 
последните. 

4.2. Научните ръководители са длъжни: 

4.3. В срок от една седмица след връчване на заданието, заедно с дипломанта, да 
съставят календарен план за разработването на дипломната работа. Календарният 
план се подписва от двамата, а един екземпляр остава при ръководителя. 

4.4. Да определят приблизителния обем на дипломната работа. 

4.5. Да дадат необходимите консултации по възникналите въпроси при 
разработването на дипломната работа. 

4.6. Да изискват от дипломанта всяка седмица да докладва за извършената 
работа. 

4.7. Да контролират самостоятелното разработване на дипломната работа на 
дипломантите. 

4.8. Да контролират спазването на календарния план. 

4.9. Да оказват съдействие на дипломанта, когато е необходимо той да се 
свързва с външни организации и други катедри. 

4.10. Да отбелязват на заглавната страница на подвързаната дипломна работа дали 
заданието е изпълнено. 

4.11. Да дадат указания на дипломанта какво трябва да подготви за защитата 
(изложение, табла, макети, компютърна анимация и др.) 

5. РАЗРАБОТВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 
5.1. Дипломната работа се разработва въз основа на заданието предимно в 
дипломантската зала, където ръководителите упражняват необходимото 
ръководство, консултации и контрол. 

5.2. Всяка дипломна работа се състои от обяснителна записка, схеми, резултати 
от измервания, изчисления, чертежи и др. подвързани в обща папка. Някои чертежи, 
макети и изчисления могат да се представят отделно като приложение към 
дипломната работа. 

5.3. В началото на дипломната работа се подвързва подписаното от 
ръководителя на катедрата задание, без да се преписва, следвано от съдържанието. 

5.4. Дипломната работа се оформя по раздели (глави, точки или части) съгласно 
заданието. Накрая се прилага списък с използваната литература. 

5.5. Обяснителната записка и изчисленията се пишат върху листове формат А4 
на компютър. Всички формули, схеми и чертежи към дипломната работа 
дипломантът записва и изчертава самостоятелно. 

5.6. Ако се констатира, че цялото дипломно задание или части от него не са 
разработени от дипломанта, дипломната работа се анулира и ръководителят на 
дипломанта прави доклад до декана за наказание. 
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5.7. Всички страници, формули, чертежи, таблици и приложения се номерират. 

5.8. Не се разрешава буквално преписване на текст от учебници, ръководства и 
ползвана друга литература, както и от други дипломни работи. 

5.9. Цитираните текстове се ограждат с кавички и се посочва източникът – 
ползваната литература. При използване на публикувани резултати, формули и 
изводи също се посочва задължително източникът. 

5.10. Текстовата част на дипломната работа не трябва да бъде повече от 100 
страници и не по-малко от 60 страници. 

6. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 
6.1. През шестата седмица от времето, определено за разработване на 
дипломното задание ДИК провежда държавен изпит по геодезическа теория и 
практика. 

6.2. Изпитът е писмен и се провежда по график, определен от Председателя на 
ДИК. 

6.3. Изпитът се провежда в подходяща зала или Лаборатория. 

6.4. Неположилите изпита се явяват втори път в единадесетата седмица от 
времето, определено за разработване на дипломното задание. Ако и тогава 
дипломантът не положи изпита по геодезическа теория и практика, се явява на 
поправителна сесия. 

6.5. Оценката от държавния изпит по геодезическа теория и практика се внася в 
изпитни протоколи, в главната книга, в дипломата или в приложението към нея. 

7. ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА. 
7.1. Дипломантът представя завършената и подвързана дипломна работа и 
приложенията към нея в един екземпляр на ръководителя си не по-късно от 
определената в заданието дата. 

7.2. Удължаването на срока за предаване на дипломните работи става чрез молба 
на дипломанта до Декана на факултета и с мнение от ръководителя само при крайно 
уважителни причини. Срокът не може да бъде продължен по-късно от пет дни преди 
последната дата на съответната дипломна сесия. 

7.3. След като ръководителят на дипломанта отбележи на заглавната страница, 
че задачите, поставени в заданието са изпълнени, дипломантът представя 
дипломната работа в канцеларията на факултета заедно с молба до Декана за 
допускане до защита. В молбата се описват представените материали. 

7.4. След парафиране на молбата от Декана дипломната работа и приложенията 
към нея се представят на ръководителя на съответната катедра. Материалите се 
получават от сътрудниците на катедрата срещу подпис върху молбата. 

7.5. Ако заданието не е изпълнено процедурата по защитата на дипломната 
работа се спира и ръководителят прави доклад до Декана за причините. Въз основа 
на доклада Деканът решава дали същото задание да бъде разработено докрай и 
дипломантът да се яви на поправителна сесия или да разработи ново задание. 
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8. РЕЦЕНЗИРАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА. 
8.1. Рецензентите на дипломните работи се определят от ръководителя на 
катедрата и се обявяват на видно място. 

8.2. Рецензентът получава материалите за рецензиране от секретаря на катедрата 
най-малко три дена преди защитата и трябва да представи рецензията най-малко 
един ден преди защитата. 

8.3. Готовата рецензия в чернова заедно с дипломната работа и приложенията 
към нея се представят от рецензента на секретаря на катедрата за отпечатване. 
Рецензията се отпечатва в три екземпляра – един за дипломанта, един за катедрата и 
един към дипломната работа за Държавната изпитна комисия. Дипломантът трябва 
да получи своя екземпляр най-малко един ден преди защитата. 

8.4. Всеки дипломант може да се яви при рецензента си за изясняване на някои 
въпроси по дипломната работа. 

8.5. Секретарят на катедрата предава рецензията с дипломната работа и 
приложенията в канцеларията на факултета срещу подпис върху молбата на 
дипломанта. 

8.6. В рецензията задължително следва да се посочи темата, катедрата, 
ръководителя, дали заданието е разработено в срок, дали заданието е изпълнено, 
правилно ли са решени поставените в заданието задачи, обема и трудността на 
извършената работа, правилно ли е използвана литературата, самостоятелно ли е 
разработена дипломната работа. 

8.7. В рецензията трябва да бъдат ясно формулирани критичните бележки и 
въпросите, на които дипломантът следва задължително да отговори. Накрая трябва 
да направи предложение за допускане или недопускане до защита. В случай, че 
рецензентът предлага недопускане до защита в рецензията се излагат мотивите за 
това. 

8.8. За формално или тенденциозно направена рецензия Държавната изпитна 
комисия може да предложи рецензента за наказание. 

 
 
 
 

Март 2005 г. Съставил:……(п)……….. 
         (проф. Г. Вълев) 
































