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ГЛАВА І  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. (1) Държавните изпитни комисии (ДИК) 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 
комисии.  
 (2) Държавната изпитна комисия има право:  

 1. Да присъжда званието „инженер” към инженерните факултети.  
 2. Да присъжда званието „архитект” (към Архитектурния ф-т).  
 3. Да дава предложения за подобряване на качеството на обучението.  
 4. Да прави предложения за зачисляване на следдипломна 

специализация на особено отличилите се дипломанти.  
 

Чл. 2. Комисията, която провежда дипломната защита, се състои от 5 до 9 
члена, председател и секретар. Секретарят е нехабилитиран преподавател или 
някой от членовете на комисията.  

Държавната изпитна комисия се назначава от Ректора на Университета по 
предложение на Декана. В комисията се включват хабилитирани и по изключение 
нехабилитирани преподаватели от профилиращи и от фундаментални инженерни 
катедри, както и представители на съответно специализирано ведомство на научен 
съюз или на проектантска практика. Мандатът на комисията е една учебна година, в 
която се включват редовната поправителна и втора дипломна защита.  

Чл. 3. За състава на Държавната изпитна комисия се издава заповед, в която 
се посочва и председателя. По решение на Деканския съвет съставът на 
Държавната изпитна комисия може да се предложи за обсъждане и във 
факултетския съвет.  

Чл. 4. Членовете на Държавната изпитна комисия са длъжни да присъстват на 
всички заседания. Когато на някой от членовете му се налага да отсъства 
продължително от заседанията на комисията трябва достатъчно време преди 
сесията да заяви това на Декана, за да бъде променена заповедта и да бъде 
подменен с друг.  

Чл. 5. (1) Отсъствия на членове на комисията се допускат само при крайно 
уважителни причини. От катедрата, към която е разработена дипломната комисия, 
трябва да присъства задължително най-малко един преподавател, ако в комисията 
няма представител на тази катедра. Желателно е на защитата да присъстват 
ръководителят на дипломанта и рецензентът. Комисията не може да заседава при 
присъствие на по-малко от 5 члена.  
 (2) На отсъстващите членове на комисиите не се начислява полагащият се 
хорариум.  
 (3) Членовете на държавната изпитна комисия са длъжни:  

 1. Да участват активно в провеждане на защитата.  
 2. Да оценяват обективно и безпристрастно дипломантите.  
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ГЛАВА ІІ  

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ  

Чл. 6. (1) Защитите на дипломните работи се провеждат по предварително 
обявен от Деканата план-график, съставен от Декана съвместно с председателя на 
комисията, в който са указани съставът на Държавната комисия по дипломните 
защити, датите, часа и мястото на защитата. Дипломните работи заедно с 
рецензиите се депозират при секретарката на катедрата най-малко 2 дни преди 
защитата, която ги предава на секретаря на комисията в деня на защитата.  
 (2) Комисията може да изпитва средно от 5 дипломанта на ден.  

Чл. 7. (1) Дипломната защита се провежда в специално обзаведена за тази 
цел зала, с подходяща украса и тържествена обстановка, която се подготвя от 
секретаря на комисията. Защитата е публична, т.е. достъпна за всички лица, които 
желаят да присъстват на защитата е свободен. Желателно е защитата за се канят 
представители на организации, ведомства и фирми, където младите специалисти 
ще постъпят на работа.  
 (2) Преди началото на съответната сесия на дипломни защити комисията се 
събира на закрито заседание, на което се уточняват и приемат критерии за оценка, 
регламент за протичане на защитите и други процедурни въпроси. На това 
заседание комисията при Архитектурния факултет извършва оценяването на 
клаузурите върху непозната тема. Дипломант, ненаправил клаузура не се допуска 
до защита на дипломната работа.  

Чл. 8. (1) Секретарката на факултета представя на секретаря на Държавната 
изпитна комисия главните книги и протоколи, след като внимателно е проверила 
изпитното състояние на дипломантите и е попълнила необходимите данни в тях.  

 (2) По време на защитата протоколите се попълват от секретаря на 
Държавната изпитна комисия.  

Чл. 9. (1) При защитата на дипломната работа председателя дава думата на 
дипломанта, който в продължение на 10–15 минути трябва да направи кратко 
изложение по същността на дипломната работа.  

 (2) При експозето си дипломантът може да използва подходящи 
онагледяващи материали (табла, схеми, формули, таблици или макети), 
отбелязвайки онези моменти, които той счита за най-съществени. Дипломантът 
може да използва също компютърна и графична техника за онагледяване.  

Чл. 10. (1) След изложението на дипломанта се прочита рецензията. 
Рецензията се чете от рецензента, а когато той не присъства – от някой от 
членовете на комисията.  
 (2) За формално или тенденциозно направена рецензия Държавната изпитна 
комисия чрез председателя може да предложи рецензента за наказание.  
 (3) Дипломантът отговаря на всички критични бележки, направени в рецензията.  

Чл. 11. (1) На дипломанта от членовете на комисията се задават най-малко 6 
въпроса, свързани предимно с дипломната работа. По време на защитата може да 
се задават и други въпроси, несвързани с дипломната работа.  
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 (2) Въпросите трябва да бъдат от такова естество, че да позволяват добра 
преценка на теоретическата и практическата подготовка на дипломанта.  
 (3) Дипломантът отговаря на поставените въпроси.  

Чл. 12. По време на защитата членовете на комисията си водят бележки по 
следните показатели: значимост и трудност на темата, подход при разработването 
ú; доколко правилно и изчерпателно тя е разработена, оригиналност на някои 
изводи, ако има такива; оформление на дипломната работа, докладване, отговори 
на рецензията и на всеки въпрос, логическо мислене и находчивост при отговорите 
и др.  

ГЛАВА ІІІ  

ОЦЕНКА ПРИ ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ  
Чл. 13. (1) Оценката на дипломната работа се прави въз основа на 

изискванията за пълнота, точност, последователност и обоснованост на 
разработката, на техническото оформление и др. Наред с това при оценката се 
вземат под внимание творческият характер, оригиналността и научният елемент на 
дипломната работа.  
 (2) Всеки член на комисията на базата на оценката на рецензента, отговорите на 
въпросите и качеството на дипломната работа следва да оформи две обобщаващи 
оценки – едната за дипломната работа и втората – за защитата.  
 (3) Оценките са по шестобалната система.  

Чл. 14. Крайните оценки се получават като средно аритметично от 
индивидуалните оценки на отделните членове, като се закръглят до 25 стотни и 
така се нанасят в главните книги. Когато между най-ниската и най-високата 
индивидуални оценки има разлика повече от 2 единици, тези не се вземат предвид 
при формирането на крайните оценки. В Архитектурния факултет се формира една 
крайна оценка, при която участва оценката от клаузурата върху непозната тема, а 
оценката на дипломната работа участва с двойна тежест.  

Чл. 15. 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.  

Чл. 16. Ръководителят и рецензентът на дипломанта имат право да 
присъстват на закритото заседание на комисията.  

Чл. 17.Оценката за дипломната работа и за защитата се вписват в протокола 
от дипломния изпит и в главната книга, като същите се подписват от всички 
присъстващи членове на заседанието на ДИК.  

Чл. 18. (1) Резултатите от дипломните защити се съобщават публично на 
дипломантите, след като приключи заседанието на комисията от председателя, в 
присъствието на всички членове на комисията.  
 (2)Успешно защитилите получават званието „ИНЖЕНЕР” по съответната 
инженерна специалност или „АРХИТЕКТ”, което заедно с трите оценки (от курса на 
следването, от дипломната работа и защитата ú) се вписва в дипломата.  
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Чл. 19. След защитата съответно попълнените главни книги и протоколите, 
подписани от присъстващите членове на комисията се предават в канцеларията на 
факултета от секретарката.  

ГЛАВА ІV  

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ  
Чл. 20. Отчитането на резултатите от защитите се прави пред факултетния 

съвет.  
Чл. 21. Отчетът пред факултетния съвет се прави от председателя на 

Държавната изпитна комисия.  
Чл. 22. Отчетът може да има следната примерна (но не задължителна) 

структура:  
 1. Брой на всички студенти, подлежащи на дипломиране, брой на 

студентите получили дипломни задания, брой на явилите се на защита. Причини за 
неявяване на защита на получилите задания.  

 2. Успех от дипломни работи и защити. Анализ на успеха и сравнение с 
минали години.  

 3. Анализ на заданията – актуалност, обем, сложност, реалност.  
 4. Анализ на дипломните работи – ниво и качество на разработване на 

заданията, оформяне на дипломните работи и др.  
 5. Анализ на рецензиите – пълнота, критичност, обективност.  
 6. Анализ на работата на Държавната изпитна комисия по време на 

защитите – дисциплина, активност, обективност, единодушие.  
 7. Анализ на защитите на дипломните работи – докладване, 

отговаряне на въпросите, онагледяване и др.  
 8. Посочване отличниците и дипломните работи с най-интересни теми.  
 9. Предложения за подобряване на работата по дипломното 

проектиране.  
 

ГЛАВА V  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
Чл. 23. (1) Защитите на дипломните работи се провеждат в две сесии: редовна 

и поправителна, съгласно учебния план.  
 (2) 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.  

ПРАВИЛНИК  ЗА РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТНИ КОМИСИИ В УАСГ   5



 (3) 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 се анулира и когато не е разработено в определения за това срок.  
Чл. 24. 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.  

Чл. 25. 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.  

Чл. 26. Студенти, които не са защитили успешно дипломните си работи в 
определените за тях две сесии (редовна и поправителна) се допускат повторно до 
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.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл. 27. Този правилник е приет от Академичния съвет на УАСГ на 
…………………………… и влиза в сила от учебната 1993/1994 учебна година. 
Изменения и допълнения на Правилника се извършват по реда на приемането му.  

Чл. 28. Всеки факултет, с оглед на някои специфични особености в 
обучението може в рамките на този Правилник да изработва свои вътрешни 
правила за разработването, предаването и защитата на дипломните работи.  
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