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Конкурс „Най-добра дипломна работа”, издание 2019г. (уч.2018/2019) 
Категория:  Конструкции 
Раздел: Стомана, дърво, пластмаси, текстилни мембрани или комбинация от тях с 
ограничено използване на стоманобетон. 
 
 
 
1. Цели на конкурса 
 

1.1 Конкурсът цели да стимулира дипломантите към катедра МДПК за творческа работа в 
областта на проектирането на стоманени конструкции; 
1.2 Конкурсът цели да популяризира философията на строителство със стоманени 
конструкции; 
1.3 Конкурсът цели да способствува за стесняване на дистанцията между Университета, в 
частност катедра МДПК, и фирмите работещи в областта на стоманените конструкции. 
Конкурсът може да стане своеобразен естествен подиум за изява на млади специалисти, 
които тук могат да бъдат забелязани и потърсени от трудовия пазар. 
1.4 Конкурсът цели да бъде преглед на дипломното проектиране в направлението 
стоманени конструкции и „барометър“ на постиженията на катедрата в тази област. 

 
 

2. Регламент за провеждане на конкурс 
 

2.1 Конкурсът „Най-добра дипломна работа” се провежда ежегодно. В периода на 
конкретното годишно издание в конкурса могат да участвуват студенти-дипломанти, 
защитили дипломната си работа в рамките на текущата учебна година. 
 
2.2 До конкурс се допускат всички успешно защитили дипломанти, които чрез своя 
дипломен ръководител са заявили участие и имат средна оценка на дипломната работа 
(разработване и защита) не по-малко от много-добър 5,00. 
 
2.3 Заявка за участие в конкурса се подава от дипломанта, като за целта се попълва 
формуляр по образец – Приложение 1. Заявлението се изпраща на електронен адрес: 
g.radoslavov@abv.bg или се представя в хартиен вид на секретаря на катедра МДПК - 
кабинет 737, Блок Б на УАСГ или на отговорника за провеждане на конкурса – каб. 734 
Блок Б на УАСГ. 
 
2.4 За провеждането на конкурс “ Най-добра дипломна работа”, Деканът на строителния 
факултет издава заповед в която се определят членовете на журиращата комисия на 
конкурса и датата на заседание на тази комисия. В същата заповед се упоменава и датата 
за провеждане на финалния преглед на конкурса. 
 
 
 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 

катедра ”МЕТАЛНИ, ДЪРВЕНИ И ПЛАСТМАСОВИ КОНСТРУКЦИИ” 



2.5 Журиращата комисия на конкурса е в състав от 5 до 8 члена. Тя се състои  от 
председател и членове както следва: 

 Председател на комисията е представител на катедра МДПК, който е 
ръководител на направление “Дипломно проектиране”.  

 Представител на деканата на Строителен факултет към УАСГ; 

 Представител на секция “Конструкции” към КИИП; 

 Двама или повече практикуващи строителни инженери, работещи като 

проектант-конструктор с Пълна Проектантска Правоспособност . 
 
2.6 Журиращата комисия на конкурса заседава в предварително обявен ден упоменат в 
заповедта на Деканата на Строителен факултет. Тя излъчва номинираните и наградените 
дипломни работи. Съгласно този регламент се награждават за призови места три 
дипломни работи и се позволява по решение на комисията обявяване на номинирани 
работи (само с грамота). Наградите са както следва: 

 Първа награда – грамота и парична премия от 500лв.; 

 Втора награда – грамота и парична премия от 300лв.; 

 Трета награда – грамота и парична премия от 200лв.; 

 Номинирани работи – грамота. 

 
2.7 Журиращата комисия работи съгласно утвърдения и обявен регламент. Критериите за 
оценка на дипломните работи са предварително обявени на всички участници в конкурса. 
 
2.8 Журиращата комисия приключва своята работа със съставянето на протокол от своето 
заседание в който се упоменават резултатите от гласуването и класирането на 
кандидатите. Протоколът се подписва от председателя и всички членове на комисията и се 
предава в канцеларията на катедра МДПК. 
 
2.9 Финалният преглед от годишния конкурс и церемонията по награждаване на 
победителите да се провежда на датата упомената в заповедта на деканата съгласно т. 2.4.  
Когато изданието на финалния преглед от годишния конкурс съвпада с година в която се 
провежда „Национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции” 
финалния преглед се провежда съвместно със  симпозиума.   
 
 
2.10 Критериите за оценка на конкурсните дипломни работи са: 

 

Номер Критерии за оценка Тежестен 

коефициент 

1 Актуалност и сложност на дипломния проект 1.2 

2 Степен на пълнота, завършеност и 

задълбоченост 

1.4 

3 Използване на съвременни методи за анализ 

или технологии в проектирането 

1.2 

4 Качество, пълнота и яснота на графичната част 1.1 

5 Средна оценка на ДДК за изработка и защита 

на дипломния проект 

1.0 

 
 
 



Оценката на проектите се извършва чрез точкова система и сформиране на краен бал за оценка. 
За всеки дефиниран критерии се ползват точки по десетобалната система. Най-ниската точка е 
1, а най-високата 10. Крайният бал се получава като се умножат точките определени от даден 
член на журиращата комисия със съответния тежестен коефициент.  
 
 
 
 

2.11 Срокът за заявка за участие в конкурса е 31.07.2019. 
 
2.12 За надлежно заявена дипломна работа се счита онази, за която е подадено заявление 
преди крайния срок, предоставена е дипломната работа със своята текстова и графична част в 
електронен вид и самата дипломна работа отговаря на критерия, дефиниран в точка 2.2.  
За нуждите на Комисията всеки дипломант предоставя записката на дипломната си работа на 
хартиен носител и подготвя албум с разпечатани на хартия чертежи във формат А3. 
 
2.13 Дипломните работа заявени за участие в конкурса се съхраняват в катедра МДПК до 
провеждане на финалния преглед от годишния конкурс и церемонията по награждаване на 
победителите.   
 
2.14 За отговорник на конкурса, издание 2019 се номинира гл.ас. Георги Радославов, кат. 
МДПК. 

 
 
3. Популяризиране на конкурса 
 

3.1 За всеки годишен конкурс се организира подходящо популяризиране чрез: 

 Обяви на територията на университета,  

 Публикация в страницата на Факултета; 

 Публикация в интернет страниците на студентски  съвет; 

 Отразяване на събитието в браншовите медиите като в-к Строителство Градът, с-

ие Строителство и др; 
 

3.2. Всяка година се организира изложба на наградените дипломни работи, като 
презентационния постер се изработва от съответния участник в конкурса. Разходите по 
отпечатването се поемат от организаторите, освен ако не се намери друга форма на 
експониране.  Всеки постер е с размер 80/200 см, като печата може да бъде цветен или 
черно-бял. Дизайнът на постера е творчески избор на кандидата в конкурса. Указания за 
подготовката на постерите са представени в Приложение 2. 
 
3.3. Катедра МДПК популяризира конкурса и информира фирмите от бранша за 
наградените участници. 
 

 
 
       

Ръководител катедра: 
 
        проф. д-р инж. Николай Рангелов 
 



           Приложение 1 
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Заявление за участие в конкурс „Най-добра дипломна работа“, Издание 2019 
 
 
Категория:  Конструкции 
Раздел: Стомана, дърво, пластмаси, текстилни мембрани или комбинация от тях с 
ограничено използване на стоманобетон. 
 
 
Участник в конкурса ....................................................................................................................... 
      (трите имена) 

 
Контакти за връзка .................................................................................................................. 
      (телефон и  e-mail) 

 
Тема на дипломната работа.............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
Дипломен ръководител ................................................................................................................... 
 
 
Оценка на дипломната работа: 

 Разработване на дипломна работа  ................................................. 

 Защита на дипломна работа  ............................................................. 

 

Дипломна комисия (председател) ................................................................................................... 

Дата на защитата................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
Дата ................................. 
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СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 
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Приложение 2  
 

ЗА КОНКУРСА “НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА”  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИТЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА  

Във фоайето на Университета ще бъде подредена изложба от дипломните работи на 
участниците в конкурса. Всеки един ще се представи с по един постер с размери 80/200 см. Тези 
постери ще бъдат изготвени от участниците, като в горния край по цялата ширина ще трябва да се 
сложат общи заглавия, които ще бъдат предоставени в цифров вид, с размери 80/15. Тези "шапки" 
са приготвени във формат JPG с цел сработване с различни CAD и графични програми и са с 
резолюция 150dpi. На постера непосредствено под заставката вдясно ще трябва да се сложи едно 
под друго: 

Дипломант:    
Тема на дипломната работа:    
Дипломен ръководител:    
Рецензент:     

Постера е препоръчително да съдържа най-вече графична информация за дипломния проект 
(чертежи, графики, снимки и др.), но не пречи да се включат текст и формули. Работи се с 
предпочитана от участниците компютърна програма, като резултатът за публикуване (печат) да е 
във формат PDF или JPG с резолюция 150dpi. Участниците трябва да представят работата си по 
възможно най-добрия начин откъм информативност и атрактивност. Работи се с пълна гама цветове 
или чернобяло, като няма ограничения за големината на цветните площи (т.е. ако решат да си 
сложат за фон тонирано изображение). Накрая трябва да се сложи тънко очертана рамка в 
посочения габарит за изрязване.  
Тези файлове трябва да се изпратят на имейл (g.radoslavov@abv.bg) до 30. Септември 2019. 
 
 
Обобщени изисквания за постера: 
 Размери:  80см (ширина) х 200 см (височина) 
 Резолюция: 150 dpi 
 Задължителни елементи: (1)Типова „шапка“ с наименование и лого на конкурса, с размери 
80см х 15см, предоствена от организаторите, (2) Рамка с тънка линия с размери 80х200см, указваща 
границата за изрязване, (3) Надпис в горния десен ъгъл на плаката, указващ едно под друго имената 
на дипломанта, темата на работата, дипломния ръководител и рецензента: 

   Дипломант:    
Тема на дипломната работа:    
       Дипломен ръководител:    

               Рецензент:  
  


