
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЧЧЧЕЕЕРРРНННОООРРРИИИЗЗЗЕЕЕЦЦЦ ХХХРРРАААБББЪЪЪРРР

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА“

УСЛОВИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“

При условие, че постигнатият резултат на Държавна клаузура е слаб, не се дава право на
студента да се яви на Дипломна защита. В този случай, студентът се подготвя за следващата дата
за явяване на Държавна клаузура и защита на дипломна работа.

ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОБЕМ, СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“

І. Изисквания към обема и съдържанието на  дипломния проект на представените в катедра
„Архитектура и урбанистика“ материали за дипломна защита

• АЛБУМ , формат А3 - 1 бр.
Съдържание на албума (текстова част, изображения, графични анализи и др.):
 Приложен Отчетен лист /има линк в края на документа за изтегляне/.
 Челна страница, съдържаща следната информация:

лого на университета, наименование на факултета и катедрата, наименование на дипломния
проект, направлението, към което принадлежи дипломната разработка, имената, факултетния
номер и фотография на студента-дипломант, титлите и имената на дипломния ръководител(и).

 Задание на дипломния проект - Дипломният ръководител предоставя примерни
задания по избрани теми с посочени технически изисквания. Дипломантът развива и/или/
допълване на примерното проектно задание - детайлизира на отделните функционални
блокове, формулира основни и второстепенни  функционални връзки.

 Проучване на темата и предмета на дипломна работа - Анализ на конкретната
задача; Проучване и анализ на световния и български опит по темата на дипломната работа,
Основни изисквания и графичен анализ на аналогични проекти и реализации от световната
практика.

 Градоустройствени условия и проблеми на дипломната задача
 Концепция
 Пространствено формообразуване - анализ на функционалните връзки и

пространствената им структура.
 Проектно решение на дипломната задача - Графична част
Представяне на всички планове, разрази, фасади, схеми и графики на функционалното

зониране, модели и фотографии от работни макети по разработката и 3D изгледи в подходящ
мащаб и ясно четимо оразмеряване в съответнствие с формата А3. При необходимост е
възможно да  бъде прилаган графичен (линеен) мащаб. В случай на широкоплощни проектни
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решения, освен представените в цел обем чертежи, да бъдат представяни основни части на
проекта в по-едър мащаб.

 Съдържание на графичните материали, представени на  таблата, както следва:
- Градоустройствен анализ, градоустройствено проектно решение;
- Ситуационно решение с указана етажност, входове, зареждане, паркиране;
- Основни разпределения с обзавеждане на характерни пространства;
- Схеми и графики на функционалното зониране;
- Разрези през характерни пространства;
- Фасади;
- Схематични конструктивни решения след консултации с конструктор;
- Детайли – строително-конструктивни детайли, окачени фасадни елементи, покривни

изолации и др.;
- Визуализации и 3D изгледи.

 Изискуеми и постигнати по проект показатели за територията в  съответствие с
утвърдени градоустройствени разработки;

 Инженерна част - Конструктивна система и  съчетаване на различни конструктивни
системи и покрития, окачени фасади, използвани материали и технологии Характерни
детайли

• ДИСК - съдържащ  цялата информация от албума и таблата във едновременно два
формата – jpeg и pdf, с  размери на всеки един от файловете не по-големи от 10 МВ,
както и обяснителната записка във формат Word.

• ГРАФИЧНА ЧАСТ - ТАБЛА формат 100 х70 см - мин. 8 БР.
Таблата да бъдат оформени със титулна част (антетка), съдържаща следната информация:

лого на университета, наименование на факултета и катедрата, наименование на дипломния
проект (еднакво с това на албума), направлението, към което принадлежи дипломната
разработка, имената, факултетния номер на студента-дипломант, титлите и имената на
дипломния ръководител(и).

• ОБЯСНИТЕЛНАТА ЗАПИСКА – резюме на съдържанието на дипломната работа.
Описание на проектното решение в минимален обем от една страница А4 ( но не повече от 3
страници). Кратка обосновка за избора на тема на дипломния проект, на терена, анализ на
средата, подход при проектирането, основни функционални връзки, описание на обемно-
пространствената структура на дипломната работа.

ІІ . Представяне на дипломния проект на Дипломна защита
• Представяне на дипломния проект –съдържанието на докладването е идентично или близко

да обема и съдържанието на обяснителната записка – времетраене - до 15 мин.
(по желание - синхронизирана с устното докладване  мултимедийна презентация)

• Представяне на макет;  и/ или работен макет; и /или снимки от макет – по желание
• Албум, формат А3 – 1 бр.
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• Табла – 100х70 – мин 8 бр.
• Диск – 1 бр.
• Дрескод – официален офис - дрескод.

ІІ. Критерии за оценяване
Относителни дялове на частите на дипломната работа, формиращи крайната оценка:

1. Пълнотата на изискванията в албумната част могат да оформят 60% от крайната оценка;
2. Табла и обяснителна записка - 40%.

В указаната дата, според графика за дипломиране, се предават задължително: албум, табла,
задание, отчетен лист и CD. Предаването става до 16 часа на обявената дата. На следващия ден се
назначават рецензенти. ЗАКЪСНЕЛИТЕ СТУДЕНТИ ОСТАВАТ ЗА СЛЕДВАЩА ДАТА НА
ДИПЛОМИРАНЕ!

ОТЧЕТЕН ЛИСТ

http://www.vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/otcheten-list-arch.doc
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