
 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 
КАТЕДРА „АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА“ 

 
ВРЕМЕННИ УКАЗАНИЯ  

за провеждане на онлайн неприсъствени дипломни защити за специалностите: 

„Архитектура”, „Интериорен дизайн“ „ДАС“, „Дизайн – интериорен дизайн“ и „Дизайн 

– графичен дизайн” 

 за пролетна държавна - изпитна сесия 2021 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

Планираният държавен изпит - държавна клаузура за специалност „Архитектура“ ще 

бъде проведен присъствено на 26 март 2021 г. от 9:00 ч. в зала 405. 

Изпитът ще се проведе при спазване на всички противоепидемиологични мерки, 

съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването, а именно: 

Използване на индивидуални защитни средства; 

Отстояния от 1,5 м. между присъстващите; 

Максимален брой 15 присъстващи в залата, включително членовете на държавната 

изпитна комисия.  

 

Планираните дипломни защити на 15 и 16 април 2021 г. ще се проведат от разстояние в 

електронна среда, както следва:  

- 15 април 2021 г. от 9:00 ч. за специалност „Архитектура“,  

- 16 април 2021 г. от 13:00 ч. за специалности: „Дизайн - дизайн за архитектурна среда“, 

„Интериорен дизайн“, „Дизайн – интериорен дизайн“ и „Дизайн – графичен дизайн”. 

Студентът, допуснат до дипломна защита, следва да: 

• изготви мултимедийна презентация за представяне на дипломната си работа пред 

изпитната комисия с продължителност не повече от 12 мин. и да я прикачи като файл във 

виртуалната класна стая в срок до 13:30 ч. на 13.04.2021 г.  чрез служебния си акаунт 

(..............@vfu.bg). 

• представи в обявените срокове от 1 април до 5 април 2021 г., в канцеларията на 

катедра „Архитектура и урбанистика“: 

1. разпечатан албум, формат А3 - 1 бр.  

2. компакт диск (CD) - 1 бр. и USB флаш памет (флашка) - 1 бр., съдържащи цялата 

информация за дипломната работа, състояща се от албум и табла, едновременно в два формата 

– .jpeg и .pdf, с размери на всеки един от файловете не по-големи от 10 МВ.  

Отпада задължителното представяне на разпечатани табла в канцеларията на катедра 

„Архитектура и урбанистика“. 

Код на курса - vrvaodu.  

Секретарят на комисията ще сподели информацията за предадените дипломни проекти 

на председателя, членовете на държавната изпитна комисия и назначения рецензент.  

След получаване на списък на дипломантите, научните ръководители са длъжни да 

потвърдят на електронната поща на катедрата, че допускат конкретния дипломант до 

дипломна защита, в случай че не са заявили това писменно чрез отчетния лист за консултации. 

Рецензентът следва да изпрати своята рецензия на дипломанта, 3дни преди обявената 

дата за дипломна защита. Рецензентът се задължава да присъства на дипломната защита и да 

представи своето мнение, бележки и оценка за дипломния проект.   

  По предварително публикуван график, в деня на дипломните защити, дипломантите 

ще представят дипломната си работа пред комисията и пред виртуалните гости.  

Всички дипломанти трябва да влязат във виртуалната връзка от класната стая половин 

час преди началото на дипломните защити, за да бъдат запознати с графика и начина на 

провеждане на изпита.  

Всички дипломанти ще получат покана през Google Calendar за пробна защита и 

проверка на техническите средства един ден преди официалната дата. 



  

След приключване на всички изпити, оценките ще бъдат изпратени по електронен път 

на имейл акаунтите на дипломантите. 

Проектите ще бъдат оценявани от комисии в състав: 

-за специалност „Архитектура“: чл. кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев, проф. д-р арх. 

Александър Слаев, доц. д-р арх. Пламен Петров, арх. Николай Рачински - председател на САБ 

- Варна и арх. Марин Велчев - председател на КАБ - Варна; 

- за специалности: „ДАС“, „Интериорен дизайн“, „Дизайн-интериорен дизайн“ и 

„Дизайн-графичен дизайн“: чл. кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев, проф. д-р арх. Александър 

Слаев, доц. Антоанета Радоева и доц. д-р арх. Пламен Петров. 

 

 

С уважение, 

чл. кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев 

Р-л катедра „Архитектура и урбанистика“ 

 

 

 


