
УКАЗАНИЯ 

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА 

 

Обучението на студентите завършва с комплексен държавен изпит или защита на 

дипломна работа. Указанията за провеждане на комплексен държавен изпит и конспекта са 

качени на сайта на катедра „Стокознание“1.  

Дипломна работа могат да разработват студенти с успех, не по-нисък от Много добър 

4,50 до момента на подаване на заявлението за разработване на дипломна работа (като 

се включва и оценката от защитата на практическото обучение).  

 

1. Избор и утвърждаване на тема за дипломна работа 

Темата на дипломната работа се избира от студента, съгласува се с избрания научен 

ръководител, като темата трябва да е обвързана с изучаваните специални дисциплини в 

бакалавърска (магистърска) степен. В зависимост от темата научният ръководител 

представя конкретни изисквания и работен план, по който следва да се разработи 

дипломната работа. Темите за дипломни работи не трябва да се повтарят за период от 

три години. 

Студентът подава заявление до ръководителя на катедра „Стокознание“ 

(Приложение 1) за утвърждаване на темата и научния ръководител. Срокът за подаване на 

заявления е до 30 март на съответната година (за студентите, които ще се дипломират на 

юнска държавна изпитна сесия). Подаденото заявление се обсъжда на катедрено заседание 

и избраната от дипломанта тема се утвърждава от катедрата, като темата не може да бъде 

променяна, но може да бъде прецизирана/конкретизирана, в процеса на работа от научния 

ръководител. 

 

2. Изисквания при разработване на дипломна работа 

Дипломните работи се разработват под ръководството на избран от дипломанта 

научен ръководител и трябва да отговарят на конкретни изисквания за обем, структура, 

използвана литература, приложения, както следва: 

 

2.1. Обем 

 Обемът нa дипломната работа се препоръчва да бъде от 60  до 75 стандартни 

страници. При                            форматирането на текста се спазват следните параметри:  

• Шрифт (Font): Times New Roman, размер 13,5 пункта, стил нормален 

(Regular),              курсив (Italic) само за ключови понятия. 

• Междуредие (Line spacing): 1,5 lines;  

• Всеки абзац започва с отстъп (First line) 1,27 cm;  

• Основният текст и бележките под линия трябва да бъдат двустранно 

подравнени (Alignment: Justified);  

• Бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие 

Single;  

• Номерация на страниците: долу, в дясно, с арабски цифри; номериране на 

заглавната  страница не се изисква. 

 

                                                 
1 ОКС „бакалавър“ - https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/317/Diplomirane/diplomirane/Bachelors_%202021.pdf; 

ОКС „магистър“ - https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/317/masters_KES.pdf 

 

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/317/Diplomirane/diplomirane/Bachelors_%202021.pdf
https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/317/masters_KES.pdf
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2.2.  Заглавна страница 

Върху заглавната страница на дипломната работа се отразяват следите реквизити: 

наименование на университета, факултета и катедрата; надпис ДИПЛОМНА РАБОТА; 

темата на дипломната работа; име и фамилия на дипломанта, факултетен номер, ОКС 

„……“, специалност; академична длъжност, образователна и научна степен, име и фамилия 

на научния ръководител; град и година. 

Изисквания към надписите на заглавната страница на дипломната работа са: 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА - главни букви, удебелено и центрирано, 

размер 16 pt.; СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – главни букви, удебелено и  центрирано, 

размер 15 pt.;КАТЕДРА „СТОКОЗНАНИЕ” - главни букви, удебелено и центрирано, 

размер 15 pt.; ДИПЛОМНА РАБОТА - главни букви, удебелено и центрирано, размер 20 

pt.; ТЕМА на дипломната работа „……………..“ - главни букви, удебелено и центрирано, 

размер 16 pt. Текстът под заглавието трябва  да  е с размер 14 pt. Най-долу на заглавната 

страница се отбелязва града и годината, с размер 14 pt., центрирано, през която дипломната  

работа ще бъде защитена (Приложение 2). 

Всяка част от съдържанието на дипломната работа (т. от 2.3. до 2.10.) се представят 

на нова страница, като наименованията им се изписва с главни букви, центрирано и с 

удебелен шрифт (Bold).  .  

 

2.3.  Съдържание 

Включва всички части, точки и подточки на изложението на дипломната работа, 

включително списък с използваната литература и страници, на които започват. 

Номерацията на страниците започва от увода. Ако дипломната работа съдържа приложения 

се номерира само страницата, от която започват Приложенията. 

 

2.4. Увод 

Започва на нова страница,  като на първия ред, центрирано с главни букви (Bold) се 

изписва УВОД (ориентировъчен обем - 1-2 стр.). (препоръчителен характер) 

 

2.5. Теоретична част 

Тази част от дипломната работа представлява приблизително 1/3 от общия обем. В 

случаите когато тази част е с голям обем някои от фигурите и таблиците се представят в 

„Приложение“ към дипломната работа. В тази част на дипломната работа се представят 

теоретичните основи и концепции по темата. Извършва се задълбочен, целенасочен преглед 

и обобщение на основните теоретични постановки в областта. За предпочитане е да се 

използват актуални литературни източници, имащи непосредствено отношение към темата. 

 

2.6.  Цел и задачи – обем не повече от 1 стр., отразява се кратко, точно и ясно 

каква е поставената цел и кои са поставените задачи за изпълнение на целта. 

 

2.7.  Материал и методи – описват се изследвания опитен материал и 

приложените методи, използвани в хода на проведеното изследване. 
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2.8.  Резултати и обсъждане 

Това е най-съществената част от разработката, защото именно от нея проличава 

умението на студента да анализира и интерпретира данни, да формулира изводи на базата на 

проучването. Обемът на тази част от дипломната работа трябва да е приблизително 2/3 от 

общия обем. Всички мерни величини се отразяват в съответствие със системата SI (g, ml, cm3, 

dm3 и т.н.). 

 

2.9.  Изводи и препоръки 

Изводите от проведеното изследване трябва да са с обем 1-2 стр. Недопустимо е тук 

да се дават нови данни или да се правят обобщения, които не се основават на получените 

резултати. Препоръките трябва да ясно формулирани с обем не повече от 1 стр. 

 

2.10.    Използвана литература 

В тази част на дипломната работа се отразява използваната литература на кирилица 

и на латиница. Включват се следните литературни източници: книги и учебници, статии от 

научни списания, интернет-сайтове, нормативни документи, закони, наредби, регламенти, 

директиви и др. В тази част на дипломната работа се описват само източниците, използвани и 

цитирани в текста на дипломната работа. Описанието на използваните източници и 

цитирането в текста се извършва по конкретно избрана за целта система (БДС, Harvard short 

reference system и др.), като стриктно се спазват изискванията на системата за цитиране в 

текста и описание на източниците в литературата. Цитирането на използваната литература 

под черта не се допуска. 

Използваните литературни източници се подреждат по азбучен ред според 

фамилното име на първия автор, като първо се цитират източниците на кирилица, след това 

тези на латиница. Използваните нормативни документи (БДС, закони, наредби, регламенти 

и т.н.) се описват по азбучен ред след последния източник на кирилица, а интернет 

източниците се представят в края на списъка с използваната литература. 

 

2.11. Приложения (нямат задължителен характер) 

На нова самостоятелна страница се изписва „ПРИЛОЖЕНИЯ“, а на следващите 

страници последователно се номерират и отразяват отделните приложения (фигури, 

таблици, технологични схеми, сертификати, специфични нормативни документи, рекламни 

материали и друга допълнителна информация пряко свързана с темата на дипломната 

работа и проведените изследвания). 

 

3. Изисквания към оформянето на таблиците и фигурите в дипломната работа 

3.1. Таблици 

Таблиците в изложението на дипломната работа трябва да бъдат номерирани, 

озаглавени и да е посочен под таблицата източника въз основа, на който тя е разработена 

(собствени изследвания, литературен източник и др.). Номерирането на таблиците става с 

арабски цифри, последователно за цялото изложение на дипломната работа, за да се 

установи общия им брой (Таблица 1, Таблица 2, ….). Номерът на таблицата се поставя 

непосредствено преди заглавието с дясно подравнен и с удебелен шрифт (Bold). Заглавието 

на таблицата трябва да бъде формулирано кратко и ясно, като се изписва центрирано с 

удебелен шрифт (Bold). 
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Таблица 1 

 Наименование на таблицата (TNR 12 pt., normal, centered) 

 
№ TNRoman 10pt, single TNRoman 10pt, single TNRoman 10pt, single 

1. TNRoman 10pt, single TNRoman 10pt, single TNRoman 10pt, single 

2. TNRoman 10pt, single TNRoman 10pt, single TNRoman 10pt, single 

3. TNRoman 10pt, single TNRoman 10pt, single TNRoman 10pt, single 

 
Източник: наименование (TNR 10 pt., left, normal) 

 

3.2. Фигури 

Всяка фигура (схема, диаграма) трябва да има пореден номер, ясно, кратко и точно 

заглавие и източник въз основа, на който е разработена фигурата (собствени изследвания, 

литературен източник и др.). Номерирането става по система, аналогична на таблиците с 

тази разлика, че тук източника се изписва ляво подравнен под фигурата, а номерът и 

заглавието се поставят центрирано под фигурата.  

 

 
Източник: наименование (TNR 10 pt., left, normal) 

Фигура 1. Наименование (TNR 12pt., centered, normal) 

 

            4. Предаване и защита на дипломната работа 

4.1. Предаване на дипломната работа 

Разработената дипломна работа, оформена в съответствие с изискванията (т. 2 и т. 3) 

се подвързва (със спирала и две корици: лицева – прозрачна и последна – непрозрачна 

цветна или с твърди корици). Научният ръководител на дипломанта допуска или не допуска 

дипломната работа до защита, като това той удостоверява с подписа си върху заглавната 

страница. Дипломната работа се предава в два екземпляра на хартиен носител, придружена 

с Декларация за оригиналност и автентичност (достъпна на сайта на катедрата2), в кабинета 

на катедра „Стокознание“ (1-314 Б), в обявения за целта срок. Депозираните екземпляри 

остават в катедрата след защитата на дипломната работа. 

Катедрата назначава рецензент на дипломната работа, като това е преподавател от 

катедрата, специалист в областта, в която е разработена дипломната работа. Назначеният 

рецензент подготвя рецензия, в която прави кратка характеристика на разработката, 

посочва нейните силни и слаби страни с аргументирани бележки и критични оценки; задава 

                                                 
2 Декларация за оригиналност и автентичност - https://ue-

varna.bg/uploads/filemanager/317/Diplomirane/diplomirane/Декларация%20за%20оригиналност%20и%20автентичност.pdf 
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https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/317/Diplomirane/diplomirane/Декларация%20за%20оригиналност%20и%20автентичност.pdf
https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/317/Diplomirane/diplomirane/Декларация%20за%20оригиналност%20и%20автентичност.pdf
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въпроси за дискусия (защита) по темата на дипломната работа; дава оценка (положителна 

или отрицателна) на дипломната работа; дава становище и предложение пред Държавната 

изпитна комисия за присъждане/не присъждане на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“/„магистър“. 

Дипломантът получава един екземпляр от рецензията най-малко два дни преди 

датата на защита.  

В случай, че научният ръководител или рецензентът на дипломната работа установят 

плагиатство (буквално заимстване на текст от литературни източници без цитиране) 

дипломантът не се допуска до защита на дипломната работа и ръководителят на катедрата 

писмено информира декана на факултета за установените факти. 

 

4.2. Защита на дипломната работа 

Процедурата по защитата на дипломна работа е с продължителност до 30 минути, 

като включва:  

• кратко представяне на разработената дипломна работа (експозе и презентация) от 

дипломанта в рамките на 10 минути; 

• представяне на рецензията от рецензента; 

• отговор от страна на дипломанта на въпросите, зададени от рецензента;  

• изказвания и въпроси към дипломанта от членовете на държавната изпитна 

комисия;  

• отговор на всички зададени въпроси от членовете на комисията (защита на 

дипломната работа). 

 

Оценките от защитата на дипломните работи се обявяват пред дипломантите от 

председателя на Държавната изпитна комисия след приключване на държавния изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящите указания са приети на заседание на катедра „Стокознание“ на 10 май 

2022 г. (Протокол № 12/10.05.2022 г.) и влизат в сила от 16 май 2022 г. 
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Приложение 1 

 

 

ДО 

 

РЪКОВОДИТЕЛ 

КАТЕДРА „СТОКОЗНАНИЕ”  

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

От..................................................................................................................................................  

Фак. №.......................................СИН……………..Спец……………………………………… 

Курс................................, редовно обучение 

 

 

 

 

Моля да ми бъде утвърдена следната тема за дипломна работа: 

„..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................” 

 

Научен ръководител:.................................................................................................................. 

Успехът ми от следването досега е:........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата: .................                                                     С уважение: ................................................ 

гр. Варна                                                                                           (име, фамилия и подпис) 
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Приложение 2 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА 
    СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

          КАТЕДРА „СТОКОЗНАНИЕ“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА 

 
 

 

 

 

ТЕМА: „ …………………………………………………….. “ 
 

 

 

 

 
 

 

Дипломант: ………..                              Научен ръководител: …………………… 

(име, фамилия на дипломанта)                                       (…………………………..)                                                   

Факултетен номер: ………….,  

ОКС „бакалавър“/ОКС „магистър“, 

Специалист „………………….“ 

 

 

Варна 

……… година 


