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ИНСТРУКЦИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА 

РАБОТА ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ КЪМ КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ООС”, КЪМ 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

 

Дипломирането на студентите е заключителният етап от обучението на 

студентите (бакалаври и магистри), което има за цел да се затвърдят и обогатят 

натрупаните знания и умения чрез изследвания и оригинални разработки върху  

конкретни научни области и направления. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                 

Параметрите на дипломирането са съгласно утвърдения учебен план, графика за 

учебния процес, инструкциите за провежда на на защити на дипломни работи на 

Биологически факултет (http://web.uni-plovdiv.bg/balik/pdf/rules_DI_DR_bf.pdf) и 

настоящите инструкции. За разработване на дипломна работа в катедра „Екология и 

ООС“ се допускат студенти, които имат ср. успех от дипломата 4.50 и успех по 

дисциплината, по която се разработва дипломната работа, най-малко 5.00. Допуска се 

изключения за студенти, които нямат необходимия успех за разработване на дипломна 

работа в катедрата, които могат да представят пред катедрения съвет на катедра 

„Екология и ООС“ (КС) обоснована научна теза за проблема, който ще разработват 

(научни публикации, методология, участия в научни проекти, участие в НПО и др.). 

Решение за допускане/недопускане на такива студенти да разработват дипломна работа 

в катедрата става след решение на КС. 

Завършване на бакалавърска или магистърска степен чрез дипломна работа 

включва: възлагане на първоначални проучвания по определена тема или направление, 

оценка на постигнатите първоначални резултати, решение (катедрено) за зачисляване 

на студента като дипломант в катедрата, изследователска дейност, представяне на 

резултати, обработка на резултатите и завършване на дипломната работа, рецензиране 

от специалисти в областта и защита на дипломната работа пред Държавната изпитна 

комисия (ДИК). 

Разработването на дипломната работа се организира като самостоятелна 

творческа дейност на студента, която се осъществява под ръководството на научен 

ръководител/съръководител, а при необходимост - и на научен/и консултант/и, които 

може и външни за Университета специалисти. 

http://web.uni-plovdiv.bg/balik/pdf/rules_DI_DR_bf.pdf


Общият списък на приетите теми за дипломни работи трябва да бъде официално 

обявен от профилиращата катедра не по-късно от 30 дни преди края на последния 

семестър. Дипломната работа се допуска до официална защита след задължителна 

вътрешна защита пред КС, в срок не по-късно от две седмици преди официалната 

защита. След приключване на вътрешните защити, списък с допуснатите до официална 

защита дипломанти се предоставя на ДИК, в срок не по-късно от 10 дни преди 

официалната защита.. 

Студентът самостоятелно избира  направлението (темата трябва да се формулира 

съвместно с научният ръководител) на дипломната работа, като подава молба до 

Ръководител катедра. Желателно е темата или направлението на дипломната работа да 

бъдат избрани и посочени на по-ранен етап от обучението на дипломанта (II-III курс), 

за да има достатъчно време за провеждане на изследователските дейности, 

разработването, написването и завършването на дипломанта работа. Темите и научните 

ръководители на дипломантите, подали молба до Ръководител катедра, се обсъждат, 

одобряват и разпределят по преценка на КС. 

Резултатите от разработването на дипломната работа се оформят (документират) 

от студента според посочените изисквания. 

                                                                                             

Студентът представя дипломната си работа след окончателното й изпълнение и 

оформянето на изискваната документация на научния си ръководител, който от своя 

страна след приемането й за завършена прави предложение за рецензент пред КС. 

Рецензентът трябва да бъде хабилитирано лице или по невъзможност да бъде намерен 

хабилитиран рецензент, да е поне с тила „доктор“. Същият се одобрява от ръководител 

катедра и КС. 

След рецензиране студентът предава дипломната си работа комплектована с 

изискваните документи на председателя на Държавната изпитна комисия и бива 

включен да защитава дипломната си работа. Необходимите документи, съпътстващи 

дипломната работа включват: декларация от дипломанта , че дипломната работа не 

представяна за защита преди и декларация/списък, че дипломната работа или части от 

нея не са били публикувани до момента или ако са се посочва къде. Две хартиени копия 

и едно на електронен носител на пълният текст на дипломната работа се предоставят в 

срок не по-късно то 5 дни преди официалната защита при секретаря на Факултета 

(препоръчва се дипломанта да използва свое трето копие за самата защита). 

Провеждането на защитата на дипломна работа се извършва пред назначена за 

целта Държавна изпитна комисия, чийто състав се определя със заповед на Ректора. 

Решението на ДИК е окончателно и не подлежи на преразглеждане, освен при 

доказани процедурни нарушения. 

Всеки дипломант има право на една редовна и една поправителна сесия в 

годината на завършване. 

Ако дипломантът пропусне редовната сесия по уважителни причини, той има 

право също на поправителна и ликвидационна сесия. 

Студентите, които в тригодишен срок след семестриалното завършване не са се 

дипломирали по неуважителни причини, се отписват по слаб успех. Те могат да 

възстановят студентските си права чрез ново кандидатстване. 

 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, НАУЧНИЯТ 

КОНСУЛТАНТ, ДИПЛОМАНТА И РЕЦЕНЗЕНТИТЕ 

 

НАУЧНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ е задължен да: 

1. Изготви и предаде на дипломанта задание (тема) за дипломна работа. 



2. Препоръча основни литературни и други информационни източници по 

темата на дипломната работа. 

3. Осигури на дипломанта условия за разработване на дипломната работа 

(работно място, апаратура, компютърна техника, програмни продукти, материали и 

други). 

4. Оказва консултативна и методична помощ на дипломанта по време на 

разработването на дипломната работа. 

5. Контролира системно изпълнението на задачите по разработката, календарния 

график и получените резултати. 

6. Прегледа завършената дипломна работа, като удостовери изпълнението на 

заданието и приключването на разработката. 

7. Направи предложение за рецензент към катедрата. 

8. Съдейства на дипломанта при подготовката на илюстративните материали и 

презентацията му за защитата на дипломната работа. 

 

Промяна на ръководителя на дипломната работа 

По предложение на научния ръководител темата и/или научният ръководител 

могат да бъдат променени с решение на катедрения съвет. 

 

НАУЧНИЯТ КОНСУЛТАНТ: 

1. Консултира дипломанта през време на разработването на дипломната работа 

по съответната проблематика. 

2. Може да му препоръча допълнителни информационни източници по темата. 

3. Преглежда и обсъжда с дипломанта и научния ръководител получените 

резултати. 

 

Научният ръководител и консултант носят отговорност за получените резултати 

в дипломната работа! 

 

ДИПЛОМАНТЪТ: 

1. Получава проект за дипломната си работа. Проектът за дипломна работа се 

изготвя от научния ръководител. 

2. Дипломантът разработва дипломната си работа по предварително съставен 

график, изготвен от научния ръководител. 

3. Периодично представя на научния си ръководител отчет за извършената 

дейност. 

 

Оформяне на дипломната работа 

Дипломната работа се явява основен документ, представян от дипломанта при 

защитата пред Държавната изпитна комисия. В нея трябва да бъдат включени всички 

съществени резултати, получени при научното изследване, които произтичат от 

заданието.  

 Препоръчителен обем на дипломната работа е до 50 стр.   

Дипломната работа може да бъде подвързана с твърди корици или със спирала и 

меки корици.  

                        

При оформяне на текстовата и графична части се спазват действащите 

стандарти. При оформяне на текста се използуват А4 формат на страницата с 60-66 

знака на ред, при 30 реда на страница. Страниците се номерират последователно. 



Препоръчително е използването на шрифт с големина 14 pts и едино и половина (1.5 

lines) разрядка, с отстояние (tabs) от 1 см на всеки абзац. 

 

Дипломната работа се подрежда по следния начин (посочената по-долу 

структура може да претърпи известни корекции съобразно темата и спецификата на 

дипломната работа): 

1. Титулен лист по образец (вж. последната страница на този документ)  

2. Благодарности  

3. Съдържание  

4. Изложение на дипломната работа разделено на няколко глави  

- Увод (кратко въведения в изследвания проблеми неговата 

актуалност) 

- Литературен обзор (систематично се подбира и изготвя анализ на 

вече съществуващата литература по изследвания проблем, отбелязват се 

вече постигнатите резултати в дадената област и какво предстои да се 

направи в това направление) 

- Цел и Задачи (ясно и кратко да се определи целта и задачите на 

дипломната работа) 

- Изследван район (кратка характеристика на изследвания район, ако 

има такъв, включваща климатична характеристика, води, почви, релеф, 

растителност и др.) 

- Материал и Методи (описание на използваните теренни, лабораторни 

и статистически методи, да се разкрие същността на предлагания метод за 

решаване на поставените задачи) 

- Резултати (да се представят получените резултати със съответните 

графики, снимки, диаграми и др.) 

- Обсъждане (да се направи критичен анализ на получените резултати) 

[разрешава се обединяването на тези две секции, както и включването на 

под-глави, ако е необходимо] 

- Заключение (да се направи заключение относно поставения проблем 

и по възможност да се обоснове личния принос при разработката на 

дипломната работа) 

5. Изводи (трябва да отразяват основните изводи и приноси от получените 

резултати от дипломната работа)  

6. Списък на използуваната литература  

7. Приложения съгласно заданието 

8. Приноси – под „принос” се разбира анализ на тези, предложения на нови 

хипотези, обобщаване на нови и вече получени резултати, оригинални 

експериментални  и методологични разработки и др. 

                                                                                            

Фигурите се изчертават с подходящ редактор, с високо качество (мин. 300 dpi) и 

се вмъкват в текста или се разполагат в самия текст близо да частта отнасяща се за 

съответната фигура, или в края на текста на дипломната работа като приложение. 

Всички фигури и таблици трябва са номерирани последователно и задължително 

да са цитирани в текста. 

Всеки не-собствен текст трябва да бъде правилно цитиран! При цитиране на 

известни от литературата факти на място в текста се указва използувания източник, 

чрез изписване в кръгли скоби фамилното име на автора и годината на изданието, като 

пълното цитиране на използвания източник се дава в приложения списък с използувана 

литература.  



Пример 1 : „Според Krebs (1985) екосистемите могат да се променят във времето 

по два различни начина; директно към климакс (етапи на сукцесия) или недиректно, 

което е циклично.“ 

Във втория случай информацията може директно да се посочва в текста, а 

накрая на изречението се поставя автора. 

Пример 2 : „Изборът на хабитат е един от екологичните процеси, които ние 

разбираме най-малко (Krebs 1985).” 

Когато се цитират няколко публикации от един и същи автор от една и съща 

година се слагат букви (съответно на кирилица, когато става въпрос за източници 

написани на кирилица и на латиница, когато става въпрос за източници на латиница) 

след годината – например Krebs (1985a,b) и т.н. Когато автopите са двама се използват 

и двете фамилни имена на авторите обединени със знака „&”, например Krebs & Davis 

(1978). Когато авторите са трима или повече се използва абревиатурата „et al.“ След 

фамилното име на първия (водещия) автор – напр. Krebs et al. (1985). На латински et 

alii, et aliae, et alia означава „заедно с други“ и се използва, за да се избегнат дълги 

списъци с автори в случаи, когато авторите са повече от двама. 

Най-основно цитирането трява да следват този модел: 

Автор. Година. Заглавие. Къде е публикувана информацията. Том (ако е 

журнал), институция (ако не е журнал). Място на публикуване (ако не е журнал). Номер 

на страниците. 

Пример за цитиран източник на литература от журнал: 

Rainey, R.C., Waloff, Z. 1948. Desert locust migrations and synotic meteorology in 

the Gulf of Aden area. - Journal of Animal Ecologyр, 17: 101-112. 

Пример за цитиран източник на литература от книга: 

Mayr, E. 1963. Animal species and evolution. Harvard University Press, Cambridge, 

Mass. 359 p. 

Пример за цитиран източник на литература от глава от книга: 

Goodall, D.W. 1972. Building and testing eco-system model. - In: Jeffers, J.N.R. 

(Еd.). Mathematical models in ecology. Blackwell, Oxford, pp. 173-194. 

Пример за цитиран източник на компютърен софтуер: 

StatSoft Inc. 2004л STATISTICA (data analysis software system), version 7. 

Available at: www.statsoft.com. 

Пример за цитиран електоронен източник: 

Fauna Europaea Web Service. 2012. Fauna Europaea ver. 2.4. Available at: 

http://www.faunaeur.org. 

Задължително всички цитирани в текста източници трябва да присъстват в 

литературния списък и обратно. 

2. Дипломантът представя окончателните резултати от разработката на 

дипломната работа и оформя окончателно материалите по дипломната си работа и ги 

представя на научния ръководител в срока за предаване според заданието. 

Промяна в срока за предаване на дипломната работа става след предложение на 

научният ръководител пред КС. 

3. Предложение за рецензент се прави устно или писмено от научният 

ръководител пред КС на профилиращата катедра. 

* рецензенти могат да бъдат хабилитирани преподаватели от университета или 

висококвалифицирани в съответната област специалисти от ВУЗ, институти и 

организации извън него (задължително с титла „доктор“) 

* Ръководителят на катедра има право да утвърждава (заменя, допълва) 

предложението за рецензент 



* На утвърдените рецензенти се издава заповед, а с външните за ПУ рецензенти 

се подписва и граждански договор. 

 

РЕЦЕНЗЕНТЪТ: 

След като подробно се запознае със съдържанието на дипломната работа, е 

длъжен да изготви в седем дневен срок писмена рецензия в два екземпляра. 

В рецензията трябва да се отразят: 

- актуалността на темата на дипломната работа 

- степента на изпълнение на заданието 

- оценка на обзора, изследователската работа, качеството на анализа на 

резултатите 

- характеристика на метода, обема и резултатите от теренните и/или 

експериментални изследвания 

- забележки по стила на изложението, терминологията и др. 

- анализ на основни грешки, допуснати от дипломанта 

- положителни страни на дипломната работа 

- отразяване на приносите на дипломната работа 

- препоръка за оценка на дипломанта. 

Рецензентът носи отговорност за изпълнението на задълженията си! 

Готовата рецензия, заедно със завършената дипломната работа, се представят от 

дипломанта (както и гражданския договор на рецензента, научния ръководител или 

консултант, ако има външен такъв) на Ръководител катедра. 

Ръководителят на катедрата нарежда единият екземпляр от рецензията да се 

предаде на дипломанта за запознаване с нея преди защитата. 

Рецензии, неотговарящи на изискванията се връщат за доработка. За 

допълнителна информация вж. инструкциите за провежда на на защити на дипломни 

работи на Биологически факултет (http://web.uni-

plovdiv.bg/balik/pdf/rules_DI_DR_bf.pdf). 

 

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

1. До защита се допускат само дипломанти, изпълнили всички изисквания на 

учебния план и предали в обучаващата катедра: 

- справка от учебен отдел на факултета за приключило семестриално състояние 

- подвързана дипломна работа (в два екземпляра) 

- декларация за оригиналност (удостоверяваща, че дипломната работа не е 

представяна до момента) 

- декларация/списък с публикуваните до преди защитата част(и) от дипломната 

работа 

- рецензия на дипломната работа. 

2. Защитата на дипломната работа се провежда пред Държавна изпитна комисия. 

Датата, мястото и времето на защитата се обявяват предварително на определени 

за това места. Защитата е открита. Препоръчва се на защитите на дипломни работи да 

се канят специалисти от областта, в която е представяната работа. 

Дипломната защита е публична и протича в следната последователност: 

- дипломантът излага своето експозе с презентация в продължение на не повече 

от 10 минути, в която трябва да са включени кратко въведениев проблема, целта и 

задачите на поставения проблем, кратко описание на използваната методика, най-

съществените резултати от дипломната работа и изводи. 

- прочита се рецензията, като присъствието на рецензента не е задължително, но 

е препоръчително 

http://web.uni-plovdiv.bg/balik/pdf/rules_DI_DR_bf.pdf
http://web.uni-plovdiv.bg/balik/pdf/rules_DI_DR_bf.pdf


- дипломантът отговаря на забележките и въпросите поставени от рецензента в 

рецензията 

- членовете на ДИК задават въпроси на дипломанта във връзка със 

съдържанието на дипломната работа и относно цялостната му подготовка 

- на всички поставени въпроси дипломантът трябва да отговори възможно най-

кратко, ясно и точно, като демонстрира самостоятелно мислене в проблематиката на 

разработваната тема 

- председателят на ДИК прекратява защитата след изчерпване на всички 

въпроси. 

След защитата ДИК определя оценки по шестобалната система за изработка на 

дипломната работа и нейната защита като заседанието за определяне на оценките е 

закрито. 

Оценката за изработката и защитата на дипломната работа се определя въз 

основа на следните критерии: 

- актуалност на проблема 

- степен и качество на изпълнение на заданието 

- личен принос на дипломанта 

- ниво на разработката (прилагане на нови методи, съвременни технологии и 

елементна база, използване на компютърна техника и др.) 

- самостоятелност и инициативност на дипломанта 

- обем и сложност на разработката 

- възможност за внедряване на резултатите (в практиката, в учебния процес и 

др.) 

- мнение на рецензента, отразено в рецензията 

- точност и яснота на изложението 

- пълнота, точност и убедителност на отговорите на зададените въпроси 

(включително и на тези от рецензията) 

3. Оценките от дипломната защита се съобщават публично пред дипломантите и 

присъствуващите след приключване на закритото заседание на ДИК. 

Когато една от оценките е незадоволителна, ДИК: 

- решава дипломната работа да се доработи (ако е необходимо) и/или 

дипломантът да се яви на поправителна сесия 

- препоръчва на профилиращата катедра да възложи на дипломанта ново задание 

за дипломна работа 

Оценките за изработка и за защита на дипломната работа, както и зададените на 

дипломанта въпроси се вписват в протокола от заседанието на ДИК, като всички 

членове на комисията се подписват веднага. 

Веднага след заседанието на ДИК председателя на комисията предоставя 

протокола от защитата в учебен отдел на факултета, от където дипломиралите се 

получават документ за завършено висше образование. 

 

АВТОРСКИ ПРАВА 

Авторските права от завършената дипломна работа принадлежат на научният 

ръководител! Научният ръководител може да публикува данни от дипломна работа, 

като по преценка може да включи като съавтор дипломанта. Завършилият студент може 

да публикува данни от дипломната работа задължително след изричното съгласие на 

научният си ръководител, като го включи като съавтор.  

Според правилата на Биологически факултет за защита на дипломна работа, ако 

бъде установена и доказана някаква форма на плагиатство в дипломната работа, 

дипломанта се лишава от право да защитава повторно дипломна работа в срок от една 



година, а научният му ръководител се лишава от правото да извежда дипломанти в срок 

от една година.  

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ 

Успешно защитените дипломни работа се съхраняват при научния ръководител 

или Ръководителя катедра в обучаващата катедра. 

 

Целта на настоящия инструктаж е да обърне внимание и да изясни 

регламентираната организация за управление на дипломирането във Биологически 

факултет и катедра „Екология и ООС” към ПУ „Паисий Хилендарски”. 

 

 

       Ръководител катедра:................... 

(доц. д-р Илиана Велчева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ПРИМЕРНА ТИТУЛНА СТРАНИЦА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 



ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ● КАТЕДРА "ЕКОЛОГИЯ И ООС" 
 

 
 

 

 

          

 

 

 

   
 

 ДИПЛОМНА РАБОТА 

 

Тема „ ………………………………………………“ 

 

 

 

Дипломант:      Научни ръководители: 

Име и фамилия…….    Име и фамилия ……… 

Фак. № …………     Име и фамилия ………… 

(специалност, курс, обучение) 
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