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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА ЗАДАВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА 

СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”  
 
 Вътрешните правила на катедра „Финансов контрол” са разработени на основание чл.95 
от Правилника за учебната дейност на УНСС и съдържат следните раздели: 

1. Заявяване на теми за дипломни работи; 
2. Разработване и представяне на дипломните работи; 
3. Рецензиране и защита на дипломните работи; 
4. Оценяване на дипломните работи и устната защита. 

1.Заявяване на теми за дипломни работи  
1.1. Дипломните работи се разработват по теми от проблемната област на специалност 

„Финансов контрол”. Титулярите на дисциплини подготвят списък с примерни теми 
за дипломни работи. Списъкът се предоставя на студентите не по-късно от 4 месеца 
преди защитата и в него се определя и срока, в който студентите трябва да заявят 
желаната за разработване тема. 

1.2. Студентите подават молба за определяне на тема на дипломната работа до 
ръководител катедра. 

1.3. При разглеждането и одобряването на молбите на всеки дипломант се 
 определят научен ръководител и рецензент, като едно лице не може да бъде 
едновременно и ръководител и рецензент на една и съща дипломна работа. 

1.4. Научният ръководител подпомага научно - методично студентите  при 
разработването на дипломните работи и подготовката им за защита. 
 

2. Разработване и представяне на дипломната работа 
2.1.Дипломните работи се разработват в съответствие с  регламентираните от катедрата 

Указания за разработване на дипломна работа  
2.2.Разработването на дипломната работа преминава през следните етапи: 

1/  Разработване на план и литературна справка по темата. 

2/ Изготвяне на теоретико - методологична част на изследването. 

3/ Набиране, обработване и анализ на необходимата информация, на база на 

методиката, разработена в теоретичната част. Разработване на аналитичната част на 

дипломната работа; 



4/ Формулиране на препоръки, насоки и предложения за решаване на 

изследвания проблем в проектната част на изследването 

5/ Редактиране и цялостно оформяне на дипломната работа. 

2.3.Дипломната работа се представя на ръководителя, който подписва титулната 
страница, когато тя е напълно завършена и съответства на изискванията. Дипломна работа, 
която не е подписана от научния ръководител, не се рецензира и студентът не се допуска до 
защита. 

2.4. Одобрената дипломна работа се представя в катедрата в два екземпляра – един на 
хартиен носители един на електронен носител. 

 

3. Рецензиране и защита на дипломните работи 
 3.1.Рецензиите на дипломните работи се предоставят на дипломантите не по-късно от 
един ден преди защитата, като задължително съдържат предложение за допускане/недопускане 
до защита и предварителна оценка. Предложението на рецензента за недопускане до защита не 
е пречка дипломантът да се яви на защита. 
 3.2.Защитата на дипломните работи се извършва от Държавна изпитна комисия, в която 
се включват не по-малко от 3 хабилитирани лица, от които поне двама на трудов договор в 
УНСС. Когато държавната изпитна комисия е в състав повече от трима души в нея могат да се 
включват и други хонорувани преподаватели, които са хабилитирани лица и/или асистенти на 
основен трудов договор в УНСС.. 
 3.3.Процедурата по защита на дипломната работа включва следните стъпки: 

 Представяне на дипломната работа от дипломанта с необходимите писмени или 
електронни илюстрации (с продължителност до 7 минути); 

 Прочитане на рецензията; 

 Отговаряне на посочените в рецензията забележки и/или препоръки; 

 Поставяне на въпроси от членовете на ДИК във връзка с дипломната работа и 
отговори на дипломанта. 

 
4. Оценяване на дипломните работи и устната защита. 

 Дипломните работи  се оценяват окончателно след устното представяне и защита на 
всички дипломанти на закрито заседание на комисията.  

Дипломните работи се оценяват според „Система от критерии и механизми за оценяване 
и формиране на оценките на дипломните работи” (Приложение 2). При констатирано 
незадоволително съответствие с изискванията (показатели 1 и 2 на първи критерий) дипломната 
работа не се оценява и се връща за преработка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА 

 

I. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА 

Дипломната работа е научно съчинение и затова е абсолютно задължително при нейното 

написване да се използва научния стил. Това изисква целия текст да бъде написан в трето 

лице, единствено число, сегашно историческо време.  

Дипломната работа се оформя в следния ред: 

1. Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната 

работа са представени на фиг. 1. 

 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ 

КАТЕДРА “ФИНАНСОВ КОНТРОЛ” 

 
 
 

 
 

 
 

ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА  
 

Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационната 
степен „бакалавър” (магистър) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Дипломант:…………………                    Научен ръководител: 
Специалност „Финансов контрол”                                                                          
Фак. №…................ 

 
 

София 
201.... 

 

 
 
 
 
 
 
 



Фигура 1. Общ вид на заглавна страница на дипломна работа 
 

2.Съдържание. Оформя се на нова страница. Включва увод, всички части, параграфи и 

подпараграфи на изложението, заключение, списък с използваната литература и 

приложения със съответните страници, на които започват.  

 

3.Увод. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, 

удебелено (Bold) се изписва УВОД. 

 

4. Следва изложението на дипломната работа по глави и параграфи. Всяка глава 

започва на нова страница като заглавието й се изписва с главни букви, центрирано и с удебелен 

шрифт (Bold). Параграфите и подпараграфите се номерират по следния начин: 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ЗАГЛАВИЕ НА ГЛАВАТА 

1.1. Заглавие на параграф 

Текст от изложението .......... 

1.1.1 Заглавие на подпараграф 

Текст от изложението .......... 

1.1.2. Заглавие на подпараграф 

Текст от изложението .......... 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ЗАГЛАВИЕ НА ГЛАВАТА 

2.1. Заглавие на параграф 

………………………………………………….. 

 

5. Заключение. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни 

букви, удебелено (Bold) се изписва ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

6. Списък на използваната литература. Започва на нова страница, като на първия ред, 

центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва ЛИТЕРАТУРА. 

 

7. Приложения. Всяко приложение започва на нова страница, като на първия ред, дясно 

подравнено с главни букви, с удебелен шрифт (Bold) се изписва ПРИЛОЖЕНИЕ и неговия 

пореден номер. Основният текст на дипломната работа трябва да препраща към използваните 

приложения с израза (вж.: приложение №..), който се поставя в края на изречението в скоби.  

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТИРАНЕТО НА ТЕКСТА НА 

ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

Страниците трябва да бъдат във формат А4 (21cm x 29,7cm).  

При форматирането на текста се спазват следните параметри: 



- Шрифт (Font): Times New Roman (или друг подходящ), размер 14 пункта (14 pt.), стил 

нормален (Regular), курсив (Italic) само за ключови понятия; 

- Междуредие (Line spacing): 1,3 lines; 

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

- Бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие Single; 

- Основният текст и бележките под линия да бъдат двустранно подравнени (Alignment: 

Justified); 

- Номерация на страниците: долу, центрирано или вдясно, с арабски цифри. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УВОДА 

Препоръчителният обем на увода е около 1,5 - 2 страници. В него последователно се 

включват следните елементи: 

- Актуалност и значимост на проблема.  

- Обект на изследването.  

- Предмет на изследването.  

- Цел на дипломната работа.  

- Задачи на дипломната работа.  

- Използвана методика.  

- Ограничения и информационна обезпеченост на дипломната работа.  

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

Изложението трябва да съдържа три ясно откроени части (глави) – теоретична, 

аналитична и проектна.  

Теоретична част (Глава Първа). В нея се разкриват теоретичните основи и концепции по 

темата. Извършва се задълбочен и целенасочен преглед и обобщение на основните теоретични 

възгледи, подходи, модели в изследванията на водещи автори в областта. 

Аналитична част (Глава Втора). Това е основната част на дипломната работа. Тя 

задължително има изследователски характер. Дипломантът анализира състоянието и развитието 

на изследвания обект чрез практическо приложение на различни модели. 

Проектна част (Глава Трета). Съдържа препоръки и предложения за решаване на 

установените проблеми в аналитичната част. 

 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО 

В заключението накратко (до 2 страници) се синтезират основните резултати, препоръки 

и изводи в дипломната работа.  

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ 

Изложението може да включва мисли, идеи, постановки, части от нормативни документи 

и данни, взаимствани от други литературни източници. Те могат да бъдат буквално цитирани или 

преразказани. Във всички случаи е задължително посочването на оригиналния източник на 

същата страница, под линия. Номерът на цитата се поставя в началото или в края на мисълта, а 



при буквално цитиране – след кавичките на цитата. Номерирането на цитатите става с арабски 

числа (1, 2, 3 ...) последователно за цялото изложение, за да се установи общия им брой.  

 

VII. ОФОРМЯНЕ НА ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ И ФОРМУЛИ 

1. Таблици. Таблиците в изложението трябва да бъдат номерирани и озаглавени. 

Номерирането на таблиците става с арабски числа, последователно за цялото изложение, за да 

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

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

таблицата трябва да бъде формулирано кратко, като се изписва центрирано с удебелен шрифт 

(Bold).  

2. Фигури. Всяка фигура (схема, диаграма) трябва да има пореден номер и ясно, кратко и 

точно заглавие. Номерирането става по система, аналогична на таблиците с тази разлика, че тук 

номерът и заглавието се поставя центрирано под фигурата.   

3. Формули. Формулите се изписват на отделен ред, центрирано, като вдясно се посочва 

техния номер в скоби. Номерирането става с арабски цифри последователно в цялото 

изложение. Когато се ползват формули от други изследвания задължително се цитира източника 

под линия. За общоизвестни формули не се цитира източник. 

 

VIII. ОФОРМЯНЕ НА СПИСЪКА С ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

Източниците се подреждат по азбучен ред, според имената на авторите, като първо се 

посочват тези на кирилица, а след това на латиница. Нормативните актове, статистическите 

годишници, годишните отчети и интернет адресите се изброяват накрая. Източниците се 

номерират последователно с арабски цифри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 
Система от критерии и механизми за оценяване и формиране на оценките на дипломните 

работи 
 

 Писмените дипломни работи се оценяват по следните критерии и показатели: 
 1/ Съответствие с изискванията: 
 
 1.1. Съответствие на разработката със заданието. 

1.2. Съответствие на разработката с Указанията относно съдържание, обем и структура. 
2/ Съдържателност на работата: 
 
2.1. Пълнота и логичност на изложението. 
2.2. Демонстрирано познаване на теорията и практиката в съответната област. 
2.3. Задълбоченост на анализите. 
2.4. Оригиналност на предложенията за усъвършенстване. 
2.5. Обоснованост на предложенията. 
3/ Техническо оформление на работата 
3.1. Оформление на текстовата част (стил и език, правопис, печатни грешки и др.)  
 
3.2. Оформление на графичната част (графики, диаграми, приложения и др.) 
 
Устното представяне и защита на дипломните работи се оценява по следните                                     
критерии и показатели:  
 
1/ Представяне по същество: 
1.1. Общо впечатление за яснота, стегнатост и увереност на презентацията. 
1.2. Цялостно и точно представяне на дипломната работа. 
1.3. Демонстрирано разбиране на проблемите в изследваната организация и на 

подходите за решението им. 
1.4. Умело използване на илюстративните материали. 
1.5. Правилно и точно отговаряне на зададените въпроси. 
 
2/ Техническо представяне: 
2.1. Качество на нагледните материали. 
2.2. Количество на нагледните материали за презентация. 
 
 
Правилата са приети на заседание на катедра “Финансов контрол” от 25.02.2013 г. 

(протокол № 5) и от Факултетен съвет на факултет “Финансово - счетоводен” на 11.03.2013 г. 
(протокол №  ФСФ – 2/11.03.2013 г. 

 
 

ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТ                                             РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 
“ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН”:                    “ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”: 
 
 
(проф. д-р Сн. Башева)      (проф. д-р Огнян Симеонов) 


