ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – ВАРНА
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
За участие в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа – 2021 г. в
Териториалната организация на НТС – Варна, бяха представени 23 дипломни работи,
които по тематичните направления на конкурса сe разпределят, както следва:
• Технически науки и архитектура - 9 дипломни работи;
• Икономически науки - 11 дипломни работи;
• Хуманитарни науки - 3 дипломни работи.
В конкурса варненските университети участваха със следния брой дипломни
работи:
• Технически университет – Варна: 5;
• Икономически университет – Варна: 11;
• Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”: 4;
• Медицински университет - Варна – 3;
За оценяване на дипломните работи бяха сформирани три експертни комисии:
А) Технически науки и архитектура:
доц. д-р инж. Петър ГЕОРГИЕВ, Технически университет – Варна,
доц. д-р инж. Венцислав НИКОЛОВ, Технически университет – Варна,
доц. д-р инж. Димитър РУСЕВ, Технически университет – Варна,
инж. Юлия ВЪЛЧЕВА, отдел „Младежки дейности” – Община Варна,
арх. Марин ВЕЛЧЕВ – Председател на КАБ,
арх. Виктор БУЗЕВ – главен архитект на Община Варна,
доц. д-р арх. Пламен ПЕТРОВ, ВСУ „Черноризец Храбър“;
Б) Икономически науки:
проф. д-р Стефан ВАЧКОВ, Икономически университет – Варна,
доц. д-р Виолета ДИМИТРОВА, Икономически университет – Варна,
доц. д-р Снежана СЪЛОВА, Икономически университет – Варна,
доц. д-р Данчо ПЕТРОВ, Икономически университет – Варна;
В) Хуманитарни науки и архитектура:
доц. д-р Жана РАНГЕЛОВА, Медицински университет – Варна,
проф. д-р Маринела ГРУДЕВА, Медицински университет – Варна,
доц. Янчо БАКАЛОВ, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна;
През периода от 29 ноември до 03 декември 2021 г. беше извършено оценяването
на дипломните работи. За целта на експертите бяха предоставени бланки с имената на
участниците по тематични направления – с възможност за оценки по 5-те критерия на
конкурса.
Протоколите с оценките и подпис на експертите са приложени към настоящия
констативен протокол.
В резултат на обработените протоколи на експертите, комисия в състав:
проф. д-р Стефан ВАЧКОВ,
Председател на Управителния съвет на Териториалната организация на НТС – Варна;
инж. Неделчо ВИЧЕВ,
Изпълнителен секретар на Териториалната организация на НТС – Варна;
инж. Юлия ВЪЛЧЕВА,
Главен експерт в дирекция „Образование и младежки дейности” при Община Варна,
направи класирането по тематични направления, както следва:

А) Технически науки:

на първо място: „Швартови анализ на гравитационна котвена система за VLCC“ дипломант: Евгений Пламенов Димкин, ТУ - Варна;
на второ място: „Център за цифрови иновации специализиран в областта на изкуствения
интелект“ - дипломант: Десислава Димитрова, ВСУ;
на трето място: „Дентална клиника и заведение за хранене“ - дипломант: Денислав Деянов
Ангелов, ВСУ

Б) Икономически науки:

на първо място: „Проектиране на дигитално меню за заведение за хранене“ – дипломант:
Гергана Георгиева Касабова, ИУ -Варна;
на второ място: „Тенденции в онлайн търговията в условията на Covid-19“ – дипломант:
Боян Олег Георгиев, ИУ - Варна;
на трето място: „Мобилно приложение за споделено пътуване“ – дипломант: Йоанна
Юриева Георгиева, ИУ - Варна

В) Хуманитарни науки:

на първо място: „Анализ на обучението и развитието на компетенциите на обучители и
обучавани за работа в дигитална среда в Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ - Варна” – дипломант: Илияна Петрова Георгиева, МУ - Варна;
на второ място: „Организация на противоепидемичната дейност спрямо COVID-19 в
България“ – дипломант: Маринела Валентинова Георгиева, МУ - Варна;
на трето място: „Патронажната грижа в самостоятелната акушерска практика“ – дипломант:
Дарина Николаева Николова, МУ - Варна

На класираните на първо място в отделните тематични направления
да се връчи грамота и парична награда в размер на 250, - / двеста и петдесет
/ лева.
Класираните на второ и трето място да получат грамоти.
Награждаването да стане тържествено в Община Варна.
Протоколът е съставен в два екземпляра – по един екз. за Териториалната
организация на НТС – Варна, и Община Варна.

Приложения:

1. 12 броя протоколи от експертите по комисии;
2. 3 броя обобщаващи протоколи – по тематичните направления на конкурса.
Председател на Управителния съвет на ТО на НТС – Варна: ..................................................
/ проф. д-р Стефан ВАЧКОВ /
Изпълнителен секретар на ТО на НТС – Варна: ........................... / инж. Неделчо ВИЧЕВ /
Главен експeрт в дирекция „Образование и младежки дейности” при Община Варна:
......................................./ инж. Юлия ВЪЛЧЕВА /
06.12.2021 г.

