
   

Проектсофт ЕООД и Строителен Факултет към УАСГ 

 

ОРГАНИЗИРАТ 
 

Конкурс за най-добра дипломна работа 

с програмни продукти на 
Проектсофт 

 

Награден фонд: 2000.00 лв: 

 I-во място: 1000.00 лв. + предложение за стаж в Проектсофт ЕООД 

 II-ро място: 600.00 лв 

 III-то място: 400.00 лв. 

 

    
 

   



Условия за участие 

В конкурса могат да участват дипломанти от СФ към УАСГ, които отговарят на следните 

условия: 

• предмет на дипломната работа да бъде проект на строителна конструкция; 

• да я защитят успешно през 2023 г. (януарска или юлска сесия); 

• да имат средна оценка на дипломна работа и защита над 5.00; 

• при нейното разработване да използват някои от следните програмни продукти: 

◦ Stadyps за Windows; 

◦ PSCAD; 

◦ Design Expert; 

◦ Calcpad. 

Класиране 

Класирането на участниците ще се извърши от комисия, в състав: 

 1. проф. д-р инж. Емад Абдулахад – декан на СФ, катедра Масивни Конструкци 

 2. проф. д-р инж. Николай Рангелов – катедра МДПК 

 3. доц. д-р инж. Александър Трайков – катедра Строителна Механика 

 4. д-р инж. Иван Гешанов, председател на секция КСС към КИИП София-град 

 5. инж. Неделчо Ганчовски – управител Проектсофт ЕООД и председател  на НПС КСС 

Заб. При наличие на конфликт на интереси при някой от членовете на комисията спрямо 

определен кандидат, оценяването на съответната дипломна работа ще се извърши от друг 

колега, който да го замести. 

Критерии за оценяване: 

 1. Целесъобразност на приетите конструктивна композиция и детайлиране; 

 2. Сложност и оригиналност на разработката; 

 3. Прилагане на съвременни технологии, материали, конструктивни системи и  теоретични 

постановки; 

 4. Адекватност на използваните изчислителни модели и методи за анализ; 

 5. Правилно и компетентно приложение на програмните продукти. 

Заб. Няма ограничение за кандидатите да участват паралелно и в други конкурси на същата 

тематика. Това няма да бъде взимано в предвид при оценяването. 

Регистрация 

За да участвате в конкурса, е необходимо да се регистрирате предварително от следния 

линк: https://forms.gle/W6JBmxqdmMgBArRT8 или като ни изпратите информация с трите 

имена, специалност/курс/поток/група/факултетен номер, на имейл: proektsoft.bg@gmail.com. 

След това, трябва да подадете заявление в деканата на СФ или по имейл на 

dean_fce@uacg.bg и/или slp_fce@uacg.bg в срок до 12:00 часа на 23.12.2022 г. 

 

https://forms.gle/W6JBmxqdmMgBArRT8
mailto:proektsoft.bg@gmail.com


След регистрацията, ще получите безплатен лиценз за програмните продукти PSCAD и 

Design Expert, ръководства за работа и достъп до онлайн курсове. Stadyps и Calcpad по 

принцип се разпространяват безплатно. 

Всички участници могат да разчитат на безплатна техническа помощ и консултации по 

приложението на продуктите от Проектсофт за целия период на провеждане на конкурса. 

В рамките на конкурса ще бъде организиран встъпителен семинар-обучение за работата с 

програмните продукти. Датата и мястото на провеждане ще бъдат уточнени допълнително. 

Резултатите ще бъдат обявени през м. Септември 2023 г. Спечелилите участници ще бъдат 

наградени на специална церемония. 

 

 

 


