
ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА 
ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2022 НА ФИТА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРЖЕСТВЕНАТА 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА 

ВИПУСК 2022 НА ФИТА
Уважаеми абсолвенти,
Поздравяваме Ви за Вашето дипломиране! 
Придобиването на бакалавърска или магистърска степен е постигнат ус-

пех от Вашия житейски път и стъпка към успешната Ви професионална ре-
ализация.

Връчването на дипломите на абсолвентите от Випуск 2022 на Факултет 
по изчислителна техника и автоматизация при Технически университет 
– Варна ще се състои на тържествена церемония, която ще се проведе в 
Зала 1 на Фестивален и конгресен център – Варна, от 11:00 часа, на 28 април 
2023 г. (петък).

Церемонията по връчването на дипломите ще бъде излъчвана на живо.
Кога ще получа дипломата си и приложението към нея?
Дипломата ще получите по време на официалната церемония. Всеки аб-

солвент, който ще присъства на церемонията, трябва предварително 
да положи подпис в книга за регистриране на дипломи за висше образова-
ние в Деканат ФИТА, стая 404Е, ет.3, в периода 24.04.2023 г. – 27.04.2023 г., 
09:00 ч. – 16:00 ч.

Абсолвентите, които вече са получили своите дипломи и желаят също да 
участват в тържественото връчване, е необходимо да депозират в Дека-
нат ФИТА дипломите си с приложенията към тях в периода 24.04.2023 г. – 
27.04.2023 г., 09:00 ч. – 16:00 ч.

Абсолвентите, които няма да присъстват на тържественото връчване, 
и все още не са взели дипломите си, могат да ги получат в Деканат ФИТА, 
всеки работен ден, с изключение на 28.04.2023 г., 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 
15:30 ч., след потвърждение от Секретар ФИТА, че дипломата е готова за полу-
чаване. Дипломите се получават лично или с нотариално заверено пълномощ-
но, след представяне на документ за самоличност и попълнен обходен лист.

ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОСТИТЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ
Абсолвентите от Випуск 2022 на Факултет по изчислителна техника 

и автоматизация могат да поканят на тържествената церемония свои 
близки и приятели, до 4 гости. Достъпът на гости до Зала 1 на ФКЦ – Варна, 
където ще се проведе церемонията, ще е възможен само след представяне 
на билет. 

Как да осигуря билети за гостите на дипломирането си?
В срок до 12.03.2023 г. всеки абсолвент следва да заяви предварително броя 

гости и съответно билети, които иска да получи, чрез попълване на онлайн 
формуляр, достъпен чрез следния линк: 

Заявеният брой билети ще можете да получите заедно с тържествено-
то облекло (тога и шапка), от организаторите в Деканат ФИТА, стая 404Е, 
етаж 3, 24.04.2023 г. – 27.04.2023 г., 09:00 ч. – 16:00 ч., след подписване в книгата 
за регистриране на дипломи.

Ще могат ли моите гости да седнат на произволно, избрано от тях, мяс-
то в залата?

На всички Ваши гости ще бъде определено конкретно място в залата, кое-
то ще бъде записано в билета.

Информация за гости със затруднено придвижване
В случай, че Ваши гости имат затруднения в придвижването, те ще полу-

чат съдействие от организаторите, посрещащи гостите на всеки вход на 
ФКЦ – Варна, и ще им бъде осигурено подходящо достъпно място, от което 
да могат да наблюдават церемонията. За улеснение на организацията пре-
поръчваме абсолвенти, които очакват гости със затруднения в придвижва-
нето да отбележат това в секцията "Забележки" на формуляра за заявяване 
на участие. 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОБЛЕКЛО ЗА ЦЕРЕМОНИЯТА
Задължително ли е да нося академична тога?
Ако сте избрали да присъствате на церемонията, от Вас се изисква да но-

сите тога. В противен случай не може да получите дипломата си на сцената. 

ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА

https://forms.gle/Y3G8HP1vxTaa4zxy7

http://forms.gle/Y3G8HP1vxTaa4zxy7


Откъде мога да получа тогата и шапката си?
Непосредствено след полагане на подпис в книгата за регистриране на 

дипломи, в Деканат ФИТА, ще получите тържествено облекло. 
Къде трябва да върна тържественото си облекло?
Връщането на облеклото ще се извърши на 28 април 2023 г., след приключва-

не на официалната церемония, във фоайето на ФКЦ – Варна, откъм служеб-
ния вход на сградата, ул. „Александър С. Пушкин". След връщане на тогата  
и шапката, и представяне на документ за самоличност, ще Ви бъде пре-
доставено приложението към дипломата Ви за висше образование, което 
е неразделна част от нея.

Подходящо облекло
Тържественото връчване на дипломите е официално събитие, поради кое-

то най-учтиво приканваме абсолвентите и техните гости да съобразят 
облеклото си с повода. Препоръчително е дрехите да бъдат семпли, в неу-
трални цветове. Спортни и ежедневни дрехи също не се считат за подходя-
щи за церемониите по дипломирането.

В ДЕНЯ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВРЪЧВАНЕ
Колко време преди церемонията трябва да пристигна във Фестивален и 

конгресен център – Варна?
Всички абсолвенти трябва да се явят не по-късно от 10:00 часа на служеб-

ния вход на ФКЦ – Варна, откъм ул. „Александър С. Пушкин". Там ще бъдат 
посрещнати от служители на университета и студенти, които ще ги на-
пътстват и асистират. Времето преди началото на церемонията е необ-
ходимо за обличане на тържественото облекло и настаняване на абсолвен-
тите на местата.

Номера на мястото Ви в залата и реда, на който се намира, ще научите 
при вземането на тържественото облекло. Необходимо е да заемете мяс-
тото си в залата най-късно до 10:30 часа. Допускането на гостите в залата 
започва след като абсолвентите заемат местата си.

Какво ще се случи, ако закъснея за церемонията?
В зависимост от това колко късно пристигнете, е възможно да не може-

те да получите дипломата си на сцената. Ако това се случи, ще можете да 
получите дипломата си в Деканат ФИТА, стая 404Е, етаж 3, всеки работен 
ден в следните часове: от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч., с изключение 
на 28.04.2023 г.

ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА



Паркинг
Районът на ФКЦ – Варна е в обхвата на синя зона и възможностите за пар-

киране са ограничени, поради което Ви препоръчваме да дойдете без личен 
автомобил. В близост до ФКЦ – Варна е достъпен платен паркинг, за който 
организаторите не се ангажират да гарантират наличието на свободни 
места.

ПО ВРЕМЕ НА ЦЕРЕМОНИЯТА
Колко дълго ще продължи тържествената церемония?
Церемонията ще продължи около 3 часа.
Как ще разбера кога е моят ред да изляза на сцената?
Ръководени от организатори от Деканата и помощници от Студентски 

съвет, абсолвентите ще се придвижват от местата си в предварител-
но определен ред, за качване на сцената и връчване на дипломи, след кое-
то в същия ред се ще връщат отново на първоначалните си места. Всички 
абсолвенти, получили дипломите си, трябва да останат по местата си до 
приключване на церемонията.

СЛЕД ЦЕРЕМОНИЯТА
Тържествено хвърляне на шапки
След като церемонията в Зала 1 приключи, абсолвентите и техните гос-

тите ще бъдат поканени да направят шпалир, през който да премине ръ-
ководствотото на ТУ-Варна от ФКЦ – Варна до входа на Морска градина, 
където ще бъдат направени снимки на Випуск 2022 и ще се извърши тър-
жествено хвърляне на шапки.

ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА


