
КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ 

 

 
1. НАИМЕНОВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 
Примерен код на документ, чертеж, таблица и др. При изписване имената на 
файловете се използва същата методология за кодиране. 
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ССС - 3 - 54321 - ЖС - 1R - 01 - ПОЯСНЕНИЕ 

 

ССС-3-54321-ЖС-1R-01-Обяснителна Записка 

I. Код на специалност 

- Съкратено изписване на специалността. 
В примера е ССС - Строителство на сгради и съоръжения 

ССС 

ССС:  Строителство на сгради и съоръжения 

ЖС:   Транспортно строителство – Железопътно строителство 

ГЕО:  Геодезия 

II.  Група 

- Показва номера на групата.  

3 

III. Факултетен номер 

- Показва факултетния номер на студента.  

54321 

 

IV. Предмет по който е съответния документ 

- Код, съгласно таблицата по-долу определящ предмета. 

ЖС 

 

Главни части на проектите/Main disciplines 

ЖС Железопътно строителство 



Главни части на проектите/Main disciplines 

ПЖ Пътища и железници 

ПСЖПЛ Проектиране и строителство на железопътни линии 

V. Номер на документ, чертеж и лист 

- Еднобуквен код определящ типа на документа (записка, чертеж или др.) 

 

№ Главни дисциплини 

0P 
Обобщен файл със записка, приложения и чертежи на проект – 
обикновено на PDF 

1R Обяснителна записка, Доклади – обикновено в DOC формат 

2D Чертеж – обикновено в DWG формат 

 

VI. Ревизия 

- Уникален двуцифрен код (от 0 до 99), определяща поредния номер на 
ревизията на чертежа. Първата ревизия на чертежа ще бъде с цифрата „0”. 

 

01 

VII. Пояснение 

Обяснителна Записка 

- Обяснителна Записка 
- Ситуация и Надлъжен профил 

- Напречни профили 
- Гара 

- Диаграми за ускоряващи и задържащи сили 
- Подробна разработка - ситуация 
- План на отводняване 

- Разпределение на земните маси 

 
2. ПРИМЕРЕН КОД НА ЗАПИСКА/ЕРТЕЖ: 

 
ССС-3-54321-ЖС-1R-01-Обяснителна Записка.docx 
 

ССС – Специалност 
3 – Група трета 
54321  – Факултетен номер 



ЖС – Проект по Железопътно строителство 

1R  – Записка 
01 – Първа ревизия 
Обяснителна Записка – Пояснение (примерно надлъжен профил) 

 
 

3. Писма по електронна поща 
 

- В полето “тема”/”subject” на писмото се изписва същия код, като На 
пояснение се слагат имената на студента  
 

Пример: 
ССС-3-54321-ЖС-1R-01-Иван Петров 

 


