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Част I. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЛАТА 

I. Общи положения 

Настоящата номенклатура има за цел правилното систематизиране и организиране на 
делата, спазване на единен ред при тяхното съхранение и обработка в Университета по архи-
тектура, строителство и геодезия-гр. София. На основата на номенклатурата може да се осъ-
ществява контрол за пълнотата на делата и да се подпомогне опазването на самите документи, 
усъвършенстване на деловодната работа и експертиза на документите. 

При разработване на номенклатурата са спазени разпоредбите и изискванията на Закона 
за Националния архивен фонд /ЗНАФ/ /ДВ бр.57/2007 г., поел изм. ДВ бр. 38/2012г./, Закона 
за счетоводството/ДВ бр.98 от 2001 г., поел. изм. ДВ бр. 57/2007 г./, Закона за висшето обра-
зование /ДВ бр. 112/27.12.1995 г., поел. изм. бр. 63/13.08.2010 г./, Закона за развитието на ака-
демичния състав в Република България /ДВ бр. 38/21.05.2010 г./, Закона за обществените по-
ръчки /ДВ бр. 28/06.04.2004 г., поел. изм. бр. 24/31.03.2009 г./, Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор /ДВ бр. 27/31.03.2006 г./, Закона за държавната финансова инспекция /ДВ 
бр. 33/21.04.2006 г., изм. бр. 59/21.07.2006 г./, Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор/бр. 21/10.03.2006 г./, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДВ бр. 
105/29.12.2005 г./, Кодекса на труда /ДВ бр. 26/01.04.1986 г., изм. и доп. бр. 58/30.07.2010 г./, 
Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използва-
нето на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции /ДВ. 
бр. 17/06.03.2009г., поел. изм. ДВ бр.8/2012г./ и Устройствения правилник на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия - 30.03.2011г. 

II. Организация на делата в номенклатурата 

Класификационната схема на номенклатурата на делата е изградена на функционален 
принцип. Същият позволява структурните промени в Университета по архитектура, строител-
ство и геодезия - гр. София да не оказват влияние на систематизацията и да не се налага чес-
тото внасяне на корекции във вече изградената номенклатура. За раздели на класификацион-
ната схема служат дейностите, подредени по значимост и логическа последователност. Делата 
са разпределени в съответните раздели, независимо от принадлежността им към структурните 
части на университета, в които са създадени или получени. 

В Ректората се съхраняват документа по определени дейности от всички структурни 
звена, поради което е възможно върху документите след номенклатурния индекс да се добави 
буквен индекс, посочващ различните структурни звена. 

Например: КС-05 

Номенклатурата съдържа четири графи. В първа графа е посочен от четири до шест раз-
делен индекс на делата – дву и три и четири разделен буквен индекс, обозначаващ раздела от 
номенклатурата, който се отнася за определена дейност и дву разделен цифров индекс, обоз-
начаващ поредния номер на делото в съответния раздел. Във втората е посочено наименова-
нието на видовете документа. В третата са сроковете на съхранение на документите. В четвър-
тата графа "Забележка" се посочват особеностите в начина и мястото на съхранение на доку-
ментите. 

III. Организация на документите в дела 

Документите се формират в дела въз основа на един (само по изключение) или на ня-
колко признака-тематичен, номинален, кореспондентски, структурен, хронологичен и др. Де-
лото може да се състои от един самостоятелен документ. В рамките на делото, преписките и 
придружителните документи към тях се подреждат в хронологичен ред, като най-отгоре се 
поставя инициативния документ. 

Приложенията (ако има такива), придружават непосредствено документа за който се от-
насят. 
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Делата се формират в рамките на една календарна година. Изключения се допускат само 
за делата касаещи учебната дейност. 

В едно дело не могат да се класифицират документи с различен срок на съхранение. Обе-
мът на делото не бива да надвишава 200 - 250 листа. 

При формирането на делата в номенклатурата до максимална възможност да се запазва 
реалното групиране на документите, засягащи даден проблем. В едно дело към основния и/или 
инициативния документ се групират всички свързани с него документи, които имат пряка 
връзка и отношение с третирания проблем и чийто срокове на съхранение съвпадат с този на 
основния документ. 

Например: в делата с протоколи на Академичен съвет се групират и всички доклади, 
писма, анализи, отчети, правилници, корекции на учебните планове и др. документи, разглеж-
дани и приети на отделните заседания. 

IV. Срок на съхранение на делата 

Сроковете на съхранение на делата се определят от ценността на документите включени 
в тях. С оглед спецификата на дейността на УАСГ- София, сроковете на съхранение на делата 
са разделени на три основни групи: 

За постоянно запазване-делата с научно-историческо и дълговременно практическо зна-
чение, които се означават със знак "П" (постоянен). Тези дела след изтичане на сроковете, 
определени от чл. 46 на ЗНАФ се предавал за постоянно запазване в отдел "ДА" София Дирек-
ция "РДА"-София с изключение на тези, за които е посочено в графа "Забележка" - "на място". 

За временно запазване: 

Делата, които имат временно, оперативно-справочно значение и се означават със срокове 
на съхранение 1, 3, 5, 10 и 20 години. 

Делата, които имат по-продължително практическо значение или уреждат трудово-прав-
ните отношения на работници и служителите, се означават със срокове на съхранение 50 го-
дини. 

За делата от раздел "Финансово-счетоводна дейност" следва да се прилага чл. 42 от За-
кона за счетоводството и чл. 38 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Финансово-
счетоводните документи подлежат на унищожаване след посочения в номенклатурата срок, 
ако са финансово и данъчно ревизирани. Унищожаването на документи се извършва с акт, 
който се представя в Дирекция "Регионален държавен архив"-София за сведение. 

Неполучените служебни и трудови книжки и удостоверения за трудов стаж на служите-
лите се съхраняват 50 години съгласно "Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж". 

Делата със знак ЕК /експертна комисия/, след изтичане на определените в номенклату-
рата срокове, се преглеждат от Постоянно действащата експертна комисия на Университета 
по архитектура, строителство и геодезия - София , която определя дали в тях има документи 
с важно научно-историческо и практическо значение. Тези документи се изваждат от делата и 
се организират в нови дела за постоянно запазване. Останалите документи и дела подлежат на 
унищожаване. 

V. Индексация на делата в номенклатурата 

За осъществяване на бърза и точна информационно-справочна дейност с документите и 
операциите свързани с тяхното правилно класифициране в дела, за всяко дело е определено 
обозначение /индекс/, което индивидуализира даденото дело. Индексът на делата е буквено-
цифров и се състои от индекс на дадения раздел от номенклатурата и от поредния номер на 
делото в рамките на раздела. В номенклатурата са използвани: 

- дву и три и четириразделен буквени индекси - двуразредни цифрови индекси, обозна-
чаващи поредния номер в съответния раздел. 
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VI. Място и начин на запазване на делата 

Документите създадени в резултат от различните видове дейности в Университета по 
архитектура, строителство и геодезия-гр. София или получени от висшестоящи организации и 
засягащи определен вид дейност, остават при специалистите, който работят с тях. След прик-
лючване на работата по документите, специалистите поставят върху тях съответният индекс 
от номенклатурата на делата и ги предават в архива на университета и съответните структурни 
звена. 

Документите които са необходими на специалистите за текущата им работа, след изпъл-
нение на задачите произтичащи от тях, но не по - късно от 30 юни на следващата календарна 
година, се предават в архива на Университета за по-нататъшно запазване. 

VII. Заключителни разпоредби 

Ръководството и контролът по прилагането на Номенклатурата на делата на Универси-
тета по архитектура, строителство и геодезия-гр. София със сроковете на съхраняването им се 
осъществява от определено със заповед на Ректора длъжностно лице. 

Унищожаването на документа неподлежащи на запазване се извършва с акт. Съгласно 
чл. 49 от ЗНАФ екземпляр от утвърдения акт се изпраща в двумесечен срок преди унищожа-
ването на документите за сведение в отдел "Държавен архив" - София при Дирекция "Регио-
нален държавен архив" - София. 

След утвърждаването на Номенклатурата на делата на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия - гр. София всички изменения в нея се съгласуват с Дирекция "Реги-
онален държавен архив"—София. 

Номенклатурата на делата на Университета по архитектура, строителство и геодезия - 
гр. София влиза в сила след утвърждаването й от 01.01.2014 г. 
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Част II. КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ДЕЛАТА 

 

I. РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

РД-01 
Закони, укази, постановления, решения и др., свързани 
с дейността УАСГ 

П  

РД-02 
Наредби, правилници, заповеди и указания на висшес-
тоящи институции свързани с дейността на УАСГ 

П  

РД-03 
Наредби, правилници, заповеди и указания на висшес-
тоящи институции изпратени за сведение до УАСГ 

5  

РД-04 Досие по акредитацията П На място 

РД-05 
Правилници за дейността на УАСГ, колективните ор-
гани на ръководството и структурните звена /сектори, 
факултети, департамента, центрове/ 

П  

РД-06 
Мандатни програми и отчети на ръководството на 
УАСГ 

П  

РД-07 
Протоколи и материали към тях от заседания на 
Общото събрание на УАСГ 

П  

РД-08 
Протоколи и материали към тях от заседания на Акаде-
мическия съвет на УАСГ 

П  

РД-09 
Протоколи и материали към тях от заседания на 
Ректорски съвет 

П  

РД-10 
Протоколи и материали към тях от  
заседания на Контролния съвет 

П  

РД-11 
Протоколи и материали към тях от заседания на коми-
сии и работни групи 

10 ЕК  

РД-12 
Инструкции, наредби, указания и др. за организиране 
на работния и учебен процес 

10 ЕК 
След актуа-
лизация 

РД-13 
Юбилейни издания, протоколи и др. материали от 
проведени юбилейни 
чествания, симпозиуми и конференции 

П  

РД-14 Изборни бюлетини 1 
След след-
ващи избори 

РД-15 Заповеди на Ректора по дейността на УАСГ 20 ЕК  

РД-16 
Заповеди на Ректора по приемане и обучение на сту-
денти и докторанти 

20 ЕК  

РД-17 
Заповеди за назначаване на комисии за 
защита на дипломни работа 

50  

РД-18 
Заповеди за отпускане на стипендии, 
награди, помощи и др. 

10  

РД-19 
Заповеди за прехвърляне на студента от 
редовно в задочно обучение и обратно 

5  

РД-20 
Заповеди за прекъсване на студента по: служебни, 
домашни причини, майчинство и др. 

5  

РД-21 
Заповеди за освобождаване на студента по собствено 
желание 

5  

РД-22 
Заповеди за възстановяване на студенти, прекъснали 
образованието си 

5  

РД-23 Заповеди за настаняване и отстраняване от общежитие 5  
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Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

РД-24 
Заповеди за наказание на студенти за неспазване на 
реда и правилника на УАСГ 

5  

РД-25 

Трудови договори, допълнителни, споразумения и за-
поведи за прекратяване на трудови договори, заповеди 
за неплатен отпуск над 1 месец, заповеди за допълни-
телни възнаграждения и заповеди за полагане на из-
вънреден и нощен труд 

50  

РД-26 Граждански договори 5  
РД-27 Заповеди за възнаграждения 50  
РД-28 Заповеди за командировки в чужбина 10  
РД-29 Заповеди за командировки в страната 10  
РД-30 Заповеди за награди и наказания 5 ЕК  
РД-31 Заповеди за отпуски 3  

РД-32 Досиета на проекта по оперативни програми 10ЕК 
След прикл. 
на проекта 

РД-32 
Предложения, доклади, жалби и молби до AC, PC и ДС 
от преподаватели, служители и студенти 

10 ЕК  

РД-34 
Молби от служители, преподаватели, студенти, граж-
дани и фирми до Ректора 

3  

РД-35 
Кореспонденция на ръководството на УАСГ с МОН и 
др. институции 

10 ЕК  

РД-36 
Кореспонденция с МОН и др. институции по приема и 
обучението на учащи се 

10 ЕК  

РД-37 Кореспонденция по дейността на Контролния съвет 10 ЕК  
РД-38 Кореспонденция по дейността на Общото събрание 10 ЕК  
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II. УЧЕБНА ДЕИНОСТ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

УД -01 
Информационни пакети /ЕСТС/ с учебни планове и 
анотации по всички специалности, предлагани от уни-
верситета 

П  

УД -02 
Годишен отчет за учебната дейност и статистически 
сведения по формулярите на НСИ 

П  

УД -03 
Регистрационен дневник за извеждане дипломите за за-
вършено висше образование 

П На място 

УД -04 
Книги за регистриране на дипломи по образователна 
степен "доктор'" и научна степен "доктор на науките" 

П На място 

УД -05 Учебни планове и учебни програми П  

УД -06 
Списъци с входящите номера на кандидат- студентите 
и резултати от изпитите 

5  

УД -07 Кандидат-студентски писмени работи 1  
УД -08 Заповеди за класиране на новоприетите студенти 5  
УД -09 Молби, заявления, жалби и др. на кандидат- студенти 1  
УД-10 Служебни бележки 1  

УД-11 
Списъци на студентите, записани за учебната година 
по групи 

1  

УД- 12 План за издаване на учебна литература 5 ЕК  
УД-13 Справки за изплащане на наднормени часове 5  
УД-13 График на учебния процес 1  
УД-15 График на изпитните сесии 1  
УД-16 Заявки за прием на студенти и докторанта до МОН 1  

УД-17 
Договори с чуждестранни студенти и докторанта 
платено обучение 

5 
След завър-
шване 

УД-18 
Досиета на студенти в подготвителна група /заповеди 
за записване в подготвителна година по факултети и 
протоколи от изпити/ 

5 
След завър-
шване 

УД-19 Свидетелства за завършена подготвителна година П На място 

УД-20 
Уверения и удостоверения за актуален статус до 
различни институции 

1  

УД -21 
Кореспонденция с МОН, МВнР, МВР, посолства по 
обучение на чуждестранни студенти в подготвителна 
година 

10 ЕК  

УД -22 
Кореспонденция с други ведомства във връзка с обуче-
нието, производствените практики и специализации 

10 ЕК  
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III. ФАКУЛТЕТНА ДЕЙНОСТ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ФД -01 
Протоколи и материали към тях от заседания на 
Факултетния съвет, и Съвет на департамента 

П  

ФД-02 
Протоколи и материали към тях от заседания на Об-
щото събрание на факултетите 

П  

ФД -03 
Протоколи и материали към тях от заседания на Декан-
ски съвет 

П  

ФД -04 Годишни отчети и доклади за дейността на факултета П  

ФД -05 
Статистически сведения за успеваемостта и движени-
ето на студентите по семестри и учебни години 

П  

ФД -06 
Годишен статистически отчет по учебната дейност-
обобщен на факултета 

П  

ФД -07 
Годишни отчети за брой студента /докторанта/ и прием 
на студенти /докторанта/ 

П  

ФД -08 Заповеди по дейността на факултета 20 ЕК  
ФД -09 Договори с докторанта платена форма на обучение 5 Одитиране 

ФД-10 

Заявления, академични справки, дипломи и приложе-
ния към тях, копия от документи удостоверяващи са-
моличност, документа удостоверяващи промяна в име-
ната и др. свързани с признаване на придобита степен 
на висше образование в чужбина по Наредбата за дър-
жавни изисквания за придобиване на образование 

П На място 

ФД-11 
Справки, предложения и отчети за докторантурата във 
факултета 

10 ЕК  

ФД- 12 Дневници за регистриране на кандидат докторанти 5  
ФД-13 Протоколи от държавен изпит 50  
ФД-14 Протоколи от дипломни защити П На място 
ФД-15 Главни книги П На място 

ФД-16 
Досиета и картони на студенти /вкл. и чуждестранни 
студента 

5 
След завър-
шване 

ФД-17 Протоколи от изпити и учебни практики на студенти 5 
Оценките са 
нанесена в 
гл. книга 

ФД-18 Дипломи за средно образование П На място 

ФД-19 
Декларации за здравно осигуряване на студента и док-
торанти 

5 
След завър-
шване 

ФД-20 Списъци на дипломанти 3  
ФД -21 Разпис на занятията 1  
ФД-22 Обходен лист на завършили студенти 3  
ФД-23 Именници на завършили студенти 5  
ФД-24 Вносна бележка за платена такса 3  
ФД-25 Молби за стипендии 3  
ФД-26 Академични справки на завършили студенти 10  

ФД-27 
Академични справки на студенти преместени в друг 
ВУЗ или чужбина 

10 ЕК  

ФД-28 
Удостоверения пред НОИ /определяне на трудов стаж 
въз основа на заверени семестри/ 

3  
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Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ФД-29 
Молби до Декана за удължаване на семестриалната за-
верка и поправителна сесия 

3  

ФД-30 
Атестационни карти по атестирането на научните ра-
ботници 

5  

ФД-31 
Заповеди от проведени конкурси за доктор, доцент, 
професор и главен асистент 

5  

ФД-32 План-сметки за магистърски програми 10 ЕК  

ФД-33 
Кореспонденция по научно-изследователската дейност 
на факултета 

10 ЕК  

ФД-34 
Кореспонденция, заявки и програми за участие в сим-
позиуми или конгреси 

10 ЕК  

ФД-35 
Кореспонденция с ведомства / съд, СУСО и РУСО/ във 
връзка с обучението на студенти и докторанти 

10 ЕК  

ФД-36 
Кореспонденция по здравни осигуровки на студенти и 
докторанти 

10 ЕК   

ФД-37 Кореспонденция по докторски въпроси 10 ЕК  

ФД-38 
Кореспонденция по дейността на 
факултетите 

10 ЕК  
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IV. КАТЕДРЕНА ДЕЙНОСТ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

КД-01 
Протоколи и материали към тях от заседания на 
Катедрени съвети 

П  

КД-02 Годишни отчети и доклади за дейността на катедрата П  
КД-03 Работни програми и предложения за специализации 10 ЕК  

КД-04 
Индивидуален план за натовареността на преподавате-
лите 

3  

КД-05 
График за разпределение на часовете на преподавате-
лите 

3  

КД-06 Графици, списъци и договори за практики и стажове 5 
След прикл. 
на договора 

КД-07 
Досиета по конкурси за докторанта и асистенти /запо-
веди, конспекта, индивидуални планове и протоколи от 
изпити/ 

20 ЕК  

КД-08 Конспекти за изпити на студенти 5  
КД-09 Отчети за извършени специализации П  
КД-10 Докладни записки до ръководството 10 ЕК  
КД-11 Отчети за извършената работа от учебни практики 5 ЕК  

КД-12 
Годишни отчети за заетостта на преподавателите – све-
дения за зимен и летен семестър 

5 ЕК  

КД-13 Отчети от научни семинари 5 ЕК  
КД-13 Молби на дипломанти за втора дипломна защита  3  

КД-15 
Молби от студенти за назначаване на рецензенти на 
дипломни работи 

1  
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V. ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИПРОЕКТИРАНЕ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ЦНИП-01 Отчети на ЦНИП на УАСГ П  

ЦНИП-02 
Отчети на работните колективи по изпълнение на до-
говорени теми 

20 ЕК  

ЦНИП-03 
Досиета на договорираните теми с висшестоящи ор-
ганизации и др. ведомства по НИП 

5 ЕК 
След прик-
лючване 

ЦНИП-04 Проекта за научни изследвания 20 ЕК  
ЦНИП-05 Договори за изработка на проекти 10 ЕК  
ЦНИП-06 Статистически отчети по дейността на ЦНИП П  

ЦНИП-07 
Кореспонденция по дейността на ЦНИП 
 

10 ЕК  
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VI. ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ЦПО-01 
Учебен план, договор, план сметка, протоколи и др. от 
проведени дългосрочни курсове специализации 

5 ЕК 
След прик-
лючване 

ЦПО-02 
Учебен план, договор, план сметка, протоколи и др. от 
проведени краткосрочни курсове 

3 
След прик-
лючване 

ЦПО-03 Главни книги П На място 

ЦПО-04 
Книги за издаване на удостоверения на завършили 
следдипломни курсове ученици, студенти и граждани 

50  

ЦПО-05 
Книги за издаване на свидетелства за специализация и 
дипломи на студенти и граждани 

50  

ЦПО-06 Протоколни книги от дипломни защити П На място 

ЦПО-07 
Протоколи от изпити на студенти продължаващи обу-
чението си 

5 
Оценките са 
нанесени в 
гл. книга 

ЦПО-08 Удостоверения и уверения на студенти 1  
ЦПО-09 Годишни отчети с приложения на ЦПО П  
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VII. ЦЕНТЪРЗА МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И МОБИЛНОСТ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ЦМДМ -01 Отчети по дейността П  

ЦМДМ -02 
Договори за пряко сътрудничество с чуждестранни 
университета 

П На място 

ЦМДМ -03 
Работни програми, планове за сътрудничество с 
чуждестранни ВУЗ, международни организации и 
др. лица 

5 ЕК 
След 
прекратяване 
на договора 

ЦМДМ -04 Отчети и справки за задгранични командировки 5 ЕК Одитиране 

ЦМДМ -05 
Досиета по присъждане на титла "Почетен доктор" 
на УАСГ 

П На място 

ЦМДМ -06 Досиета на чуждестранни гости-лектори в УАСГ 50  

ЦМДМ -07 
Списъци на преподаватели членуващи в 
международни организации 

5  

ЦМДМ -08 
Сведения, информации и справки по 
международната дейност до академичното 
ръководство и МОН 

10 ЕК  

ЦМДМ -09 Досиета за участие в международни програми 5 ЕК 
След 
приключване 
на договора 

ЦМДМ-10 Договори и отчети по международни проекти 5 ЕК 
След 
приключване 
на договора 

ЦМДМ-11 Двустранни договори по програма "Еразъм" 5 ЕК 
След 
приключване 
на договора 

ЦМДМ- 12 Досиета на приети чуждестранни Еразъм студенти 5 
След 
завършване 

ЦМДМ-13 Досиета на изпратени български Еразъм студенти 5 
След 
завършване 

ЦМДМ-14 Счетоводни документи по програма "Еразъм" 5  
ЦМДМ-15 Досиета за преподавателска мобилност 5 ЕК   

ЦМДМ-16 
Поздравителни писма от и до чужди 
университета 

10 ЕК  

ЦМДМ-17 
Кореспонденция по двустранни и международни 
договори 

10 ЕК  

ЦМДМ-18 Кореспонденция по връзките с обществеността 10 ЕК  

ЦМДМ-19 
Кореспонденция по приключили международни 
проекти 

10 ЕК  

ЦМДМ-20 
Кореспонденция с чуждестранни висши учебни за-
ведения по международно сътрудничество 

10 ЕК  
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VIII. ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ФД -01 Утвърдени бюджети с изменения и допълнения   
ФД-02 Проекто-бюджети П  

ФД -03 
Ведомости за трудови възнаграждения на препода-
ватели и служители /заплати, хонорари и др./ 

3  

ФД -04 Годишни финансови отчета и баланси 50  

ФД -05 
Тримесечни и месечни счетоводни отчети и 
баланси 

П 
Отнася се и за 
поделенията 

ФД -06 Главни счетоводни книги 10  
ФД -07 Касови книги 10  
ФД -08 Валутно касови книги 10  
ФД -09 Искания, лимитни карта, складови разписки 5  

ФД-10 
Разчети с подотчетни лица, дебитори, кредитори. 
банкови бордера. платежни нареждания, сборни ве-
домости 

5  

ФД-11 
Мемориални ордери за движение на счетоводни 
сметки 

10  

ФД- 12 Приходни и разходни касови ордери 5  

ФД-13 
Приходни и разходни документа по движение на 
счетоводни сметки 

5  

ФД-14 
Документа за придобиване на МДА и придружи-
телни счетоводни документи 

10 
След излизане от 
употреба 

ФД-15 
Инвентаризационни описи, сравнителни ведо-
мости, актове на комисии и други материали по ин-
вентаризацията 

5  

ФД-16 
Фактури, товарителници, пътни листове и др. доку-
менти за доставка на материални ценности и ус-
луги 

5  

ФД-17 Книги и картотеки за отчитане на МДА 10 
След излизане от 
употреба 

ФД-18 Запорни съобщения и изпълнителни листове 3 
След събиране 
на сумите 

ФД-19 Инвентарни книги за МДА П На място 

ФД-20 
Нотариални актове за държавна собственост 
на обектите стопанисвани от УАСГ 

П На място 

ФД -21 
Ревизионни записки и актове от финансови 
одити 

1 
След следваща 
ревизия 

ФД-22 Актове за начет 1 
След събиране 
на сумите 

ФД-23 
Ведомости и таблици за амортизационни отчисле-
ния на имуществото 

5  

ФД-24 
Протоколи, описи и преписки по преоценка 
на имуществено-материални ценности 

5  

ФД-25 
Извлечения от разчетни сметки и отчети на 
касиера, журнал-ордери, стоково-парични 
отчети и материалите към тях 

5  

ФД-26 Удостоверения за пенсиониране/УП 2 и УП 3/ 5  
ФД-27 Списъци за работнически и детски влог, заеми от 5  
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Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

банки 

ФД-28 
Списъци за приемане и предаване на стоково-
материални ценности 

3  

ФД-29 
Актове за приемане и предаване на стоково-мате-
риални ценности 

5 
След излизане от 
употреба 

ФД-30 
Авансови отчети от командировки в страната и 
чужбина 

5  

ФД-31 Ведомости за изплащане на стипендии 10  
ФД-32 Нотариално заверени пълномощни 5  

ФД-33 
Сборни ведомости за студентско хранене. 
учрежденско хранене и мероприятия; лист 
размяна 

5  

ФД-34 Оборотни ведомости; извлечения от сметки 10  

ФД-35 
Справки декларации по ДДС, дневници за покупки 
и продажби 

10  

ФД-36 
Касови бележки за студентски наеми, депозити, 
гаранционни наеми и наеми нощувки 

5  

ФД-37 Граждански договори 5 
След приключ-
ване на договора 

ФД-38 Договори за дарения 5 След изтичане 

ФД-39 Договори за наеми отношения 5 
След приключ-
ване на договора 

ФД-40 
Договори на УАСГ за извършване на услуги с 
други институции 

5 
След приключ-
ване на договора 

ФД-41 Договори по ЗОП 5 
След приключ-
ване на договора 

ФД-42 Конкурсна документация по ЗОП 10  

ФД-43 
Платежно нареждане /вносна бележка/ за платена 
семестриална такса-втори екземпляр 

5  

ФД-44 Договори сключени с фирми, спечелили конкурси 5 
След приключ-
ване на договора 

ФД-45 
Издадени фактури на фирми за наем и платени 
консумативи 

5  

ФД-46 Касови ролки 5  

ФД-47 
Тримесечни справки по натурални показатели и 
средна брутна работна заплата 

10 ЕК  

ФД-48 
Кореспонденция с МФ, банки и други финансови 
институции по финансовата дейност 

10 ЕК  
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IX. ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ПО-01 Досиета на съдебни дела 10 ЕК 
След приключване 
на делото на пос-
ледна инстанция 

ПО-02 
Доклади и докладни записки на 
юридическият консулт по правното 
обслужване наУАСГ 

10 ЕК  

ПО-03 
Досиета по изпълнителни, наказателни и 
административни дела 

10 ЕК След приключване 

ПО-04 
Запитвания и становища по правни въпроси 
Призовки и съобщения от съда 

5 ЕК  

ПО-05 Призовки и съобщения от съда 1  

ПО-06 
Кореспонденция с висшестоящи институции 
по правни въпроси 

10 ЕК  

ПО-07 Кореспонденция по договорни отношения 10 ЕК  
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X. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ЧР-01 Годишен отчет по труда 10 ЕК  
ЧР-02 Щатни разписания П  
ЧР-03 Поименни щатни разписания 10 ЕК  
ЧР-04 Колективни трудови договори П  
ЧР-05 Длъжностни характеристики 5 След отмяна 

ЧР-06 
Обяви до редакцията на ДВ за публикуване на 
конкурси за академични длъжности 

5  

ЧР-07 Досиета на кандидати за доценти и професори 5 ЕК  

ЧР-08 Досиета на преподаватели и служители 5 ЕК 
След напускане 
(пенсиониране) 

ЧР-09 Дневник за нови трудови книжки П На място 
ЧР-10 Справки за наличния щат 5 ЕК  
ЧР-11 Протоколи от проверки на инспекцията по труда 5  

ЧР-12 Книга за регистриране на болнични листове 5 
След приключ-
ване 

ЧР-13 
Досие по приключили конкурси за заемане на 
академична длъжност 

П На място 

ЧР-14 
Вътрешни правила за организация на работна 
заплата 

10 ЕК  

ЧР-15 
Кореспонденция с МТСП по въпросите на труда и 
работната заплата 

10 ЕК  
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XI. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ОП-01 

Досиета на конкурси за доставки, услуги и 
ремонта/инициативни документа, решения, заповеди, 
оферта, индивидуални административни актове и 
декларации, договори, статистически отчета до АОП/ 

5 
След изпъл-
нение на до-
говора 

ОП-02 
Вътрешни правила за реда и организацията за 
възлагане на обществените поръчки 

5 ЕК  

ОП-03 
Вътрешни правила за реда и организацията за 
възлагане на обществените поръчки 

5 ЕК След отмяна 

ОП-04 
Протоколи от заседания на Координационния съвет по 
материална база и обществени поръчки на УАСГ 

10 ЕК  

ОП-05 
Кореспонденция на Координационния съвет за общест-
вени поръчки на УАСГ 

10 ЕК  

ОП-06 
Кореспонденция с факултети, департаменти и звена по 
възлагане на обществени поръчки 

10 ЕК  

ОП-07 
Кореспонденция с контрагента по възлагане на общест-
вени поръчки 

10 ЕК  
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XII. СОЦИАЛНО-БИТОВА ДЕЙНОСТ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

СБД-01 
Отчети, доклади и информация по социално-битовата 
дейност 

20 ЕК  

СБД-02 Статистически отчети за социално-битовата дейност П  

СБД-03 Лични досиета на настанените студенти 3 
След напус-
кане 

СБД-04 
Заповеди за наеми, класирания и наказания на студенти 
ползващи общежития 

5  

СБД-05 Протоколи от заседания на КСБВУ 10 ЕК  
СБД-06 Счетоводни справки 5  
СБД-07 Молби на студенти за настаняване в общежития 1  
СБД-08 Заявки за материали 1  
СБД-09 Кореспонденция по социално-битовата дейност 10 ЕК  
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XIII. УЧЕБЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН КОМПЛЕКС 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ИК-01 
Приемо-предавателни протоколи за доставка на 
техника 

5  

ИК-02 Заявки за консумативи 3  

ИК-03 
Заявки за инсталации, доставки и ремонта на 
компютърна техника и софтуер  

3  

ИК-04 
Протоколи за технически преглед на софтуер и компю-
търна техника 

5  

ИК-05 Кореспонденция по дейността на комплекса 10 ЕК  
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XIV. БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

БИЦ-01 Годишен отчет по дейността на центъра П  
БИЦ-02 Книги за движението на библиотечния фонд П На място 
БИЦ-03 Инвентарни книги П На място 
БИЦ-04 Каталози /азбучен и систематичен/ П На място 
БИЦ-05 Картотека на читателски картони 5  
БИЦ-06 Картотека на читателски карти 1  
БИЦ-07 Договори за дарения на литература П На място 
БИЦ-08 Договори за покупка на литература 10  

БИЦ-09 
Статистически отчет за работата на библиотечния 
информационен център 

П  

БИЦ-10 
Дисертационен труд и автореферата на докторанта /на 
хартиен и магнитен носител/ 

П На място 

БИЦ-11 Кореспонденция по библиотечната дейност 10 ЕК  
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XV. КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

КСР-01 
Годишни отчети за изпълнение на капиталното 
строителство и ремонта на сградния фонд 

П  

КСР-02 
Планове и чертежи на строителни обекти над 
50000 лв. 

П На място 

КСР-03 
Перспективни планове за капиталното 
строителство в УАСГ 

П  

КСР-04 
Договори за строителство, протоколи и актове за 
строителство и приемане на строителни обекти 

П На място 

КСР-05 
Нормативни документа /закони, правилници, инс-
трукции и др./ касаещи капиталното строителство 

5 ЕК  

КСР-06 Досиета на конкурси за ремонти и поддръжка 5 
След изпълнение 
на договора 

КСР-07 
Кореспонденция с организации относно 
строителство 

5 ЕК  
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XVI. ОХРАНА НА ТРУДА 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ОТ-01 
Отчета, доклади, информации и др. документа по дей-
ността 

10 ЕК  

ОТ-02 
Правилници, инструкции и др. нормативни документа 
по безопасност на труда 

3 След отмяна 

ОТ-03 
Обобщени анализи и справки по отчитане на трудовите 
злополуки 

10 ЕК  

ОТ-04 
Протоколи за отчитане нарушенията на правилата за 
техническата безопасност на труда и съставените ак-
тове 

5 ЕК  

ОТ-05 
Предложения за отстраняване на нередности и наруше-
ния по техническата безопасност на труда 

3  

ОТ-06 
Утвърден списък по длъжности с право на ЛПС и 
безплатно работно облекло 

3 След отмяна 

ОТ-07 
Указания/инструкция за ползването на работно об-
лекло и лични предпазни средства 

3 След отмяна 

ОТ-08 
Дневници и инструкции за инструктаж по охрана на 
труда на новопостъпили и работещи в УАСТ 
преподаватели и служители 

5 
След прик-
лючване 

ОТ-09 
Дневници и инструкции за начален инструктаж по 
охрана на труда при работа на външни лица на терито-
рията на УАСГ 

5 
След прик-
лючване 

ОТ-10 
Дневници и инструкции за инструктаж на студенти по 
охрана на труда в лабораториите 

5 
След прик-
лючване 

ОТ-11 Декларации за трудови злополуки 5  
ОТ-12 Протоколи за узаконяване на трудови злополуки 5  
ОТ-13 Регистър на трудови злополуки П На място 
ОТ-14 Дневник за регистриране на трудоустроените лица П На място 
ОТ-15 Експертни решения на ТЕЛК 5  
ОТ-16 Оценка на риска 5  

ОТ-17 
Протоколи от измервания на фактори на работната 
среда, включително и по електробезопасност 

5  

ОТ-18 
Документация на КУТ /заповеди за избиране и обуче-
ние на участниците в комитета/ 

5  

ОТ-19 
Протоколи от проведени заседания и план за работа на 
КУТ 

5 ЕК  

ОТ-20 Удостоверения за преминало обучение по ЗБУТ 5  

ОТ-21 
Документация на ОБЗ /заповеди за организиране и 
провеждане на видовете инструктажи по ЗБУТ, прог-
рами за инструктажи и др./ 

5  

ОТ-22 План за работа и анализ за дейността на 5ЕК ОБЗ 5 ЕК  
ОТ-23 Протоколи от проверки на СРЗИ 5  

ОТ-24 
Утвърден списък по катедри и отдели с право на 
аптечни шкафове, аптечки за МПС и списък с лекарс-
тва за учебни практики 

1 След отмяна 

ОТ-25 
Кореспонденция с висшестоящи институции относно 
техническата безопасност на труда 

10 ЕК  
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XVII. ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

ПАБ-01 
Отчети, доклади, информации и др. документи по 
дейността 

20 ЕК  

ПАБ-02 
Правилници, инструкции и др. нормативни 
документи по пожарна и аварийна безопасност 

3  

ПАБ-03 
Дневници за инструктаж по противопожарна за-
щита на преподаватели и служители работещи в 
УАСГ 

5 След отмяна 

ПАБ-04 
Кореспонденция с висшестоящи институции 
относно противопожарна защита 

5 ЕК 
След 
приключване 
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XVIII. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

Индекс Наименование на делото 
Срок за 

съхранение 
Забележка 

АД-01 
Дневник за входяща и изходяща кореспонденция 
тип ЕДСД  

5 
След 
приключване 

АД-02 Служебни бележки и пълномощни 3  
АД-03 Опис за изпратени и получени пощенски пратки 1  

АД-04 
Книга за регистриране на издадени уверения и 
удостоверения 

5 
След 
приключване 

АД-05 
Книга за регистриране на постъпили оферти по 
обществени поръчки 
 

5  

АД-06 
Номенклатура на делата със срокове на 
съхранение 

20 ЕК След отмяна 

АД-07 

Преписка с "Държавен архив" София по 
прилагане на ЗНАФ /протоколи от проверки, ак-
тове за унищожаване, протоколи на експертни 
комисии, инвентарни описи, исторически 
справки, кореспонденция и др./ 

П На място 

АД-08 Кореспонденция по административната дейност 10 ЕК  
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

АОП Агенция по обществени поръчки 

АС Академичен съвет 
ВУЗ Висше учебно заведение 

ДА Държавен архив 

ДДС Данък добавена стойност 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДС Декански съвет 

ЕДСД Единна деловодна система за документация 

ECTS Европейска система за трансфер на кредитни единици 

ЗБУТ Здравословни и безопасни условия на труд 

ЗНАФ Закон за национален архивен фонд 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

КСР Капитално строителство и ремонт 

КСБВУ Комисия по социално-битови въпроси научащите се 

КТ Кодекс на труда 

КУТ Комитет по условия на труд 

ЛПС Лично предпазно средство 

МВНР Министерство на външните работи 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МДА Материални дълготрайни активи 

МОН Министерство на образованието и науката 

МС Министерски съвет 

МТС Моторно превозно средство 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МФ Министерство на финансите 

НАОА Национална агенция за оценяване и акредитация 

НИП Научни изеледвания и проектиране 

НОИ Национален осигурителен институт 

НС Народно събрание 

НЕЙ Национален статистически институт 

ОБЗ Орган по безопасност и здраве 

ОС Общо събрание 

ПАБ Пожарна и аварийна безопасност 

PC Ректорски съвет 

РУСО Районно управление "Социално осигуряване" 

СРЗИ Столична регионална здравна инспекция 

ССО Студентски столове и общежития 

СУСО Столично управление "Социално осигуряване“ 

ТЕЛК Трудово експертна лекарска комисия 

УАСГ Университет по архитектура, строителство и геодезия 

ФС Факултетен съвет 

ФСД Финансово-счетоводна дейност 

ЦПО Център за продължаващо обучение 
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