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1. Общи положения 

Документите, създавани от дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово имат 

научно, историческо и справочно значение, поради което е необходимо да се 

класифицират и съхраняват в дела съгласно изискванията на Закона на Националния 

архивен фонд /ДВ бр.57 от 2007 г./ и Наредбата за реда за организирането, 

обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в 

учрежденските архиви и общинските институции /ДВ бр. 17 от 06.03.2009 г./. С 

Номенклатурата на делата се създава правилна организация на документите и служи за 

методическо пособие при експертиза на ценността им в текущото деловодство на 

училището. Настоящата номенклатура е актуализация на действащата до момента 

индивидуална номенклатура на делата. Съобразена е с промените в сроковете за 

съхранение на някои от документите в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

II. Организацията на делата в номенклатурата и срокове за запазване 

Класификационната схема на номенклатурата е изградена на основата на 

функционален принцип. Делата са разпределени по раздели в зависимост от функциите 

на структурните звена и дейностите включени в тях. 

По отношение на сроковете за съхранение делата биват: 

1. 3а постоянна запазване /П/ с историческо значение, които се използват с 

научни и практическите цели и за нуждите на управлението. Предават се за 

съхранение в държавните архиви след изтичане на срока им по чл. 46, ал. 1 от ЗНАФ 

и извършване на експертиза. 

- регистрационни книги, протоколи, лични картони и др. и тези, които имат 

научно- историческо и практическо значение. 

- щатни разписания, годишни статистически отчети, ревизионни книги. 

2.  С временен срок за запазване и знак /ЕК/ експертна комисия - делата, в 

които е възможно да бъдат отнесени документи с важно историческо значение, 

подлежащи на постоянно запазване. 

Тези дела, след изтичане на определените в номенклатурата срокове, подлежат 

на преглед от експертна комисия с цел окончателно да се определи ценността на 

включените в тях документи. 

-с кратък срок за запазване - с временно, оперативно - справочно значение. Тук се 

включват делата, които имат само временно-оперативно и справочно значение със срок 

на запазване 1, 2, 3, 5 и 10 години. 



В графа „Забележка“ се описват бележки за местонахождението на делата, 

имената на служителите отговорни за формирането им, броя на заведените томове и 

предадените дела в архива или в други учреждения за продължаване на времето им и др. 

 

III. Начин за прилагане на номенклатурата: 

В началото на всяка календарна година в деловодството и по направления се 

развиват толкова дела, колкото са посочени в номенклатурата. За улеснение на 

работата с документите всяко дело е означено с индивидуален индекс, отговарящ на 

съответния раздел от класификационната схема и поредността на делата в раздела. 

В процеса на изпълнение, на произтичащите от документа задачи, документите 

се запазват при специалиста, който работи с тях. 

Документите, по които работата е приключена се индексират от работилият с 

тях служител със съответния индекс и срок за запазване и се представят на лицето, 

отговарящо за тяхното запазване – завеждащ архива в СУ „Васил Левски“, гр. 

Гълъбово. Ръководството и контрола по прилагане на номенклатурата на делата се 

осъществява от определено от директора на училището и председателя на ЕК,  който 

отговаря за работа с документацията. 

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово не може да унищожава документи без 

писмено разрешение на ДА – гр. Стара Загора. Номенклатурата при нужда се 

актуализира, предоставя се на ДА – гр. Стара Загора за преутвърждаване. Лицата 

виновни за унищожаване или повреждане на документи се подвеждат по Наказателния 

кодекс и се санкционират по наказателни разпоредби за ЗНАФ /ДВ бр. 57 от 2007 

година/ . Методическото ръководство и контролът по прилагане на номенклатурата се 

осъществява от ДА – гр. Стара Загора. 

 

IV. Начин и ред на унищожаване 

1. Директорът изготвя заповед, с която натоварва Комисията да изготви междинна 

експертиза на документите, подлежащи на унищожаване. 

2. Комисията изготвя акт за унищожаване на документите, който се представя на ДА – 

Кърджали за сведение и работен опис, когато се унищожават повече от един вид 

архивни документи.  

3. Унищожаване на документите -  документите могат да бъдат унищожени чрез 

изгаряне, нарязване или др. подходящи начини. 

 



            V. Заключителни разпоредби 

Актуализираната номенклатура на делата в Средно училище „Васил Левски“, 

гр. Гълъбово е в сила от 16.09. 2019година. 

Съгласно Наредбата, отговорникът за работа с документите подготвя архива на 

училището, съгласно Приложение № 1 за документацията до 31 Декември от 

изминалата година. Това се извършва до месец Юни следващата година. 

 

 

 

 

 


