
Отдел в 
УДК 

Описание Промени Връзки Отдел в ТДК 1 Различия с ТДК 

004  нов отдел: Компютърна 
наука и технология  

въведен през 1995, 
допълнен в периода 1996 –
2005                             
заменя 681.3 и 519.68 

http://www.udcc.org/outline/004.htm

http://teacode.com/online/udc/00/004.html

004 не се използва 519.68 – Програмиране и 
теория на изчислителните 
машини                          
681.3 - Машини и 
устройства за обработка на 
данни 

005  нов отдел: Управление  въведен през 2001, 
допълнен през 2002 

http://www.udcc.org/outline/005.htm

 

005 - Изучаване на 
организацията  

338.2 – Икономическа 
политика. Управление на 
стопанството 

006.9 Стандартизация на 
теглилки, мерки и 
измерване на времето  

въведен през 1995, 
включва 006.91 - 
Метрология, като заменя 
389; включва 006.95 - 
Хронология, като заменя 
529 

http://www.udcc.org/outline/00.htm

http://teacode.com/online/udc/00/006.9.html

006.9 не се използва 389 – Метрология. 
Измерителни апарати     
529 – Хронология. 
Календар. Определяне на 
времето 

06 Организация. Общи 
въпроси  

преработен през 2002 http://www.udcc.org/outline/0.htm

 

06 – Организации. Съюзи. 
Научни институции. Музеи. 
Изложби 

 - 

2 Религия. Теология 

 

изцяло преработен отдел 
през 2000, допълнен през 
2007 

http://www.udcc.org/outline/2.htm

http://teacode.com/online/udc/2/2.html

2 - Религия. Теология 

 

съвсем различни 
подотдели 

24 Будизъм преработен през 2001 http://www.udcc.org/outline/24.htm 24 – Практическо 
богословие. Църковна 
практика 

294.3 – Будизъм. 
Ламаизъм. Джайнизъм 

27 Християнство преработен през 2002 http://www.udcc.org/outline/27.htm 27 – Обща история на 
християнската църква 

23/28 – Християнска 
религия 

28 Ислям преработен през 2006 http://www.udcc.org/outline/28.htm

http://teacode.com/online/udc/2/297.html

28 – Християнски църкви. 
Общини и секти 

297 – Ислям. 
Мохамеданство 

314 Демография преработен през 2002 http://www.udcc.org/outline/31.htm 314 - Демография  - 

                                                 
1 Използвани са изданията: „Таблици на десетичната класификация”. - София: НБКМ , 1985; „Допълнение към Таблиците на десетичната класификация”. - София: НБКМ , 1991 и „Таблици 
на десетичната класификация: Допълнения, поправки и методични решения: 1993 - 2004”. - София: НБКМ , 2005 
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http://teacode.com/online/udc/31/314.html
316 Социология прибавени нови понятия 

през 2002 и 2006 
http://www.udcc.org/outline/316.htm

http://teacode.com/online/udc/31/316.html

316 - Социология  - 

33 Икономика прибавени специални 
определители към 
основния отдел през 2005 

http://www.udcc.org/outline/33.htm

http://teacode.com/online/udc/33/33.html

33 – Икономика не всички от специалните 
определители са добавени 

338.48  Туризъм преработен и разширен 
отдел през 1999, също 
заменя 379.85 

http://teacode.com/online/udc/33/338.48.html

 

338.48  - Туризъм - непълен използва се и 379.85 – 
Забавно пътуване. 
Туризъм  

364 нов отдел: Социална 
работа 

въведен през 2000, заменя 
369  

http://www.udcc.org/outline/36.htm

http://teacode.com/online/udc/36/364.html

364 – Социални проблеми, 
които изискват оказване на 
помощ 

 - 

37 Образование преработен през 2004 http://www.udcc.org/outline/37.htm

http://teacode.com/online/udc/37/37.html

37 - Образование  - 

39 Етнология прибавени нови понятия 
през 1998, 2000 и 2002 

http://www.udcc.org/outline/39.htm

http://teacode.com/online/udc/39/39.html

39 - Етнология  - 

502/504  Наука за околната среда. 
Опазване на природните 
ресурси 

изцяло преработен отдел 
през 1999 

http://www.udcc.org/outline/50.htm

http://teacode.com/online/udc/50/50.html

502 – Природа. Изучаване и 
опазване на природата 504 - 
Науки за околната среда 

 - 

51 Математика преработени индекси в 
подотдели 510, 512 и 517 
през 2006 

http://www.udcc.org/outline/51.htm
 
http://teacode.com/online/udc/51/51.html

51 - Математика не всички преработени 
индекси са добавени 

53 Физика преработени индекси в 
подотдели 530, 536, 538 и 
539 през 2006 

http://www.udcc.org/outline/53.htm
 
http://teacode.com/online/udc/53/53.html

53 - Физика преработени индекси не са 
добавени 

535 Оптика 

 

преработен през 2003, 
нови специални 
определители за Видима 
светлина. Цветове 

http://teacode.com/online/udc/53/535.html

 

535 - Оптика новите специални 
определители не са 
включени 

56  Палеонтология преработени индекси в 
подотдели 561 и 566/569 
през 1996 и 1997 

http://www.udcc.org/outline/56.htm

http://teacode.com/online/udc/56/56.html

56 – Палеонтология  - 
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582  Систематика на растенията преработен през 1997 http://www.udcc.org/outline/58.htm

http://teacode.com/online/udc/58/582.html

582 – Систематична 
(специална) ботаника 

 -  

596/599  Систематика на животните преработен през 1996 http://www.udcc.org/outline/59.htm

http://teacode.com/online/udc/59/59.html

592/599 - Систематична 
(специална) зоология 

 -  

60 Нов отдел: Биотехнология въведен през 2002 http://www.udcc.org/outline/60.htm

http://teacode.com/online/udc/60/60.html

60 – Приложни науки. Общи
въпроси 

 573.6 – Приложна 
биология въобще. 
Биотехнология 

61 Медицина в процес на пълно 
преработване от 1996 до 
сега   

http://www.udcc.org/outline/61.htm

http://teacode.com/online/udc/61/61.html

61 - Медицина  - 

629 Техника на транспортните 
средства 

преработен през 1997 http://www.udcc.org/outline/62.htm

http://teacode.com/online/udc/62/62.html

629 - Техника на 
транспортните средства 

 - 

64 Домакинство. Комунално-
битово обслужване 

основно преработен през 
2005 

http://www.udcc.org/outline/64.htm

http://teacode.com/online/udc/64/64.html

64 - Домакинство. 
Комунално-битово 
обслужване 

 - 

65/651 Управление и организация 
на предприятията, 
търговията и съобщенията  

отменен през 2002 http://teacode.com/online/udc/65/651.html

 

65 – Управление на 
предприятията                    
651 – Канцеларска работа 

заменен с отдел 005 - 
Управление 

656 Транспорт и пощенски 
услуги 

преработен през 2003 http://www.udcc.org/outline/65.htm

http://teacode.com/online/udc/65/656.html

656 – Организация и 
експлоатация та транспорта  
и пощите 

 - 

681.13 Търговски автомати и 
машини. Банкомати 

преработен през 2004 http://www.udcc.org/outline/68.htm

http://teacode.com/online/udc/68/681.13.html

681.13 - Търговски 
автомати. Монетни 
механизми 

 - 

681.3 Машини и устройства за 
обработка на данни 

отменен през 1995  http://teacode.com/online/udc/68/681.3.html
 

681.3 - Машини и 
устройства за обработка на 
данни 

заменен с отдел 004 - 
Компютърна наука и 
технология 

681.8 Техническа акустика преработен през 2003 http://www.udcc.org/outline/68.htm

http://teacode.com/online/udc/68/681.8.html

681.8 – Музикални 
инструменти. Техническа 
акустика 

Музикални инструменти 
отива в друг отдел - 780.6 

684 Мебелно производство преработен през 2005 http://www.udcc.org/outline/68.htm

http://teacode.com/online/udc/68/684.html

684 - Мебелно 
производство. Тапицерство 

не всички преработени 
индекси са добавени 
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7.03 История на изкуството 
(периоди и фази) 

разширява се обхвата на 
модерните стилове през 
2000 

http://www.udcc.org/outline/7.htm

http://teacode.com/online/udc/7/7.03.html

7.03 - История на 
изкуството (периоди и фази)

 - 

72 Архитектура преработен през 2003 http://www.udcc.org/outline/72.htm

http://teacode.com/online/udc/7/72.html

72 - Архитектура  - 

780.6 Музикални инструменти преработен през 2003 http://www.udcc.org/outline/78.htm

http://teacode.com/online/udc/7/78.html

681.8 – Музикални 
инструменти 

нов подотдел 780.6 – 
Музикални инструменти 

791 Нов отдел: Кино. Филми въведен през 1999 

заменя 791.43 

http://www.udcc.org/outline/79.htm

http://teacode.com/online/udc/7/791.html

791 – Масови развлечения и 
представления 

791.43 – Киноизкуство. 
Кинофилми 

913  Регионална география подразделя се с общите 
определители за място от 
1994 

http://www.udcc.org/outline/91.htm

http://teacode.com/online/udc/9/913.html

913 – Регионална география. 
Историческа география 

914/919 – Географско 
описание на отделните 
страни 

94  Обща история подразделя се с общите 
определители за място от 
1994 

http://www.udcc.org/outline/93.htm

http://teacode.com/online/udc/9/93.html

94 – Средновековна и нова 
обща история 

940 – История на Европа 
941/949 – История на 
отделните европейски 
държави и страни 
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