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Глава първа 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1.(1) Настоящият правилник урежда организацията, управление-
то и дейността на Университетския център за информационни сис-
теми и технологии (УЦИСТ). 

(2) УЦИСТ е звено на Техническия университет – Габрово и е 
на бюджетна издръжка.    

 
Глава втора 

 
ІІ.   ДЕЙНОСТ 

 
Чл.2.(1) Предметът на дейност на УЦИСТ е организацията, управ-
лението и съвместното използуване на Университетската компю-
търна мрежа и мрежовите информационни ресурси. 

(2) Университетската Компютърна Мрежа (УКМ) включва в 
себе си маршрутизатори, комутатори, повторители, кабели, конек-
тори и други устройства, участващи в изграждането на преносната 
среда и подсигуряващи нормална работна обстановка (достъп до ре-
сурсите на мрежата и интернет). 

(3) Мрежовите Информационни Ресурси (МИР) включват в 
себе си сървъри, други информационни носители, действащ софт-
уер и софтуер в процес на внедряване, както и всичко обединено в 
понятието мрежови софтуер, даващо възможност на потребителя да 
извършва дистанционна дейност използвайки УКМ. 

Чл.3. Основни потребители на УКМ и МИР са студенти, преподава-
тели и служители на ТУ - Габрово. Частта, касаеща общодостъпната 
информация за Университета в аспекта на съществуващите Web мо-
дули, може да бъде използвана и от външни организации. 

Чл.4. Дейността на УЦИСТ е съсредоточена върху изпълнението на 
следните задачи:  

1. поддържане на целостта и работоспособността на компю-
търните системи, собственост на ТУ - Габрово, намиращи 
се на територията на Университета; 

2. развитие и поддържане в изправност на УКМ; 
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3. осигуряване на достъп до УКМ и МИР на преподаватели-
те и служителите от ТУ – Габрово от техните работни ме-
ста; 

4. поддържане в изправност на обслужващите компютри (сър-
въри) на територията на ТУ - Габрово, предлагащи МИР 
на потребителите (в това число Университетски WWW сър-
вър и Университетски пощенски сървър); 

5. разработване, внедряване и усъвършенстване на инфор-
мационни системи, пряко и непряко свързани с автомати-
зация на учебния процес и подпомагащи работата на пре-
подавателите и служителите от ТУ - Габрово; 

6. да следи за спазване на закона за авторското право в точ-
ките, касаещи разпространението на нелицензиран софт-
уер на територията на ТУ - Габрово, без да носи отговор-
ност за инсталирането на такъв от лица, които не са слу-
жители на УЦИСТ. 

Чл.5.(1) УЦИСТ не се ангажира пряко с поддръжката на сървъри 
извън нужните за осигуряване на вече изброените дейности, освен в 
случаите на възлагане от ръководството на ТУ – Габрово. 

(2) УЦИСТ не се ангажира пряко с поддържането, внедряване-
то и последващото развитие на информационни системи, собстве-
ност на трети лица, освен в случаите на разпореждане от ръководст-
вото на ТУ - Габрово. 

(3) УЦИСТ не се ангажира с въвеждането на данни в базите на 
различните информационни системи, в изключение на случаите, ко-
гато въвежданата информация засяга дейността на центъра, както и 
не носи пряка отговорност за наличието на недостоверни данни в 
базите на различни информационни системи, действащи на универ-
ситетските сървъри.   

(4) Не се допуска създаването, разполагането, рекламирането, 
разпространяването и използването на софтуер или данни (изобра-
жения, аудио-материали, текст и др.), които: 

 пропагандират антихуманни или расистки възгледи; 
 не са лицензни или нарушават закона за авторското 

право; 
 имат за цел да увредят целостта и сигурността на 

УКМ или да инфилтрират съдържанието на МИР; 
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 засягат правото за неприкосновеност на личната ин-
формация като публикуват данни без изричното съ-
гласие на засегнатото лице;  

 затрудняват или ограничават достъпа на други по-
требители до УКМ и МИР; 

 имат клеветнически, заплашителен или изнудващ ха-
рактер. 

Чл.6. УЦИСТ отчита ежегодно дейността си пред Академичния съ-
вет. 

 
Глава трета 

 
ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
Чл.7.(1)  УЦИСТ се ръководи от Зам.-Ректора по 
научноизследователската  дейност (НИД).  

(2) Структурата на УЦИСТ включва два сектора: “Информа-
ционно осигуряване” (ИО) и “Техническо обслужване”(ТО).  

Чл.8.(1) Сектор “Информационно осигуряване” извършва: 
1. разработва, усъвършенства, внедрява и поддържа софт-

уер за осигуряване дейността на преподавателите и слу-
жителите. Разработва описание за екслоатация на вне-
дрения софтуер;  

2. следи за наличието на информационна достоверност в 
действуващите на територията на ТУ – Габрово инфор-
мационни системи; 

3. поддържа постоянен контакт със службите и отделите, 
които отговарят за информацията в базите данни (БД); 

4. прави препоръки във връзка с дейността на службите и 
отделите с цел установяване на достоверността на въ-
вежданите и на вече въведените данни. 

5. администрира съръвърите с БД на Университетската ин-
формационна система; 

6. мониторинг и поддържане на сигурността на БД и софт-
уера като цяло; 

7. администрира Web сървърите на Университетската ин-
формационна система; 



 6 

8. обучение във връзка с развитието на информационните 
системи; 

9. контакти с други колективи и  специалисти разработва-
щи и внедряващи информационни технологии в образо-
ванието; 

10. включване на нови потребители в Университетската ин-
формационна система; 

 (2) Ръководителят на сектора е пряко подчинен и отчита дей-
ността си пред Зам.-Ректора по НИД.  

  (3) Секторът се състои от:  
 един проектант-програмист - високо квалифициран в 

областта на информационните системи; 
 двама или повече високо квалифицирани специалис-

ти - програмисти в областта на информационните 
системи; 

 един или повече специалисти в областта на дизайна с 
познания за програмиране за ИНТЕРНЕТ. 

 

 

Зам.-Ректорът 
по НИД  
 

Ръководител сектор 
“Информационно осигуряване” 

Ръководител сектор 
“Техническо обслужване” 

П
роектант-П

рограмист 

С
истемен А

дминистратор 

С
истемен А

дминистратор 

М
реж

ов А
дминистратор 

 М
реж

ов И
нж

енер 

С
истемен И

нж
енер 

С
истемен И

нж
енер 

П
рограмист 

 П
рограмист 

 W
eb дизайнер 

 

 
 

Чл.9.(1) Сектор “Техническо обслужване” извършва: 
1. поддържа целостта и изправността на УКМ, както и 

компютърните станции собственост на ТУ-Габрово; 
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2. поддържа сървърните станции на УКМ, в това число по-
щенски и WEB сървър; 

3. подпомага поддържането на всяка компютърна станция, 
при наличие на заявка от лицето, което я използува; 

4. администрира достъпа до мрежовите ресурси и ИНТЕРНЕТ; 
5. определя, дава и отнема права за достъп до ресурсите на 

потребителите, съгласувано с Директора на УЦИСТ. 
(2) Ръководителят на сектора е пряко подчинен и отчита дей-

ността си пред Зам.-Ректора по НИД.  
(3) Секторът се състои от: 

 двама високо квалифицирани специалисти в областта 
на администриране и управление на мрежови ресур-
си на длъжност “Системен Администратор”, които са 
подчинени на ръководителя на сектора и са пряко от-
говорни за администрирането и управлението на 
УКМ и МИР ;  

 един или повече високо квалифицирани специалисти 
в областта на администриране и управление на мре-
жови и ИНТЕРНЕТ ресурси на длъжност “Мрежов 
Администратор”, подчинен на ръководителя на сек-
тора и отговорен за администрирането на маршрути-
заторите и комутаторите с управляем трафик, настрой-
ките и администрирането на защитна стена, както и 
за защитата на потребителите и сървърите, принадле-
жащи към вътрешно ведомствената мрежа от непра-
вомерен достъп през ИНТЕРНЕТ. 

 един или повече високо квалифицирани специалисти 
в областта на проектирането, изграждането и настрой-
ките, необходими за нормалната работа на компю-
търните мрежи, на длъжност “Мрежов Инженер”, от-
говорни за целостта и работоспособността на УКМ. 

 двама или повече високо квалифицирани специалис-
ти в областта на техническото поддържане на ком-
пютърни системи от потребителски или сървърен 
тип на длъжност “Системен Инженер”, отговорни за 
изправността на компютърните станции, собственост 
на университета. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 

 
 
§1. Този правилник е приет от АС на 01.03.2005г. (Протокол № 8) 
на основание на §2, ал.1 от Допълнителни, преходни и заключител-
ни разпоредби на Правилника за дейността на Техническия универ-
ситет - Габрово. 

§2. Всички изменения и допълнения на настоящия правилник се из-
вършват по реда на неговото приемане. 
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Образец 1 
 

До УЦИСТ 
Направление: 

“Техническо обслужване” 
 

ЗАЯВКА 
за 

техническо обслужване 
oт…....................................................................................................... 
корпус….......стая............отдел/длъжност...................................... 

 
 

Описание на конфигурацията: 
Процесор:.......................................... Чипсет:............................ 
Памет:................................................ Диск:................................ 
CD:..................................................... ВидеоКарта:.................... 
Принтер:............................................ Скенер:............................ 
Други:................................................ .......................................... 
............................................................ .......................................... 
............................................................ .......................................... 
............................................................ Инв. №:..................…...... 

 
Описание на проблема: 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 
Предложение за техническо обслужване: 
(моля посочете какво желаете да бъде направено) 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
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            Образец 1 
 

Искане за инсталиране на софтуер: 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 
Информация която да бъде запазена:  
(моля, посочете устройството и пътя до нея) 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 
Извършена дейност: 
(попълва се от системния инженер) 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 
 

Приел заявката:…........................................................................................... 
Дата на приемане:.............................. Дата на 

Приключване:.......... 
Изпълнил заявката.......................................................................................... 

 
 

ТУ – Габрово Заявил:............................ 
Дата:.............. Р-л отдел/катедра:........................ 
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       Образец 2 
 

До УЦИСТ 
Направление: 

“Техническо обслужване” 
 

ЗАЯВКА 
за 

включване в Университетската Компютърна Мрежа 
oт…....................................................................................................... 
корпус….......стая............отдел/длъжност...................................... 
брой компютри в стаята.................................................................. 

 
Необходими материали: 
(попълва се от мрежовия инженер) 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 
Планирана - извършена дейност: 
(попълва се от мрежовия инженер) 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 
Дата на приемане:.............................. Дата на 

Приключване:.......... 
Изпълнил заявката.......................................................................................... 

 
 

ТУ – Габрово Заявил:......................... 
Дата:.............. Р-л отдел/катедра:......................... 
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       Образец 3 
 

До УЦИСТ 
 

Направление: 
“Информационно осигуряване” 

 
ЗАЯВКА 

за 
ползване на Мрежов Информационен Ресурс 

oт…....................................................................................................... 
корпус….......стая............отдел/длъжност...................................... 
IP адрес на компютъра..................................................................... 

 
Обосновка на необходимостта: 
(каква дейност ще извършвате в системата) 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 
Данни за акаунта: 
(попълва се от администратора на съответната система) 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 
Дата на приемане:.............................. Дата на 

Приключване:.......... 
Изпълнил заявката.......................................................................................... 

 
ТУ – Габрово Заявил:............................ 
Дата:..............  
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