
ПРАВИЛА
за използването на компютърните, мрежовите и 
други хардуерни и софтуерни средства и услуги

(приети от Академичния съвет при УАСГ с протокол No.8 от 11.02.1998г.)

Тези правила са създадени с цел да се защитят дейностите и репутацията на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и на неговия колектив (преподаватели, 
студенти, сътрудници и външни клиенти) срещу неправилната употреба или злоупотребата с 
хардуерни, софтуерни и помощни средства, както и да се осигури подходящо използване на 
значителните инвестиции, вложени за въвеждането на компютърните технологии. 

Тези правила се отнасят за: 

- хардуера и софтуера, притежаван, управляван или използван от УАСГ, независимо 
дали се намира в помещенията му или извън тях;  
- оборудването, разположено на територията на УАСГ и извън нея, достъпно за 
ползване чрез средства, предоставени от УАСГ. 

Ръководен принцип е използването на информационните технологии, телефони, мрежи, 
изчислителни средства и услуги да бъде законно, честно, благоприлично и подпомагащо 
работата и задачите на УАСГ. 

Недопустимо е за член на колектива (преподавател, студент, сътрудник, външен клиент) на 
УАСГ да използва програмните средства или да насърчава, да позволява на друг да създава, 
да рекламира, да разгласява, да разкрива, да разпространява, да копира, да обработва, да 
използва, да изпълнява, да съхранява, да получава или да се опитва да получи достъп до 
изображения, аудиоматериали, текст, софтуер или друг информационен материал по начин, 
който: 

1. не е в съответствие с предназначението на УАСГ;

2. е незаконен и нелегален (т.е. е в нарушение на национални или европейски 
закони, приети независимо в коя година);

3. е с неприличен характер и може да обиди или да опетни репутацията на отделни 
личности или институции;

4. е с клеветнически, злепоставящ, заплашителен, изнудващ, увреждащ, 
нападателен или измамен характер;

5. е в нарушение на интелектуалното авторско или патентно право и запазени 
марки;

6. е в нарушение със съответно разрешително, лиценз за оборудването или 
приложението, за което се използва;

7. не е разрешен от администраторите на оборудването или информационната 
база;

8. е свързан с информация за личността, без да е налице ясно изразено съгласие от 
длъжностното лице, което носи отговорност за защитата й;

9. е предназначен за публикуване в мрежата чрез Web страници, с изключение на 
случаите, когато е съобразен с политиката на УАСГ;



10. е с намерение да разруши, да направи негодни, да претовари средствата или по 
друг начин да отнеме възможността на други потребители да ги използват (това 
включва използването на средствата за общуване и забавление във вреда на 
същинската работа на УАСГ; преднамерен неразрешен достъп до оборудване 
или информация, независимо дали се намира в помещенията на УАСГ или 
другаде и внедряването на вирус или друг подобен разрушителен софтуер);

11. е увреждащ целостта и сигурността на съхраняваните програми, информация, 
други данни или обработваща способност чрез разкриване, предаване на друг 
човек или други хора на пароли, електронни кодове, отчетни шифри, системни 
детайли, системна информация или подобна поверителна, секретна 
информация, отнасяща се до сигурността;

12. не е съобразен с финансовите правила на УАСГ. 

 
Дисциплинарни действия, процедури 

При нарушение на кое да е от изброените по-горе правила трябва да се сигнализира на 
съответния ръководител с цел да се направят необходимите разследвания, от което може да 
последва: 

- преустановяване, прекратяване от страна на съответния администратор на правото 
да се ползва даденото програмно или хардуерно средство;

- налагане от страна на администратора на програмното или хардуерно средство на 
специални условия за ползване;

- завеждане на дело за дисциплинарно наказание от страна на УАСГ;

- завеждане на наказателно или гражданско дело. 

Всички подобни действия трябва да бъде докладвани на ректорския и академичния съвет, 
както и да бъдат разгласявани сред личния състав на УАСГ. 

  

Препоръка към потребителите

Най-настоятелно се препоръчва на изобретателите да се въздържат от предаване на 
информация за своите изобретения или идеи по електронната мрежа, преди да са попълнили 
документите със заявка за получаване на патент. 


