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ПРАВИЛНИК 
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

към Университет по архитектура, строителство и геодезия 
 

Част I. Общи положения 

Чл. 1. Този правилник регламентира статута, устройството, дейността, управлението 
и организацията на работата на Университетския център за информационни технологии 
(УЦИТ) към Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). 

(1) УЦИТ е самостоятелно обслужващо структурно звено на УАСГ, което осъщес-
твява информационно осигуряване, поддържане на компютърната техника и мрежи, обслуж-
ване на учебната, научноизследователската и административната дейности в УАСГ. 

(2) Упълномощен от Ректора, заместник-ректор отговаря за УЦИТ и го представя 
като страна пред външни институции. 

Част II. Цели и задачи 

Чл. 2. Основната цел в работата на УЦИТ е изграждането на съвременна информаци-
онна и технологична среда, която осигурява подобряване на качеството на учебната и науч-
ноизследователската дейности в УАСГ. 

Чл. 3. Задачите в работата на УЦИТ са както следва: 

(1) Осигуряване на информационни услуги на преподавателите, служителите и 
студентите от УАСГ. 

(2) Осигуряване на консултации и обучение на служителите и преподавателите от 
УАСГ за работа с университетските информационни системи. 

ID: АС.А9.3.1 Абревиатура: ПУДУЦИТ Актуална версия: v 3.1 

Приет от Академичен съвет на УАСГ с протокол № … / ….….20… г. 
Коригиран с  протокол  № … / ….….20… г. (v 2.0); … / ….….20… г. (v 3.0) 

Коригиран според изискванията на чл. 31 от ПСОПНД (v 3.1) 



Правилник за устройството и дейността на УЦИТ               стр. 2 от 3 

(3) Предоставяне на услуги за подпомагане на учебната и научноизследователска-
та дейности на УАСГ, които включват поддържане на Университетската компютърна лабо-
ратория, системи за управление и подпомагане на учебния процес. 

(4) Осигуряване на технологии за електронно обучение; управление на правата за 
достъп на потребителите; предоставяне на консултации, свързани с използването на система-
та за електронно обучение. 

(5) Внедряване и системно администриране на университетски информационни 
системи, свързани с обслужването на учебната, научноизследователската и административни 
дейности. 

(6) Инсталиране и системно администриране на приложни компютърни системи, 
управление на виртуални конфигурации, управление на програмни дистрибуции и обновле-
ния, инсталиране на операционни системи, предоставяне на услуги за отдалечен достъп и 
управление на хардуерните ресурси. 

(7) Подпомагане на академичния състав при кандидатстване за научни проекти, 
които включват използването на информационни технологии. 

(8) Разработване на правила за развитие и използване на информационните услуги 
в УАСГ. 

(9) Разработване на техническа документация и участие в комисии при планиране 
и доставка на компютърни системи. 

(10) Изграждане, развитие и поддръжка на основната компютърна мрежа на Уни-
верситета. 

(11) Оказване на техническа помощ, консултации и препоръки за поддържане и 
експлоатация на мрежовите и програмните ресурси в основните звена на УАСГ. 

(12) Администриране и поддържане на базовите сървъри. 

Част III. Управление и структура 

Чл. 4. Дейността на УЦИТ се наблюдава и контролира от ресорен заместник-ректор. 

(1) Управлението на УЦИТ се извършва от неговия ръководител, който е препода-
вател с необходимата квалификация и който съвместява тази длъжност с преподавателската 
си длъжност и ползва редуциран норматив за учебна заетост. 

(2) Ръководителят представлява УЦИТ пред останалите звена на УАСГ и съгласу-
ва с тях задачите и решенията по информационното осигуряване. 

(3) Ръководителят организира и управлява дейностите в УЦИТ, като се основава 
на действащите нормативни актове. 

(4) Основни дейности на ръководителя: 

а) организира изпълнението на решенията на органите за управление на УАСГ, 
които се отнасят за УЦИТ; 

б) упражнява предоставената му с този правилник дисциплинарна власт по от-
ношение на работещите в УЦИТ; 

в) изготвя Годишния отчет за дейността на УЦИТ. 

(5) Структурата на УЦИТ се състои от следните звена: 

а) звено „Администриране на системи и мрежи“; 

б) звено „Техническа поддръжка“; 

в) звено „Предпечатна подготовка и електронен архив“; 

г) звено „Регистри и информационни системи“. 
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(6) Цялостната дейност на УЦИТ се извършва от висококвалифицирани специа-
листи в областта на компютърното програмиране, информационните технологии и системи. 

Част IV. Дейности 

Чл. 5. В развитието на дейността си УЦИТ се ръководи от вътрешните правилници на 
УАСГ, от настоящия правилник и от действащото българско законодателство. 

(1) Работата на УЦИТ включва следните основни дейности: 

а) комплексно поддържане на Университетската компютърна мрежа – осигуря-
ване, поддръжка и физическо разширение на кабелната инфраструктура; конфигуриране, 
управление и мониторинг на активното оборудване в мрежовите комуникационни възли; 
инсталиране, конфигуриране и поддържане на основните сървъри; филтриране на входяща и 
изходяща поща за наличие на вируси и SPAM; поддържане на система за IP адресното прос-
транство, система за следене и отчитане на потребителите на отдалечен достъп; 

б) обезпечаване на учебния процес в залите на УЦИТ с програмно и информа-
ционно осигуряване; 

в) поддържане на безжична връзка за свободен достъп до Интернет чрез роу-
минг – инфраструктурата EDUROAM; 

г) техническо хардуерно осигуряване на компютрите, системите, активното и 
пасивното оборудване на компютърната мрежа, както и на сървърите в УАСГ; 

д) внедряване, администриране и поддържане на информационни системи, 
свързани с обслужването на учебната, научноизследователската и административната дей-
ност на УАСГ – система за електронно обучение; информационна система „Студент“; систе-
ма „Кандидат-студенти“; система „ECTS документация“; система „Студентски общежития“; 
Интернет страницата на Университета и др.;  

е) предпечатна подготовка на Годишника на УАСГ, учебници, ръководства, 
сборници на конференции и други издания, предвидени по Университетския издателски 
план; 

ж) подготовка и печат на студентските дипломи, приложения и академични 
справки; 

з) подпомагане на административното управление при планиране и доставка на 
компютърно оборудване; 

и) предлага правила за използването на информационните средства и услуги в 
УАСГ. 

к) УЦИТ създава и поддържа Регистър на нормативните документи. 

Част V. Преходни и заключителни разпоредби 

Чл. 6. Този Правилник за устройството и дейността на УЦИТ е изготвен в съответст-
вие с Правилника за управление на УАСГ. 

Чл. 7. Този нормативен документ влиза в сила от деня на неговото приемане и е за-
дължителен. 

 

Вносител: доц. д-р инж. Добромир Динев, 

Ръководител на УЦИТ 
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