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З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

06 октомври 2021 г. № РД-02-1155 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно  обявяване на „Правилник за  създаване,  развитие,
администриране  и  използване  на  електронните
информационни ресурси в НВУ „Васил Левски”.

Висшите  училища  се  ползват  с  академична  автономия.  Академичното
самоуправление се изразява в право на висшето училище да урежда устройството и
дейността  си  в  собствени  правилници  в  съответствие  със  Закона  за  висшето
образование.

На основание чл. 23, ал. 6, т. 11 от Правилника за устройството и дейността на
НВУ „В. Левски”,  чл. 5 ал. 4, от Правилника за работата на Академичния съвет на
НВУ  „В.  Левски”,  решение  на  Академичния  съвет  на  НВУ  „Васил  Левски”  с
протокол  №170/27.04.2021 г.,  както  и  на  основание  чл.  55,  ал.  4  от  Закона  за
отбраната и въоръжените сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М:

1. Отменям „Правилник за информационната дейност на НВУ „Васил Левски“,
приет  на  заседание  на  Академичния  съвет  на  НВУ  „Васил  Левски” с  протокол
№37/26.04.2005 г. и обявен със заповед №103/02.02.2006 г.

2. Обявявам „Правилник за създаване, развитие, администриране и използване
на електронните информационни ресурси в НВУ „Васил Левски”, приет на заседание
на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” №170/27.04.2021 г. 

3. Със заповедта да се запознае целият личен състав на университета.
Заповедта да се публикува във вътрешната информационна система на НВУ

„Васил Левски” или на официалната интернет страница на Университета.
Изпълнението  на  настоящата  заповед  възлагам  на  Заместник-началника  по

учебната и научна част на Университета.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично.

ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ЗАМ.-НАЧАЛНИКЪТ  ПО  АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ    НА
НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПОЛКОВНИК                                                ГЕОРГИ КРАЙНОВ

                                     ___.10.2021 г.

Отдаден със заповед за заместване №РД-02-1125/04.10.2021 г.





I. Общи положения
      Чл. 1. (1) Този правилник определя правилата за създаване, развитие,
администриране и използване на електронните информационни ресурси на
Национален военен университет „Васил Левски“,  наричан по нататък за
краткост Университета.

(2)  Извън  обхвата  на  настоящия  правилник  остава  информацията
класифицирана  съгласно  Закона  за  защита  на  класифицираната
информация, библиотеките, издателската дейност и дейностите свързани с
електронно дистанционно обучение в Университета.
      Чл. 2. В настоящия документ терминът „електронни информационни
ресурси“  включва  информация,  която  се  съхранява  в  електронен  вид  в
различна среда и с различно ниво на достъп от потребители – служители
на Университета, обучаеми и трети лица.
      Чл. 3. (1) Средата за съхраняване на информацията може да бъде с
публичен  достъп:  интернет  сайтове  и  страници  на  Университета  в
различни  социални  мрежи  и  с  ограничен  достъп,  който  включва
вътрешната информационна система, електронна поща, облачни услуги  и
системите за електронно и дистанционно обучение.
      (2)  Публичният  достъп  дава  възможност  на  всички лица,  били те
служители  на  Университета,  обучаеми  или  трети  лица  да  ползват
съответния информационен ресурс.
      (3)  Ограниченият  достъп  се  осъществява  през  портал посредством
потребителски акаунт. 
      (4) Ограниченият достъп се разделя на общ – за всички служители и
обучаеми  в  Университета,  само  за  служителите  или  за  част  от  тях
разпределени по различни принципи (по структури, категории и др.).
      (5) Нивото на достъп за всеки информационен ресурс се определя по
ред определен в правилник регламентиращ сигурността на информацията в
Университета.

II. Академична университетска компютърна
мрежа

1. Дефиниции
Чл. 4. (1) Създаването, развитието, администрирането и използването

на  електронните  информационни  ресурси  се  осигурява  от
информационната инфраструктура на НВУ на основата на Университетски
компютърни  мрежи  (УКМ).  Те  се  свързват  с  други  национални  или
глобални мрежи.

(2) Университетската компютърна мрежа, предназначена за обмен и
обработка на некласифицирана информация по смисъла на този правилник



ще  бъде  наричана  академична  УКМ  (АУКМ,  АКМ)  и  се  използва  за
академични, научно-изследователски и административни цели.

(3)  Университетски компютърни мрежи,  свързващи компютри,  чрез
които се обработва или обменя класифицирана информация, са физически
отделени  от  академичната  УКМ  и  имат  средства  за  защита  и  външна
свързаност, определени с други нормативни актове.

Чл. 5. Академичната университетската компютърна мрежа осигурява
достъп до Интернет услуги в съответствие с политиката за  сигурност и
управление  в  Университета.  Тя  е  свързана  към  глобалната  мрежа  през
защитна стена.

Чл. 6. Не се допуска дори временно включване в АУКМ на компютър,
на който се обработва (или се е обработвала) класифицирана информация
или е регистриран по съответния ред като такъв.

Чл. 7. На обучаемите се предоставя възможност и за извънаудиторна
работа  в  средата  на  АКМ, като  в  жилищните  корпуси  се  осигурява
преносна  среда  и  възможност  за  включване  в  АКМ  на  персонален
компютър за всеки обучаем.

Чл.  8. За  осигуряване  на  ежедневните  дейности  в  Университета  се
поддържат сървъри за електронна поща, за облачни услуги и др. Достъпът
до  услугите  става  през  Интернет,  чрез  акаунти  за  всеки  отделен
потребител.

Чл. 9. Техническата поддръжка, администрирането и обслужването на
компютърните мрежи в Университета, мрежовите устройства, сървърите и
базите  данни,  осигуряващи нормалното функциониране и използване на
информационните ресурси, се осъществява от определени със заповед на
началника на НВУ лица (системни администратори).

2. Организация и управление на академичната
университетска компютърна мрежа

Чл.  10. Всяка  академична  компютърна  мрежа  на  университета
разположена  в  различни  географски  райони  се  администрира
централизирано за  съответния  регион и има собствена  област  (домейн),
като  между  отделните  АКМ  са  установени  двустранни  отношения  на
доверие по отношение на сигурността.

Чл. 11. За всяка област за сигурност (домейн) се създават, поддържат
и администрират персонални акаунти за всички потребители.

Чл.  12. Имената  на  компютри  и  потребители  се  формират
задължително съгласно конвенция за имена на компютри и потребители.
Задължителни конвенции за имена се прилагат и за адресите за електронна
поща и имена на потребителски групи. Конвенциите за имена се приемат
от факултетни или академичният съвети за съответните мрежи.

Чл.  13. Не  се  допуска  различие  между  NETBIOS  и  HOST  имена.
Допускат се синоними на основното име.



Чл. 14. На всеки обучаем, при постъпването му, се осигурява освен
персонален  акаунт,  персонално  дисково  пространство  на  мрежовите
сървъри и възможност да ползват  унифицирани настройки,  съхранявани
централизирано, при работа от всички компютри в мрежата, за които има
права. 

Чл.  15. Включването  на  нов  компютър  в  АКМ  се  извършва  по
писмено  предложение  на  ръководителя  на  съответното  звено
(организационна  единица),  утвърдено  от  Началника  на  НВУ.  То  се
осигурява  от  системните  администратори  при  наличие  на  свободни
портове  и  преносна  среда,  осигурени  от  звеното  за  комуникационни  и
информационни системи в администрацията на Университета. За целта в
предложението се предоставя следната информация:

1. местоположение на компютъра (сграда, етаж, номер на стая);
2. лице, което ще отговаря за действията, извършвани на него;
3. служебен и по възможност мобилен телефон и адрес за електронна

поща за връзка с горепосоченото лице;
4. организационна единица и данни за ръководителя ú;
5.  предлагано  име  (и  възможно  синоними)  за  компютъра,  в

съответствие с конвенцията за имена (при несъответствие се коригира);
6. хардуерен адрес на мрежовата карта на компютъра;
7. операционна система на компютъра.
Чл.  16. Системният  администратор  в  срок  от  два  работни  дни

осигурява необходимите настройки, включително създаване на акаунт на
компютъра  в  областта  за  сигурност,  документиране  и  предоставяне  на
информация за настройките на компютъра на заявителя и включване към
АКМ.

Чл.  17. Не  се  допуска  промяна  на  топологията  на  мрежата  или
конфигурацията  на  устройства  в  нея  без  съгласуване  със  системния
администратор.  Промяна  на  мрежовата  конфигурация  на  компютри или
преинсталиране  на  операционната  система  се  извършва  от  системния
администратор  или  оторизиран  потребител,  след  съгласуване  с
администратора. 

Чл. 18. Не се допуска стартиране на сървърни услуги или вземане на
статичен  адрес  без  съгласуване  чрез  системния  администратор  с
ръководството на Университета.

Чл. 19. Отговорни за експлоатацията и администрирането на АКМ са
екипите  от  системни  администратори  за  всяка  мрежа,  които  извършват
тези дейности в съответствие с този правилник и решения и политики на
Университета,  утвърдени  от  съответните  колективни  ръководни  органи
или ръководители.

Чл.  20. Системните  администратори  реализират  политики  на
управление, сигурност,  одит,  филтриране на съдържание,  управление на
качеството на услугите, възстановяване,  обновяване на софтуер и др. Те



имат  право,  в  аварийни  ситуации  или  при  необходимост,  незабавно  да
изключват (блокират) една или всички мрежови услуги на цялата мрежа,
отделен неин участък или отделен компютър, и всеки потребител е длъжен
да им съдейства  в този смисъл.  При аварийни ситуации вземат спешни
мерки за възстановяване на работоспособността на АКМ.

Чл.  21. (1)  Допуска  се  делегиране  на  права  на  представители  на
отделни  структурни  единици  за  самостоятелно  администриране  и
поддръжка  в  съответствие  с  общи  политики.  Делегирането  на  права  за
администриране на структурна единица от  квалифициран потребител се
осъществява по предложение на съответния ръководител.

 (2)  Не  се  допуска  при  делегирано  администриране  да  се  отменят
правата  на  системните  администратори  за  съответните  мрежи  и
устройства.

Чл.  22. На  всеки  член  на  академичния  състав,  управленските  и
обслужващи звена и на всеки обучаем се осигурява персонален адрес за
електронна поща в съответствие с конвенциите за имена на компютри и
потребители,  и  пощенска  кутия,  достъпна,  както  от  АКМ,  така  и  от
Интернет.

Чл.  23. Сървърите  за  електронна  поща  осигуряват  денонощно
услугата заедно с възможната разумна защита от нежелано и разрушително
съдържание.

Чл.  24. Потребителите,  имащи  достъп  до  компютри  са  длъжни  да
проверяват  редовно  електронната  си  поща.  Получаването  на  подписано
писмо е еквивалентно на получаване на документ. Същото се отнася за
обучаемите, включително по отношение на учебния процес.

Чл. 25.  Университетът се ангажира да поддържа и защитава своите
компютърни  ресурси,  тяхното  пълноценно  функциониране  и
поверителността на информацията. Но съхранението й на индивидуалните
компютри  или  на  друг  електронен  носител  не  могат  да  бъдат  изцяло
гарантирани. Поради това, Университетът не носи отговорност за каквато
и  да  е  загуба  на  информация  и  каквото  и  да  е  нарушаване  на
поверителността.

Чл. 26. При напускане на служител от Университета или отписване на
обучаем, съответното звено от администрацията (за човешки ресурси или
за учебната дейност) уведомява системния администратор, който премахва
достъпа на потребителя до ресурсите на АКМ.

3. Правила за ползване на академичната компютърна мрежа от
потребителите

Чл. 27.  Всеки потребител има право да използва предоставените му
информационни  ресурси  и  услуги  в  рамките  на  изпълнението  на
служебните си задължения.



Чл.  28. При  използване  на  служебния  адрес  за  електронна  поща
потребителят еднозначно се легитимира пред света като представител на
НВУ.

Чл.  29. Всеки  потребител  разполага  с  ограничено  дисково
пространство на сървър на университета. 

Чл. 30. На всички потребители на АКМ, се забранява:
- да участват в каквито и да е действия, насочени към заобикаляне или

премахване на защитните механизми на ресурсите на мрежата, независимо
от компютъра, чрез който се включват;

-да  използват  акаунта  си  за  участие  в  каквато  и  да  е  незаконна
дейност, а също и да се възползват от евентуални слабости в сигурността
на  системата  като  цяло  или  отделни  нейни  ресурси.  При  откриване  на
такива,  потребителите  са  длъжни  да  уведомят  незабавно  системните
администратори за наличието им;

-  да  изпращат  компютърни  съобщения,  електронна  поща  или
използването на някакъв друг механизъм с цел тормоз или обида на друг
потребител;

- да изпраща писма, адресирани до хиляди индивидуални получатели;
- да изпраща нежелани от получателите писма, най-често с рекламно

съдържание;
- да изпраща верижни писма – писма, подканящи получателите да ги

препратят на множество други получатели;
- да не изпраща писма с фалшифицирани адреси и/или съдържание;
-  да  не  изпраща  писма  със  съдържание  призоваващо към  насилие,

неравенство, расизъм  и др.;
-  да  съхраняват  информационни  ресурси  който  не  са  свързани  със

служебната  му  дейност  в  потребителската  си  директория  на  мрежовите
сървъри; 

- да инсталира софтуер на компютър за общо ползване (например в
компютърен клас)  дори в  персоналното си дисково пространство  освен,
ако не е изрично оторизиран за това;

- да разпространяват по какъвто и да е начин информация, достъпна
във вътрешната АКМ извън Университета;

- да използват или копират, файлове на друг потребител, до които са
получили  неоторизиран  или  погрешно  оторизиран  достъп,  без  неговото
изрично разрешение.

Чл.  31. Потребителите  носят  отговорност  при  промяна  на
конфигурацията на компютрите, за които отговарят и инсталирания на тях
софтуер.

Чл. 32. Системните администратори и всички потребители са длъжни
да третират съдържанието на файловете и мрежовите комуникации като
персонални.  Всяка  инспекция  на  чужди  файлове  или  мрежови
комуникации (освен при изрична оторизация от притежателя им) и всяко



действие,  базирано  на  такава  инспекция  попада  под  всички приложими
правила в Университета и закони в Република България.

Чл.  33.  Достъп  на  трети  страни  до  акаунтите  и  данните  на
потребителя.

Потребителите на информационни ресурси и услуги, и всички лица,
изрично упълномощени от Началника на НВУ, могат да имат достъп до
информацията,  съхранявана  на  компютърните  ресурси  на  НВУ.  Този
достъп е обект на следните условия:

а)  гореспоменатите  лица  не  трябва  да  обменят  помежду  си
придобитата  информация,  освен  ако  това  не  е  изрично  необходимо  за
изпълняване на служебните им задължения;

б)  достъпът  винаги  трябва  да  е  в  съответствие  с  професионалните
задължения на гореспоменатите лица и е допустим единствено за:

- техническа поддръжка и администриране на АКМ, устройствата  и
услугите в нея;

- разследване, при поискване от страна на оторизирани за това органи,
на  заподозряно  престъпване  на  правилата  или  престъпление  от  даден
потребител;

- запознаване  с  информационните  ресурси  с  цел  одитиране  и
акредитация дейността на Университета.

Чл.  34. При  доказани  прояви  в  разрез  с  разпорежданията  на  този
правилник, потребителят може да бъде лишен от използване на мрежата, и
му  се  търси  административна,  дисциплинарна,  а  когато  деянието
представлява  престъпление  съгласно  действащото  национално
законодателство, и наказателна отговорност.

III. Публични сайтове и страници на НВУ „Васил
Левски” и основните му звена

Чл. 35 .  Официални публични сайтове на НВУ „Васил Левски” са
централният Интернет сайт и сайтовете на основните звена. 

Чл.  36. (1)  С  цел  разпространяване  на  текуща,   задължителна  и
рекламна  информация,  съгласно  действащото  законодателство,
Университетът поддържа публичен интернет сайт, разположен на собствен
сървър и страници в популярни социални мрежи.

 (2) Официалните публични сайтове се поддържат на български и
английски езици и са достъпни в Интернет денонощно.
      Чл.  37. Интернет  сайтът  представят  пред  обществото  основна
информация  за  историята,  структурата  и  основните  дейности  на
Университета.



Чл.  38. (1)  Сайтовете  се  разработват  от  техническа  и  дизайнерска
гледна точка от екип, определени от ръководството на университета или
основните звена.
      (2)  Дизайнът  се  утвърждават с  решение на  Академичния съвет  на
Университета. 

(3)  За  поддържането  на  сайтовете  с  акт  на  Началника  на
университета се назначават администратор и отговорници за всеки раздел. 

(4) Администраторът е техническо лице отговарящо за техническата
поддръжка  и  публикуването  и  свалянето  на  готови  информационни
ресурси в сайта. 

(5) Отговорниците са длъжни да следят за актуалността и верността на
информацията  в техните раздели.  Те инициират промени и добавяне на
информация и информационни ресурси след съгласуване със звеното по
сигурност на информацията. Процедура за актуализиране или добавяне на
информация на сайта на Университета е показана в Приложение 1. 

Чл. 39. Предложения за промени в структурата на сайта, откриване на
рубрики, дискусионни форуми и други основни елементи в него се внасят
писмено  от  ръководителите  на  звена,  и  след  съгласуване  с  ресорният
заместник-началник  на  Университета,  се  утвърждават  от  Началника  на
НВУ.

Чл.  40. Структурните  звена  на  Университета  мога  да  създават  и
поддържат собствени интернет сайтове под домейна на НВУ. Ръководните
органи на звеното носят отговорност за организацията по поддръжката на
сайта, актуалност и сигурността на информацията в тях.
      Чл.  41. (1)  С цел представяне  на  рекламна и  текуща информация
Университетът може да поддържа страници в популярни социални мрежи.
С акт на Началника на Университета, за всяка страница се назначава екип
за поддържане на страницата, който включва  администратор, анализатор,
редактори и модератори на страницата.

(2)  Администраторът  отговаря  за  цялостното  съдържание  на
страницата, за актуалността и сигурността на информацията и на ресурсите
в нея.

(3) Редакторите имат право да публикуват информационни ресурси
на  страницата.  Те  носят  отговорност  за  актуалността,  верността  и
чувствителността на информацията в публикуваните от тях ресурси.

(3) Модераторите могат да бъдат и обучаеми. Те следят коментарите
под отделните публикации и премахват такива с нецензурно, незаконно и 
призоваващо към насилие, разделение и неравенство съдържание.

(4)  Анализаторът  периодично,  прави  справки  за  активността  на
потребителите  на  страницата,  количествения  и  качествения  състав  на
посетилите  отделни  публикации  потребители.  Веднъж  на  три  месеца
изготвя  доклад,  който  представя  пред  администратора.  По  преценка  на
администратора докладите могат да бъдат представени пред ръководството



на Университета с цел актуализиране на рекламната и информационната
политика.

(5)  Процедура  за  публикуване  на  информация  на  страниците  на
Университета в социалните мрежи е представена в Приложение 2.

Чл.  42. Структурните  звена  на  Университета  мога  да  създават  и
поддържат собствени страници в социалните мрежи. Ръководните органи
на  звеното  носят  отговорност  за  организацията  по  поддръжката  на
страниците, актуалност и сигурността на информацията в тях.

Чл.  43. В  съответствие  с  изискванията  на  Закона  за  висшето
образование,  курсантско-студентският  съвет  поддържа  самостоятелни
страници на Интранет и Интернет сайтовете на НВУ и може да поддържа
такива  в  социалните  мрежи.  Ръководството  на  Курсантско-студентския
съвет организира и отговаря за поддръжката на същите.

Чл.  43. Превод  на  информацията  от  български  на  английски  и
обратно  се  извършва  от  определени  от  Началника  на  НВУ  или
ръководителите на основни звена служители, носещи пълната отговорност
за  верността  му.  Допуска  се  разлика  в  структурата  и  обема  на
информацията във версиите на сайтовете на български и английски език.

Чл.  44. На  сайтовете  на  Университета  и  неговите  звена  се
публикуват връзки за достъп до всички информационни масиви и услуги,
достъпни  в  академичната  компютърна  мрежа  на  университета  през
Интернет. 

Чл.  45. Всички  лица,  на  които  е  възложена  отговорност  по
поддръжка,  администриране,  редактиране  и  модериране  на
информационните ресурси са длъжни:

-  стриктно  да  изпълняват  задълженията  си  за  осигуряване  на
актуална  и  вярна  информация  необходима  за  нормалната  дейност  на
Университета и за издигане на престижа му пред обществото;

- да спазват добрия тон, да не допускат в информационните ресурси
на Университета появата на призиви за насилие, неравенство, расизъм и
др.;

- да спазват правилата за осигуряване сигурността на информацията
и на самите ресурси в Университета, съгласно нормативната уредба;

-  да  подпомагат  и  обучават  потребителите  на  информационните
ресурси.

IV. Вътрешна информационна система
 Чл. 46. Вътрешната информационна система, наричана за краткост

Инфосис, съдържа информация за основните дейности на Университета,
служителите, обучаемите и др.

Чл. 47. (1) Достъпът до Инфосис се осъществява чрез Интернет, през
портал с индивидуален акаунт на всеки потребител. Акаунти се създават за



всеки новоназначен служител, независимо дали на трудов или граждански
договор,  както и на записаните обучаеми в Университета.  Акаунтите се
закриват след приключване на трудовите правоотношения и при отписване
на обучаемите.

(2) Всеки потребител е длъжен да пази акаунта си, периодично да
променя паролата си, като избягва да използва прости и лесно разгадаеми
пароли. При компрометиране на акаунт или съмнение за такова, незабавно
трябва да се извърши смяна на паролата. 

(3)  Поради  наличието  на  чувствителна  информация  в  системата,
достъпът  до  различните  раздели  и  инструменти  за  въвеждане  и
редактиране на  данни е  ограничен  за  съответни категории служители и
обучаеми.

Чл. 48. (1) Инфосис е система разработена в Университета, с отворен
код и позволява разширяване на наличните и добавяне на нови модули и
раздели. 

(2)  С  акт  на  Началника  на  университета  се  назначава  екип  за
развитие и поддържане на Инфосис. В екипът следва да има програмисти,
системен администратор и специалист по бази данни.

(3) На преподаватели назначени в екипа за развитие и поддържане на
системата,  с  решение  на  Академичния  съвет  на  НВУ,  може  да  бъде
намален норматива за академична натовареност с до 30 %. 

(4) По решение на ръководството на Университета с членовете на
екипа могат да бъдат сключвани граждански договори за извършване на
сложни и времеемки дейности.

Чл.  49. (1)  Отговорност  на  всички  звена  в  Университета  е
поддържането на актуалността и пълнотата на  информационните ресурси
в  Инфосис.  По  този  начин  се  гарантира  точността  на  извежданите  от
системата справки.

(2)  Ежегодно,  със  заповед  на  Началника  на  Университета  се
назначават преки отговорници за всеки раздел, които имат задължение да
актуализират и въвеждат нова информация в Инфосис.

(3) На основание заповедта от предходната алинея, екипът от чл. 48
ал.  2  предоставя  права  на  съответните  отговорници  за  достъп  до
инструменти  за  редактиране  и  въвеждане  на  данни  в  системата  и  при
необходимост провежда обучение с тях.

V. Допълнителни и заключителни разпоредби
§1. По смисъла на правилника:
1.  „Акаунт”  е  регистрационен  запис,  съдържащ  информация  за

потребител,  включително  потребителско  име,  парола  и  друга
идентификационна информация.  Типично се използва  за  осигуряване  на
достъп до компютърни ресурси.



2.  „NETBIOS  име”  е  име  на  компютърна  система,  използвано  за
идентификация при споделяне на файлови и други ресурси и видимо при
разглеждане на мрежата.

3.  „HOST  име”  е  име  на  компютърна  система,  използвано  за
идентификация при използване на протокол за комуникация TCP/IP.

 §2. На основание Чл. 23 ал.6 т. 11 от Правилник за устройството и
дейността на Национален военен университет “Васил Левски”, настоящият
правилник е приет от Академичния съвет на заседание с протокол № 170
от 27.04 2021 г.

Приложение 1

Процедура за публикуване на информация на сайта на НВУ “В.
Левски”

1. Всеки служител на Университета може да инициира публикуване
на  информация  на  интернет  сайта,  чрез  писмено  предложение  до
отговорника на съответния раздел.

2.  След  получено  одобрение  от  отговорника,  който  при
необходимост  може  да  съгласува  решението  си  с  ръководството  на
Университета,  предложилият  публикуването  представя  предложението в
звеното отговорно за сигурността на информацията за съгласуване.

3.  След  получено  разрешение  от  звеното  по  сигурност  на
информацията, публикацията се предава от отговорника на рубриката на
администратора на сайта за публикуване.

4. При необходимост администраторът може да поиска определени
промени в техническото оформление на предоставената му за публикуване
информация.

Приложение 2

Процедура за публикуване на информация на страниците на
Университета в социалните мрежи

 1.  Всеки  служител  на  университета  може  да  инициира  процес  за
публикуване на информация на страниците на Университета в социалните
мрежи.

2.  Информацията  се  съгласува  предварително  със  звеното  по
сигурност на информацията.

3.  След  получено  разрешение  от  звеното  по  сигурност  на
информацията,  тя  се  предава  на  някой  от  редакторите  или
администраторите на страницата в съответната социална мрежа.

4.  Администраторът  или  редакторите  взимат  решение  за
публикуването на предоставената им информация, като при необходимост
могат да съгласуват решението си с ръководството на Университета.
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