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Политика за допустимо използване на ресурсите на 

Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ 

към ЦВП по информатика и ИКТ 

Обща политика за използване 

1. Въведение 

1.1. Политиката за допустимо използване (ПДИ) важи за всички потребители, използващи 

ресурсите на Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ към Центъра 

за върхови постижения по информатика и ИКТ, която се изгражда в рамките на проект 

BG05M2OP001-1.001-0003-С01 по оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“. 

1.2. За целите на тази ПДИ, термините имат следните значения:  

1.2.1. Ресурси са всички видове изследователски дейности, които са част от 

инфраструктурата и се предоставят на Потребителите във вид на услуги: 

- Индустриална компютърна томография; 

- Тримерно лазерно сканиране; 

- Анализ на вибрации; 

1.2.2. Предоставящ ресурси за дейностите  „Индустриална компютърна томография“ и 

„Тримерно лазерно сканиране“ е Институтът по информационни и комуникационни 

технологии при Българска академия на науките.  

1.2.3. Предоставящ ресурси за дейност „Анализ на вибрации“ е Институт по механика при 

Българска академия на науките. 

1.2.4. Достъпът до ресурсите се осъществява от административен  и технически екип, 

обучен да поддържа и работи със съответното оборудването; 

1.2.5. Потребителят е лице, което е одобрено да използва Ресурсите;  

1.2.6. Проектът е изследователска работа, изпълнявана от един или повече Потребители; 

1.3. Целта на този документ е да дефинира правилата и терминологията, които регулират 

допустимото използване на ресурсите. 

1.4. Предоставящият ресурсите може да направи промени на тази Политика по всяко време, 

като информира за това потребителите. Ако потребител не е съгласен с промените, той 

може да се откаже от използването на ресурсите по всяко време. 

1.5. Всички потребители са длъжни да се подпишат, че са съгласни с положенията, включени 

в документа Политика за допустимо използване.  
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2. Общо използване 

2.1. Потребителят трябва да се придържа към принципите, контролиращи достъпа до 

ресурсите – да ги използва eдинствено и само за мирни цели и етично да провежда 

дейностите си. 

2.2. Потребителят се съгласява, че информацията, събирана за неговата дейност, 

включително тази от регистрацията му, се използва само за административни, 

оперативни, счетоводни, мониторингови действия и действия по сигурността. 

2.3. Потребителят е длъжен да информира предоставящия ресурсите за всякакви промени в 

данните си за контакт. 

2.4. Потребителят се съгласява да използва ресурсите само за изпълнение на задачите по своя 

научно-изследователски проект.  

2.5. Правото за използване на ресурси е строго персонално и не може да бъде прехвърляно на 

трети страни.  

2.6. Правото за използване на ресурси се прекратява, когато изтече периодът на тяхната 

достъпност.  

2.7. Използването на ресурси е отговорност и риск на потребителя. Предоставящият 

ресурсите не гарантира дали те са подходящи за целите на потребителя.  

2.8. Предоставящият ресурсите не е отговорен за щети, понесени от потребителя, 

включително в процеса на изследване. 

3. Недопустимо използване 

3.1. Потребителят не трябва да използва ресурсите за недопустими цели. Недопустимите 

цели включват, но не се ограничават, до: 

3.1.1. всяка дейност, която е незаконна според националното или международното 

законодателство;  

3.1.2. всяко създаване, съхраняване или предаване на данни, които са в нарушение на 

авторско право или лиценз;  

3.1.3. всяка дейност, която целево предизвиква материални или морални щети на 

Предоставящия ресурсите;  

Политика за специфично използване 

4. Достъп до услугите 

4.1. Услугите на Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ се 

предоставят във вид на изследвания от технически екип, обучен да поддържа и работи с 

наличното оборудване.  

4.2. Потребителят предоставя обекта/обектите на изследване на представител на 

Лабораторията, като това се документира с приемно-предавателен протокол. След 

извършване на изследването представител на Лабораторията връща на потребителя 
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обекта\обектите на изследване и данните, получени в резултат на изследването, като 

отново се попълва приемно-предавателен протокол.  

4.3. При невъзможност обектът на изследване да се транспортира до Лабораторията и когато 

е възможно изследването да се проведе на мястото, на което се намира обектът, то се 

извършва от представител на Лабораторията при предоставен от потребителя достъп до 

обекта на изследване, като разходите за командироване на представител(ли) на 

Лабораторията са за сметка на потребителя. 

4.4. Директен достъп до оборудването не е разрешен.  

5. Предоставяне на потребителски достъп до ресурсите 

5.1. Всяко лице, което желае да стане Потребител, трябва да попълни и подпише следните 

формуляри, достъпни на страницата на ЦВП по информатика и ИКТ (http://ict.acad.bg): 

5.1.1. Заявка за потребителски достъп до ресурси  

5.2. Предоставящият ресурсите дава или отказва достъп до тях в рамките на 14-дневен 

период, съобщавайки за решението си по електронната поща. 

5.3. Периодът на достъп до ресурсите за даден потребител започва след подписване на две 

копия от Политиката за допустимо използване от страна на упълномощен представител 

на Предоставящия ресурсите и Потребителя. 

 

Име и фамилия на  

упълномощения представител 

на Предоставящия ресурсите:  ……………………………………………………………….. 

Подпис на упълномощения представител 

на Предоставящия ресурсите: : …………………….. 

         Дата: ………………… 

 

Име и фамилия на Потребителя: ……………………………………………………………… 

Подпис на Потребителя: ………………………….. 

 

Дата: ……………….  

 
 


