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Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият Правилник урежда основните задачи, устройството, управлението,
организацията и дейността на Научно - учебния център по защита на информацията и
критичната инфраструктура (ЦЗИКИ) (по-нататък в Правилника се нарича “Центърът” или
„ЦЗИКИ“) при Факултета по технически науки (ФТН) на Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски” (ШУ „Еп. К. Преславски“ или ШУ)).
Чл. 2. Настоящият правилник е разработен в съответствие със Закона за висшето
образование (ЗВО), Правилника за устройство и дейността на ШУ „Еп. К. Преславски“
(ПУДШУЕКП) и Правилника за устройството и дейността на ФТН (ПУДФТН). Центърът
спазва и прилага в дейността си общото законодателство, както и специалните нормативни
актове за висше образование и научно – изследователската дейност.
Чл. 3. Центърът координира научната дейност на специалистите по защита на
информацията и критичната инфраструктура от ФТН и другите звена на ШУ „Еп. К.
Преславски”, съвместно с други национални и международни научни звена и институции.
Чл. 4. ЦЗИКИ има право да участва с проекти пред университетски, национални и
международни организации и да установява научни връзки с организации, центрове и
лаборатории с подобен предмет на дейност.
Чл. 5. Центърът се създава с решение на Факултетния съвет (ФС) на ФТН на ШУ, той е
на пряко подчинение на ФС на ФТН и отчита ежегодно дейността си пред него.
Глава II
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Основна цел на ЦЗИКИ е развиването на активна научноизследователска дейност
при решаването на практико-приложни задачи в областта на защита на информацията и
критичната инфраструктура.
Чл. 6. ЦЗИКИ изпълнява следните задачи:
(1) Организиране и провеждане на системни изследвания в областта на защита
на информацията, противодействието на деструктивни въздействия върху
комуникационни и информационни системи и върху критичната
инфраструктура.
(2) Създаване на собствена научна продукция;
(3) Организиране и участие в научни форуми, посветени на съвременните методи
за защита на информацията и критичната инфраструктура;
(4) Проучване и анализ на националните и чуждестранните научни постижения
в областта на защитата на информацията и критичната инфраструктура;
(5) Осигуряване на методическо ръководство на студенти и докторанти в
областта на защитата на информацията и критичната инфраструктура;
(6) Работа по проекти, съвместно с други национални и чуждестранни научни
звена;
(7) Организиране на публични лекции на изявени учени в областта на защита на
информацията и критичната инфраструктура;
(8) Популяризиране на дейността на ЦЗИКИ в национален и международен
мащаб;
(9) Осъществяване на културен обмен на студенти и докторанти с други
национални и чуждестранни научни звена;
(10) Развиване и обогатяване на специализирана библиотека и научен архив.
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Чл. 7. Целите и задачите на ЦЗИКИ се осъществяват:
(1) Самостоятелно от всеки научен работник, член на ЦЗИКИ;
(2) Чрез участие в университетски, национални и международни програми за
защита на информацията и критичната инфраструктура;
(3) От колективи, включително и с участието на учени и специалисти от други
звена на ШУ, от други висши учебни заведения, научни институти, държавни
институции и лица от страната и чужбина.
Чл. 8. Предметът на дейност може да бъде разширен и изменен с решение на ФС на
ФТН.
Глава III
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 9. (1) Дейността на ЦЗИКИ се ръководи от: Научния съвет на ЦЗИКИ, Директора на
ЦЗИКИ и Научния секретар на ЦЗИКИ;
(2) Дейността на ЦЗИКИ се осъществява от творчески колективи, създадени за
реализиране на конкретни договори и проекти.
Чл. 10. (1) Научният съвет (НС) е висш орган на управление на ЦЗИКИ;
(2) В състава на Научния съвет на ЦЗИКИ влизат:
1. Директорът на ЦЗИКИ;
2. Научният секретар на ЦЗИКИ;
3. Не по-малко от десет членове, които са преподаватели, научни
работници или специалисти от ШУ или от други научни и държавни
институции с утвърден авторитет в областите, свързани със защита на
информацията и критичната инфраструктура;
(3) Съставът на Научния съвет на ЦЗИКИ се утвърждава от ФС на ФТН с явно
гласуване в началото на всяка календарна година по предложение на
Деканския съвет на ФТН.
Чл. 11. (1) Научният съвет на ЦЗИКИ се свиква най-малко два пъти годишно и се
ръководи от Директора на ЦЗИКИ;
(2) Заседанията на Научния съвет са редовни, ако участват не по-малко от 2/3
от редуцирания му състав, но не по-малко от половината от списъчния състав;
(3) Решенията се взимат с обикновено мнозинство и явно гласуване; Решенията
могат да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и
гласуването се извършват посредством аудио или видео връзка;
(4) За заседанията на Научния съвет се води протокол, който се подписва от
Директора и Научния секретар.
Чл. 12. Научният съвет има следните функции:
(1) Предлага на ФС на ФТН за утвърждаване проект на Правилник за
устройството и дейността на ЦЗИКИ;
(2) Избира Директор и Научен секретар на ЦЗИКИ;
(3) Приема заявки за членство в ЦЗИКИ;
(4) Обсъжда и приема годишен план и отчет за дейността на ЦЗИКИ;
(5) Обсъжда научни трудове;
(6) Обсъжда предложения за обявяване на конкурси за докторанти към ЦЗИКИ;
(7) Взема решения за включване в научно-изследователски проекти и проекти за
установяване на международни и междуведомствени научни връзки;
(8) Предлага и одобрява издателски проекти на ЦЗИКИ;
(9) Следи за поддържането и обновяването на материално-техническата база на
ЦЗИКИ;
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(10) Обсъжда и други въпроси от дейността на ЦЗИКИ и взема решения в
рамките на своята компетентност.
Чл. 13. (1) Директорът на ЦЗИКИ е член на академемичния състав на Шуменския
университет на основен трудов договор (ОТД) в ШУ.
(2) Директорът на ЦЗИКИ се избира с тайно гласуване при наличието на
обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на НС на
ЦЗИКИ. Изборът се утвърждава от ФС на ФТН.
(3) В случай, че никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, в
едномесечен срок се провежда нов избор, след издигане на нови кандидатури.
Чл. 14. Директорът на ЦЗИКИ ръководи дейността на центъра, като:
(1) Следи за изпълнение на решенията на Научния съвет;
(2) Организира подготовката и сключването на договори за сътрудничество
и проектни предложения;
(3) Контролира тяхното изпълнение и отчитане;
(4) Изготвя годишен план и отчет за работата на ЦЗИКИ, които след
приемане от НС се представят за утвърждаване от ФС на ФТН
(5) Представлява ЦЗИКИ пред ФС на ФТН и пред АС на ШУ.
Чл. 15. Научният секретар на ЦЗИКИ изпълнява следните функции:
(1) Подпомага дейността на Директора и има право да го представлява в
случаите, когато е упълномощен от него;
(2) Протоколира заседанията на Научния съвет;
(3) Участва в подготовката и сключването на договори за сътрудничество и
проектни предложения;
(4) Съхранява документацията на ЦЗИКИ;
(5) Отговаря за специализираната библиотека и научния архив на ЦЗИКИ.
Глава IV
ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Чл. 16. Дейността на ЦЗИКИ се финансира от:
(1) Бюджета на ФТН;
(2) Целеви средства от спонсори и дарители;
(3) Средства от проекти и договорни отношения.
Чл. 17. ЦЗИКИ използва материално-техническата база на ФТН и другите звена на ШУ
„Еп. К. Преславски“, които му се предоставят за изпълнение на конкретни научни изследвания
с решение на ФС на ФТН или със заповед на ректора съответно.
Глава V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. ЦЗИКИ поддържа сайт, на който се публикува информация за провежданите от
него мероприятия.
Чл. 19. За всички неописани в настоящия Правилник дейности по функционирането и
развитието на ЦЗИКИ се прилагат правно-нормативните регламенти, произтичащи от ЗВО,
ПУДШУЕКП, ПУДФТН и решенията на ФС на ФТН.
Чл. 20. Всички изменения и допълнения на настоящия Правилник се извършват по реда
на неговото приемане.
Чл. 21. Този Правилник е приет от ФС на ФТН на заседание, проведено на 10.07.2017 г.
с протокол № ФД – 02 – 12/10.07.2017 г. и актуализиран от ФС на ФТН на заседание, проведено
на 19.09.2019 г. с протокол № ФД – 02-14/19.09.2019 г.
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