До Зам.-ректора
На ПУ “Паисий Хилендарски”

проф. дмн Георги Тотков

Формуляр за регистрация в оторизиращата система на
Пловдивския университет - Focus
Моля, попълнете таблица 1 или 2 алтернативно. Ненужното се зачертава!
Таблица 1

За служители на трудов договор към ПУ, сключен след 03.06.2005

От
Име, презиме, фамилия

ЕГН
Табелен номер
Номерът, отразен на фиша за заплата

e-mail
След обработка на молбата Ви ще можете сами да продължите регистрацията си на адрес
http://focus.uni-plovdiv.bg, определяйки потребителско име и парола.

Таблица 2

За външни лица

От
Име, презиме, фамилия

ЕГН
e-mail
Обвързаност с ПУ
Моля попълнете текущата си длъжност в ПУ (хоноруван преподавател, докторант или др.)

В срок до
Моля попълнете приблизителния краен срок на ангажираността Ви в ПУ

Къде
Моля попълнете факултет, катедра, звено в ПУ, където сте ангажиран

Ръководител
Моля попълнете името на ръководителя на катедрата/отдела към ПУ, където сте
ангажирани в момента

След обработка на молбата Ви (и евентуалното й одобрение) ще получите по e-mail уникален
табелен номер. С него и Вашето ЕГН ще можете да довършите регистрацията си сами на адрес
http://focus.uni-plovdiv.bg, определяйки потребителско име и парола.
След изтичане на по-горе цитирания от Вас период акаунтът Ви ще бъде деактивиран.
Моля отбележете със знака X.
Please cross with X mark.
Гарантирам, че съм запознат(а) с условията за ползване на мрежата.
I understand fully the terms of use.
гр. Пловдив
дата

Подпис на ръководителя:. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(само за външни лица)
Подпис на лицето:. . . . . . . . . .

Условия за ползване
За услугата Focus net
Този текст описва условията за ползване на мрежата и мрежовите потребителски услуги на Пловдивския университет. Базиран е на
заповеди p33-1049 от 16.06.2004, p33-352 от 28.02.2005 и p33-2400 от 14.09.2005, както и на опитa на администраторския екип,
поддържащ мрежата на ПУ.
1. Ползването на Интернет от територията на Пловдивския университет става само след персонална регистрация в оторизиращата система
на адрес http://focus.uni-plovdiv.bg.
2. Регистрации в оторизиращата система на ПУ – Focus с неточни, невярни или неактуални данни се деактивират веднага след
откриването им.
3. Всеки потребител на мрежата отговаря лично за мрежовата активност от него или неговата работна странция. В това число - заразяване
с вируси, червеи или троянски коне.
4. Не се позволява ползването на p2p програми, достъп до развлекателни или ненаучни адреси, или ползването на нелегален софтуер.
5. Включването на нова работна станция става само с участието на локалния администратор, който настройва машината съобразно
утвърдените правила за работа в мрежата.
6. Решаването на възникнали проблеми от фирми, външни лица, познати или самостоятелно, без участието на локалния администратор, е
забранено.
7. Ползването на антивирусна (anti-spy) програма на всяка работна станция в мрежата на ПУ е задължително.
8. При наличие на потребителска активност, описана в точки 3 и 4, или превишаването на персоналната трафик квота води до
деактивиране на регистрацията за определен период в зависимост от конкретния случай.
За услугата Focus mail
Описание на условията за ползване на електронна поща и mail сървъра в Пловдивския университет.
1. Фокус потребителското име, а оттам и цялата Фокус регистрация, се смятат за невалидни в случаите, когато е избрано служебно или
запазено име. За такива имена се считат имена на услуги или сървъри, факултети или катедри, титли или професии, запазени марки или
неприлични и обидни имена.
2. Всеки потребител (Фокус потребител) има право на една пощенска кутия, отговаряща на потребителското му име, и домейн по
желание, поддържан и собственост на университета.
3. Изпращаната чрез или съхраняваната в личната пощенска кутия кореспонденция не може да бъде със съдържание, което е да в разрез с
действащите закони в България, да противоречи на политиката за допустимо използване (http://www.ist.bg/documents/AUP-ISTF-EN.pdf)
на научноизследователската мрежаили установените правила в университета.
4. Съдържанието на пощенската кутия е лична собственост и е достъпно само от потребителя, с изключение на доказано нарушение по
случаите, описани в т. 3.
За услугата Focus hosting
Описание на услугата за ползване на хостинг и ftp и web сървърите на Пловдивския университет.
1. Всеки потребител (Фокус потребител) има право на една лична директория, в която да публикува файлове (лична страница) в
Интернет. Директорията отговаря на потребителското му име, а адресът, поддържан по подразбиране от системата, е web.uni-plovdiv.bg.
2. Съдържанието на обявените или съхранявани файлове в личната директория не може да бъде в разрез с действащите закони в
България, да противоречи на политиката за допустимо използване (http://www.ist.bg/documents/AUP-ISTF-EN.pdf) на
научноизследователската мрежа или установените правила в университета.

Terms of use
Focus net service
The text below describes the conditions of using the network and network services in the University of Plovdiv. It is based on the following written
orders p33-1049 issued on 16.06.2004, p33-352 issued on 28.02.2005 and p33-2400 issued on 14.09.2005. The experience of our network support
team is also taken into account.
A. The university network can be used only after personal registration at the authorization system on the following address http://focus.uniplovdiv.bg.
B. The personal data of each account provided to the university authorization system “Focus” must not be incorrect or not up-to-date. Any
registered account with such incorrect data will be deactivated immediately after they have been found.
C. Every network user is personally responsible for all of his/her network activities or the activities from his/her workstation in the network,
including viruses, worms, or spy software.
D. Using p2p programs, access to entertainment or non-scientific resources or using illegal software is strictly not allowed.
E. Connecting a new workstation into the university network is allowed only from the local network support, which set the computer in accordance
with the present network rules.
F. Solving any computer problems by firms, outsiders, friends or self repairing without the presence of a person from the network team is not
allowed.
G. Every workstation in the university network must have installed antivirus (anti-spy) program.
H. In case of user activities described in “C” and “D” or reaching the personal traffic quota, the account will be deactivated for a certain period of
time depending on the case.
Focus mail service
Description of the terms of use for the e-mail service and the mail server usage at the University of Plovdiv.
A. The Focus username (as in the Focus registration) is assumed to be invalid when a preserved name is chosen. Preserved names include names of
the services, names of the servers, names of other users, names of university departments, professions, registered trademarks and names with
obscene or abuse scenes).
B. Every single user (Focus user) has the right to use the e-mail service in accordance to his/her registered Focus username and a chosen virtual
domain, which is owned and supported by the University.
C. The data which have been sent from or kept in the personal mailbox must not be against the laws in Bulgaria, the user policy
(http://www.ist.bg/documents/AUP-ISTF-EN.pdf) of the research network in Bulgaria and the present rules at the university.
D. The content in the mailbox is strictly private and belongs only to the mailbox owner, except in the cases of proved violation of the rules
described in point C above.
Focus hosting service
Description of the terms of use for using ftp and web service supplied by the University.
A. Every single user (Focus user) has the right to own a mailbox in accordance with his/her registered Focus username and a chosen virtual domain,
which is owned and supported by the University.
B. Every single user (Focus user) has the right to use a private home directory, where he/she can publish (share) files (or personal pages) on the
Internet. The name of the home directory is in accordance with his/her registered Focus username and it is hosted on the virtual server web.uniplovdiv.bg.
C. The data have been published (located) under the home directory must not be against the laws in Bulgaria, the user policy
(http://www.ist.bg/documents/AUP-ISTF-EN.pdf) of the research network in Bulgaria and the present rules at the university.

