Общи условия за регистрация и поддръжка на имена в интернет областта .бг
Версия 1.0/08.02.2017г. (отменени на 23.05.2018г.)
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИМЕНА В ИНТЕРНЕТ
ОБЛАСТТА .БГ – Версия 1.0/08.02.2017г. (отменени на 23.05.2018г.)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. РЕГИСТЪР (IDN ccTLD администратор, мениджър) представлява организацията, на която
са делегирани от IANA функциите по управление на IDN ccTLD .бг. За областта .бг
РЕГИСТЪРЪТ е „ИМЕНА.БГ“ АД.
1.2. ДОПУСТИМА ОБЛАСТ – област (зона), в която се извършва регистрация на имена от
РЕГИСТЪРА. Това е областта от първо ниво: .бг.
1.3. ИМЕ НА ДОМЕЙН - име, образувано от букви на кирилица и/или цифри, като в него може
да се включва знака "-". ИМЕТО НА ДОМЕЙНА трябва да отговаря на изискванията, описани в
настоящите Общи условия.
1.4. ДОМЕЙН - словосъчетание, образувано от ИМЕ НА ДОМЕЙН, съчетано с област.
РЕГИСТЪРЪТ извършва регистрация на имена в областта от първо ниво: .бг. С регистрирането
на ИМЕ НА ДОМЕЙН в областта от първо ниво .бг се образува ДОМЕЙН от второ ниво.
Пример:
ДОМЕЙНЪТ имена.бг е образуван от имена - ИМЕ НА ДОМЕЙН и .бг - ОБЛАСТ от
първо ниво. ДОМЕЙНЪТ имена.бг е домейн от второ ниво. ДОМЕЙНЪТ виж.имена.бг е
домейн от трето ниво и т.н.
С поставянето на знака “.“ преди домейна се образува нова област от следващо ниво.
Пример:
.имена.бг – представлява област (зона) от второ ниво.
.виж.имена.бг – представлява област (зона) от трето ниво.
Регистрацията на ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ и съответно образуването на домейни в областите от
второ и по-високи нива е отговорност и се извършва от ЛИЦЕТО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ
КОНТАКТИ на РЕГИСТРАНТА. Така се образуват ДОМЕЙНИ от трето и по-високо ниво.
1.5. ЗАЯВИТЕЛ - представлява лицето, което е подало заявка за регистрация на домейн или
заявка във връзка с промяна на обстоятелствата по регистрацията и поддръжката на домейн;
1.6. РЕГИСТРАНТ - представлява лицето, на чието име е регистриран ДОМЕЙН.
РЕГИСТРАНТЪТ има право да се разпорежда с регистрираните си домейни.
1.7. ЛИЦЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено от РЕГИСТРАНТА
да определя политиката на именуване на обекти в йерархията на съответния ДОМЕЙН и да
заявява промяна на регистрираните атрибути за съответния ДОМЕЙН, включително лица за
технически контакти, лице за финансови контакти и сървъри на имена (DNS).
1.8. ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено да отговаря за техническото
функциониране на сървърите на имена.
1.9. ЛИЦЕ ЗА ФИНАНСОВИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено да осъществява
финансовите операции, свързани с регистрацията и поддръжката на ДОМЕЙН. На негово име се
издават платежните документи.
1.10. РЕГИСТРАТОР - лице, което приема и обработва заявките за регистрация и промени в
регистрацията на домейни на РЕГИСТРАНТИТЕ. РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя данните от
всички заявки за регистрация и промяна в РЕГИСТЪРА за тяхното изпълнение;
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1.11. КОНФИГУРИРАНЕ на ДОМЕЙН – предоставяне на РЕГИСТЪРА на информацията за:
сървъри на имена, лица за технически контакти и лице за финансови контакти за съответния
ДОМЕЙН.
1.12. АРБИТРИРАНЕ - разрешаване на спорове между заявител на домейн и РЕГИСТРАНТ.
1.13. АРБИТРАЖНА ИНСТИТУЦИЯ – Арбитражен съд за разрешаване на спорове относно
домейни (АСРСОД) между Заявител на домейн и РЕГИСТРАНТ. АСРСОД може да разгледа и
реши спор относно домейни само при валидно съгласие на страните.
1.14. Протокол REGRR (REGistry - Registrar - Registrant protocol) – Протокол за комуникация
между машините на РЕГИСТЪРА и машините на РЕГИСТРАТОРИТЕ и/или РЕГИСТРАНТИТЕ
за осъществяване на връзка с регистрационната система на РЕГИСТЪРА без участието на
оператор.
Използването на този протокол от РЕГИСТРАТОРИТЕ и РЕГИСТРАНТИТЕ им дава възможност
за директна работа с РЕГИСТЪРА с цел автоматизация на процесите по конфигуриране на
ДОМЕЙНИТЕ и защитено управление на DNSSEC.
Протоколът REGRR изисква работа със сертификати за КЕП.
Протоколът REGRR е разработен от „Регистър.бг“ ООД и се използва аналогично на известния
EPP протокол. Като основно предимство на протокола REGRR пред EPP протокола може да се
отбележи, че позволява:
•

в РЕГИСТЪРА да се поддържа опашка за изчакване за регистрация на ДОМЕЙНИ;

•

идентификация чрез сертификати за КЕП;

•

автоматизация и защитено управление на DNS и DNSSEC.

1.15. КЕП - Квалифициран Електронен Подпис. Сертификатите за КЕП трябва да са издадени
съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
1.16. НАЧАЛЕН (SUNRISE) ПЕРИОД – начален период за работа на РЕГИСТЪРА, при който
се прилагат специфични процедури за запазване, заявяване и регистрация на имена в областта
.бг.
2. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящите Общи условия за регистрация и поддръжка на имена в интернет областта .бг са
разработени в съответствие с „ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИМЕНА
В ИНТЕРНЕТ ОБЛАСТТА .БГ (IDN ccTLD .бг)“ - 2015г., разработени от работна група,
одобрени от Обществен съвет към МТИТС и съгласувани от заместник-министъра на МТИТС.
В Общите условия са описани:
•

Правилата за реда за подаване и разглеждане на заявки за регистрация, подновяване,
прехвърляне и прекратяване на регистрацията на имена в областта .бг;

•
•

Правилата и процедурите за регистрация в началния (sunrise) период и запазването на
защитени от държавата имена;
Правилата и процедурата за акредитация на РЕГИСТРАТОРИ;

•

Правилата и процедурата за оспорване на регистрациите на домейни.

2.1. Функции и задължения на РЕГИСТЪРА
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Основните функции и задължения на РЕГИСТЪРА са:
•

Да създаде правила за регистрация на ДОМЕЙНИ, съобразени с определените препоръки
и съответстващи на специфичните регионални особености;

•

Да създаде правила и процедури за сключване на договори, акредитиране и работа с
РЕГИСТРАТОРИ;

•

Да предостави на РЕГИСТРАТОРИТЕ интерфейс и протокол за комуникация и работа с
РЕГИСТЪРА за изпълнение на функциите по регистрация и поддръжка на имена в
областта .бг;

•

Да приема и обслужва заявките на РЕГИСТРАНТИТЕ еднакво, независимо от това кой е
РЕГИСТРАТОРЪТ;

•

Да регистрира ДОМЕЙНИ на РЕГИСТРАНТИ чрез служебния РЕГИСТРАТОР в случаите
и по правилата, описани в настоящите Общи условия;

•

Да осъществява поддръжката на регистрираните ДОМЕЙНИ за срока, за който е
заплатена поддръжката.

•

Да създаде процедури за оспорване на регистрациите на домейни между заявители и
РЕГИСТРАНТИ;

•

Да предоставя необходимите документи и друга информация за нуждите на
разрешаването на споровете по регистрацията на домейните.

РЕГИСТЪРЪТ се занимава само с регистрацията на ДОМЕЙНИ от областта .бг. Регистрацията
на имена от по-следващо ниво е отговорност на регистрираното лице за административни
контакти за съответния ДОМЕЙН.
2.2. РЕГИСТЪР - РЕГИСТРАТОР - РЕГИСТРАНТ
При обслужване на РЕГИСТРАНТИТЕ се е утвърдила практиката на ползване на
РЕГИСТРАТОРИ, участващи в процеса на комуникация между клиента и РЕГИСТЪРА при
осъществяване на регистрацията. РЕГИСТРАТОРИТЕ приемат и обработват заявките за
регистрация и промени в регистрацията на домейни на РЕГИСТРАНТИТЕ и осъществяват
финансовото им обслужване. РЕГИСТРАТОРИТЕ предоставят данните от всички заявки за
регистрация и промяна в РЕГИСТЪРА за тяхното изпълнение.
РЕГИСТЪРЪТ осъществява техническите дейности, свързани с регистрацията и поддръжката на
ДОМЕЙНИТЕ.
РЕГИСТЪРЪТ поддържа служебно функция на РЕГИСТРАТОР на интернет адресите
https://имена.бг/ и https://imena.bg/.
2.3. ПРИНЦИПИ НА РЕГИСТРАЦИЯ
2.3.1. Регистрирането и поддържането на регистрацията на имена в интернет областта ".бг" се
извършва от РЕГИСТЪРА в съответствие със следните принципи:
•

Стабилност и сигурност на работата на РЕГИСТЪРА на имена;

•

Равнопоставеност на Заявителите;

•

Равнопоставеност на РЕГИСТРАНТИТЕ;

•

Конкурентна среда за РЕГИСТРАТОРИТЕ и предоставяните от тях услуги;
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•

Прозрачна и предсказуема процедура за заявяване и регистриране на ДОМЕЙНИ (вкл. и
базирана на принципа "first соmе, first served);

•

Осигуряване на съдействие срещу незаконна, спекулативна и недобросъвестна
регистрация и използване на ДОМЕЙНИ;

•

Справедлива, прозрачна, бърза и ефективна процедура за разрешаване на споровете за
имена от областта ".бг" от независима от РЕГИСТЪРА АРБИТРАЖНА ИНСТИТУЦИЯ;

•

Осигуряване на разумна и целесъобразна степен на сигурност на процеса.

2.3.2. РЕГИСТЪРЪТ е разработил условията и процедурите за регистрация, описани в тези oбщи
условия, в съответствие с одобрените от МТИТС „ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ НА ИМЕНА В ИНТЕРНЕТ ОБЛАСТТА .БГ (IDN ccTLD .бг)“ и базирани на
интернет стандартите, дискусии с доставчици на интернет услуги и експерти в България и други
страни, а също така и на натрупания опит.
Тези условия и процедури са описани в настоящия документ, за да послужат за информация на
РЕГИСТРАНТИТЕ, доставчиците на интернет услуги и персонала на РЕГИСТЪРА,
РЕГИСТРАТОРИТЕ, съда и АРБИТРАЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, за да може всяка една заявка за
регистрация на ДОМЕЙН да бъде обслужена предсказуемо, еднообразно и без забавяне поради
недоразумения.
2.3.3. РЕГИСТРАНТИТЕ могат да регистрират ДОМЕЙНИ в областта .бг, като спазват
настоящите Общи условия.
2.3.4. Лицето- заявител подава заявка на хартиен носител или по електронен път, чрез избран от
него РЕГИСТРАТОР, включен в публикувания на официалния сайт на РЕГИСТЪРА списък с
акредитирани РЕГИСТРАТОРИ. При регистриране и пре-регистриране на ДОМЕЙН се изисква
предоставяне на информация и идентификация на РЕГИСТРАНТА. Изискването и събирането на
информацията и идентификацията се осъществяват от РЕГИСТРАТОРА.
При подаване на заявката, ЗАЯВИТЕЛЯТ използва шаблон в електронен вид, който съдържа
задължителни полета със следната информация:
•

Пълното име или наименование на ЗАЯВИТЕЛЯ;

•

ЕГН или аналогичен личен номер на физическо лице, ЕИК или аналогичен номер на
регистрация на юридическо лице (ако има такъв);

•

Законни представители (когато е приложимо);

•

Упълномощени лица;

•

Лица за административни контакти;

•

Лица за технически контакти;

•

Пощенски адрес;

•

Адрес на персонална електронна поща;

•

Телефонен номер;

•

Поне два сървъра на имена.

Информацията за РЕГИСТРАНТА, която се публикува от РЕГИСТЪРА (WHOIS) е, както следва:
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•

за физически лица - лично и фамилно име, пощенски адрес за кореспонденция, телефонен
номер, адрес на електронна поща;

•

за юридически лица - име, ЕИК или аналогичен номер, пощенски адрес по регистрация,
телефонен номер, адрес на електронна поща.
Информация за домейна:

•

лица за административни и технически контакти (адрес за кореспонденция, телефонен
номер, адрес на електронна поща);

•

статуси на домейна, вкл. статус на DNSSEC;

•

сървърите на имена (Name Servers).

РЕГИСТЪРЪТ позволява в една заявка за регистрация да се включат до 100 заявени имена.
2.3.5. При регистриране на ДОМЕЙН в областта от първо ниво .бг РЕГИСТРАНТЪТ може да
предостави на РЕГИСТЪРА чрез РЕГИСТРАТОРА документи, удостоверяващи основанието за
ползване на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Основанието трябва да е
налице към момента на регистрацията на ДОМЕЙНА и може да бъде някое от изброените в
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Последващи промени в обстоятелствата могат да се отразяват в регистрацията и след
регистрирането на ДОМЕЙНА.
Изборът на РЕГИСТРАНТА да предостави тези документи преди регистрацията на ДОМЕЙНА
може да повлияе в полза на РЕГИСТРАНТА в началния (sunrise) период и/или при евентуално
извършване на оспорване на регистрацията на ДОМЕЙНА.
2.3.6. Заявките за регистрация на ДОМЕЙНИ се обслужват по реда на тяхното постъпване ( first
соmе, first served).
2.3.7. Заявките за регистрация на ДОМЕЙНИ, които вече са заети, се поставят в опашката на
чакащи ЗАЯВКИ.
2.3.8. Всеки ДОМЕЙН се регистрира на един РЕГИСТРАНТ.
2.3.9. РЕГИСТРАНТЪТ носи пълна юридическа отговорност за действията на субектите в
регистрирания от него ДОМЕЙН, спрямо други субекти, свързани в интернет.
2.3.10. Регистрацията на определен ДОМЕЙН не предоставя никакви законни права върху
ИМЕТО НА ДОМЕЙНА, чрез което е образуван и всякакви спорове по този повод трябва да
бъдат провеждани според процедурата за оспорване на регистрацията на домейни, създадена от
РЕГИСТЪРА и/или нормалните законови процедури.
2.3.11. Регистрацията на ДОМЕЙН дава на РЕГИСТРАНТА ограничено, прехвърлимо и
подновимо изключително право за използване на ДОМЕЙНА за срока на неговата регистрация и
поддръжка, освен ако РЕГИСТРАНТЪТ не е загубил това право според някои от клаузите на
настоящите Общи условия.
2.3.12. Задължение на РЕГИСТРАНТА е да използва регистрирания домейн по начин, който не
нарушава правата на трети страни и приложимото право, и да не използва домейна
недобросъвестно или за противозаконни цели.
3. ВИДОВЕ РЕГИСТРАНТИ
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РЕГИСТРАНТИ на имена в интернет областта .бг могат да бъдат:
3.1. Всяко физическо или юридическо лице в Република България или страна член на ЕС;
3.2. Субекти, създадени по силата на споразумения и програми между Република България и
други държави;
3.3. Всяко друго физическо или юридическо лице – чрез упълномощен представител в Република
България или страна член на ЕС.
4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН
4.1. За регистрация на ДОМЕЙН в интернет областта .бг, РЕГИСТРАНТИТЕ попълват ЗАЯВКА
за регистрация on-line в интернет, чрез интерфейса на избрания РЕГИСТРАТОР или на хартия.
След това ЗАЯВКАТА за регистрация се предоставя на РЕГИСТЪРА за обработка, чрез избрания
от тях РЕГИСТРАТОР, подписана от представляващия(те) РЕГИСТРАНТА лице(а), според
изискванията на българското законодателство за сключване на договор при Общи условия.
Наред с останалото съдържание, ЗАЯВКАТА за регистрация на ДОМЕЙН включва и следното:
•

Декларация на РЕГИСТРАНТА, че приема настоящите Общи условия за регистрация и
поддръжка на имена в интернет областта .бг.

•

Декларация на РЕГИСТРАНТА, че подадените от него идентификационни данни са
точни, пълни и актуални, и е задължение на РЕГИСТРАНТА да ги поддържа такива, както
да поддържа функциониращ адрес на електронна поща;

•

Декларация на РЕГИСТРАНТА, че регистрацията на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА и неговото
използване не нарушават права на трети лица;

•

Декларация на РЕГИСТРАНТА, че приема Политиката за лични данни на РЕГИСТЪРА;

•

Декларация на РЕГИСТРАНТА, че знае, че задължение на РЕГИСТРАНТА е да използва
ИМЕТО НА ДОМЕЙНА по начин, който не нарушава правата на трети страни и
приложимото право, и да не използва ИМЕТО НА ДОМЕЙНА недобросъвестно или за
противозаконни цели;

4.2. При регистрация на ДОМЕЙН в областта .бг РЕГИСТРАНТИТЕ могат по тяхно желание да
предоставят допълнително документи, удостоверяващи основанието за използване на ИМЕТО
НА ДОМЕЙНА, чрез което е образуван ДОМЕЙНЪТ, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
РЕГИСТЪРЪТ препоръчва на всички РЕГИСТРАНТИ, притежаващи основание за ползване на
ИМЕТО НА ДОМЕЙНА, да попълват ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ с предоставяне на основание
за ползване на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА и да предоставят основанието преди регистрацията на
ДОМЕЙНА.
4.3. Всички необходими документи за регистрация на ДОМЕЙН се представят на един от
работните езици на РЕГИСТЪРА - български или английски или в официален превод на един от
тези два работни езика.
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИМЕТО НА ДОМЕЙНА
5.1. По време на регистрацията ИМЕТО НА ДОМЕЙНА, чрез което се формира ДОМЕЙНЪТ,
трябва да е едновременно валидно и подходящо.
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5.2. Валидност на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА в областта от първо ниво .бг
5.2.1. Позволени символи за образуване на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА:
•

буквите от кирилицата (българската азбука) без значение на малки или главни [А-Я, а-я]
(ДОМЕЙНЪТ се регистрира само с малки букви);

•

цифрите [0-9];

•

знакът минус [-].

Първият и последният символ трябва да бъдат буква или цифра. Препоръчва се първият символ
да бъде буква.
5.2.2. Дължината на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА трябва да се състои от минимум три символа. След
прилагането на IDNA протокола за конвертиране на името броят на символите в получения низ
трябва да бъде максимум 63;
Когато формираното ИМЕТО НА ДОМЕЙНА се състои от два символа, РЕГИСТЪРЪТ
препоръчва вмъкването на знака минус '-' между символите.
5.2.3. Ако името се състои само от цифри и знаци минус [-] след първите две цифри не може да
има два последователни символа [-].
5.3. Резервирани и защитени ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ в областта от първо ниво .бг
Освен поддръжката на опашка с имена за изчакване на регистрация, РЕГИСТЪРЪТ поддържа и
няколко списъка със защитени имена. В тези списъци се съдържат имената на държавите,
областите, общините и географски наименования в Република България, защитени от държавата
имена и др.
5.3.1. Имена на държавите
Имената на държавите се поставят служебно от РЕГИСТЪРА в списък със защитени имена на
държавите. Тези имена могат да се регистрират чрез подаване на заявки за регистрация от
правителствата на тези държави, техните посолства или консулски служби.
След обявяване на началния (sunrise) период правителствата на държавите, техните посолства
или консулски служби получават възможност да направят своите заявки за регистрация на
съответните имена в областта .бг чрез избраните от тях действащи РЕГИСТРАТОРИ и да
регистрират заявените имена.
Имената в този списък са защитени неограничено във времето, независимо дали те са
регистрирани в областта .бг или не.
Имената в този списък не подлежат на оспорване на регистрацията.
5.3.2. Имена на областите и общините Република България
Имената на областите и общините се поставят служебно от РЕГИСТЪРА в списък със защитени
имена на областите и общините. Тези имена могат да се регистрират чрез подаване на заявки за
регистрация от съответните областни и общински управи или кметове.
След обявяване на началния (sunrise) период областните и общински управи или кметове
получават възможност да направят своите заявки за регистрация на съответните имена в
областта .бг чрез избраните от тях действащи РЕГИСТРАТОРИ и да регистрират заявените
имена.
Имената в този списък са защитени неограничено във времето, независимо дали те са
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регистрирани в областта .бг или не.
Имената в този списък не подлежат на оспорване на регистрацията.
5.3.3. Защитени от държавата имена
След делегиране на областта (зоната) .бг от страна на IANA, РЕГИСТЪРЪТ изготвя и изпраща
до всички държавни ведомства и институции покана за съставяне на списъци с имена, които да
бъдат включени в списъка със защитени от държавата имена с цел регистрацията им в интернет
областта .бг.
След обявяване на началния (sunrise) период държавните ведомства и институции получават
възможност по изготвените от тях списъци да направят своите заявки за регистрация на имена в
областта .бг чрез избраните от тях действащи РЕГИСТРАТОРИ и да регистрират заявените
имена.
Имената, заявени в този период се поставят в списък със защитени от държавата имена, които
остават защитени неограничено във времето, независимо дали са регистрирани в областта .бг
или не.
Имената в този списък не подлежат на оспорване на регистрацията.
След изтичане на началния (sunrise) период държавните ведомства и институции заявяват и
регистрират имена в областта .бг по нормалната процедура.
5.3.4. Географски наименования
След обявяване на началния (sunrise) период РЕГИСТЪРЪТ поставя служебно в списък със
защитени имена географските наименования в Република България.
Имената от този списък остават защитени за срок от 6 месеца след започване на нормалната
процедура по регистрация на имена в областта .бг. В този срок всички заинтересовани
институции трябва да подадат своите заявки за регистрация на съответните имена.
Регистрацията на имената от списъка със защитените имена като географски наименования се
извършва след предоставяне на заявка от съответната институция, отговаряща за името, в
избрания от нея РЕГИСТРАТОР.
Регистрираните в този 6 месечен период имена от списъка с географските наименования не
подлежат на оспорване на регистрацията.
След изтичане на 6 месечния срок от започване на нормалната процедура по регистрация на
имена в областта .бг останалите незаявени имена от списъка с географските наименования се
освобождават за заявяване и регистрация от други РЕГИСТРАНТИ.
При прекратяване на регистрацията и поддръжката на имена от защитения списък с географски
наименования същите се освобождават за заявяване и регистрация от други РЕГИСТРАНТИ.
5.3.5. IDN имена, регистрирани в областта .bg
След обявяване на началния (sunrise) период регистрираните IDN имена в областта .bg се
предоставят от партньора „Регистър.бг“ ООД на „ИМЕНА.БГ“ АД и се поставят от РЕГИСТЪРА
на имена в областта .бг в списък със защитени имена.
След изтичане на началния (sunrise) период имената, които не попадат в другите защитени
списъци се предоставят за регистрация на РЕГИСТРАНТИТЕ на тези IDN имена в областта .bg в
нормалния срок за регистрация.
5.3.6. Резервирани за РЕГИСТЪРА имена
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РЕГИСТЪРЪТ запазва определени имена за свои нужди. Имената са така подбрани, че да се
намали вероятността за объркване при търсене на ресурсите на РЕГИСТЪРА в Интернет.
Резервираните имена за РЕГИСТЪРА са:
име, имена, имената, името, регистър, регистъра, регистърът, регистри, регистърбг, регистър-бг,
бгрегистър, бг-регистър, домейн, домейна, домейнът, домейни, домейните, бгдомейн, бгдомейни,
бгдомейните, бг-домейн, бг-домейни, бг-домейните, домейнбг, домейнибг, домейнитебг, домейнбг, домейни-бг, домейните-бг, домейнрегистър, домейн-регистър, регистърдомейни, регистърдомейни, регистърнадомейни, регистър-на-домейни, интернет, точка, област.
Имената в този списък не подлежат на оспорване на регистрацията от други заявители.
5.3.7. Когато заявеното име вече се използва, трябва да се избере друго име или да се изчака да
бъде освободено.
5.4. Неподходящи ИМЕНА НА ДОМЕЙН
5.4.1. РЕГИСТРАНТИТЕ не трябва да избират ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ, представляващи
нецензурни и/или обидни думи или словосъчетания, противоречащи на обществения интерес и
добрите нрави.
5.4.2. Когато желаното ИМЕ НА ДОМЕЙН може да доведе до объркване, РЕГИСТРАНТЪТ
трябва да избере друго име.
5.5. ИМЕНА НА ДОМЕЙН при регистриране на ДОМЕЙН в областта от първо ниво .бг
5.5.1. При избора на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА РЕГИСТРАНТЪТ трябва да се съобразява с
обстоятелството, че регистрацията на ДОМЕЙНА може да бъде оспорена от други заявители.
5.6. Начален (sunrise) период на регистрация
Началният (sunrise) период е с продължителност от 3 месеца и се определя от момента на
готовност за приемане на заявки за регистрация на имена в областта .бг от страна на
РЕГИСТЪРА до момента на започване на нормалните регистрации.
Чрез този период се дава възможност за:
•

заявяване и регистрация на имената на държавите, областите и общините в РБ и
включването на тези имена в списъци със защитените имена;

•

регистрация на имената, резервирани за РЕГИСТЪРА;

•

заявяване и регистрация на защитени от държавата имена и включването на тези имена в
списъци със защитените имена;

•

включване в защитени списъци на имената, образувани чрез географските наименования
в РБ;

•

включване в списъците за регистрация (в блокирано състояние) на IDN имената,
регистрирани в областта .bg;

•

осигуряване на „спокоен“ период за заявяване на имена от страна на притежателите на
марки и други права върху името (основания за използване на името) и поставянето на
тези имена в опашката за изчакване на обработката на предходните списъци;

•

Заявяване на имена от други Заявители и поставянето на тези имена в опашката за
изчакване на обработката на предходните списъци.
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След изтичане на началния (sunrise) период се поставят за регистрация имената от опашката за
изчакване, които не попадат в защитените списъци и са заявени един път (в опашката се намира
само една заявка за регистрация).
Заявките за имената, които са в опашката за изчакване и не попадат в защитените списъци, но са
заявени повече от един път се подреждат от РЕГИСТЪРА служебно за регистрация по следния
принцип:
•

най-отпред се поставят заявките на Заявителите, притежаващи права върху заявеното име
на домейн, подредени по приоритет на основанието (ако има такива);

•

след това се подреждат останалите заявки по приоритет на заявяване;

•

след тази подредба се дава право на първия Заявител да извърши регистрацията на името
в нормалния срок;

•

ако този Заявител не извърши регистрацията на името в областта .бг се дава право това да
бъде направено от следващия Заявител. Това действие се повтаря, докато се осъществи
регистрация на името или докато се изчерпи списъка със заявки за това име.

•

Един регистрант ще може да регистрира не-повече от 100 домейна от заявените от него
домейни в началния (sunrise) период. След регистрацията на 100 домейна от заявените от
регистранта домейни в началния (sunrise) период, останалите заявени от него в този
период домейни ще бъдат закрити.

След изтичане на началния (sunrise) период започва нормалният период на заявяване и
регистрация на имена в областта .бг.
С незаявените имена от списъка с географските наименования, след изтичане на защитения им
период, се прилага процедурата за подреждане и обработка на съществуващите заявки описана
по-горе. След това останалите незаявени имена от този списък се освобождават за заявяване и
регистрация от други РЕГИСТРАНТИ по нормалната процедура.
6. ДОСТЪПНОСТ НА ДОМЕЙНА И ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ
6.1. ДОМЕЙНЪТ трябва да бъде достъпен и добре управляван, за да се предотвратят излишни
неудобства за останалите потребители на интернет.
6.2. В попълваните ЗАЯВКИ трябва да бъде указан(и) e-mail адрес(и) за контакти, където да се
отправят запитвания относно ДОМЕЙНА и на който(които) да се изпраща информация за
състоянието и арбитрирането на регистрацията на ДОМЕЙНА. Указаните e-mail адрес(и) трябва
да бъдат валидни и работоспособни през целия период на регистрация и поддръжка на
ДОМЕЙНА.
6.3. В ЗАЯВКАТА за регистрация на ДОМЕЙН трябва да бъдат посочени поне два сървъра на
имена (DNS). Добра практика е сървърите на имена за ДОМЕЙНА да са в различни IP мрежи и в
различни автономни системи (когато е възможно).
6.4. РЕГИСТРАНТЪТ трябва да получи предварително съгласието на администратора на всеки
сървър на имена, който ще обслужва съответния ДОМЕЙН.
7. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН В ОБЛАСТТА .БГ
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7.1. Подаване и обработка на ЗАЯВКИТЕ за регистрация на ДОМЕЙНИ
7.1.1. ЗАЯВКИ за регистрация на домейни се попълват на хартия или on-line в интернет, чрез
интерфейса на избран от РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР, след което РЕГИСТРАТОРЪТ ги
подава на РЕГИСТЪРА за обработка.
7.1.2. След попълване on-line в интернет, ЗАЯВКАТА за регистрация трябва да се потвърди от
РЕГИСТРАНТА.
Потвърждаването на ЗАЯВКАТА се извършва:
•

автоматично on-line - при използване на електронен подпис;

•

чрез потвърждаване на информацията, изпратена от РЕГИСТЪРА на указания в заявката
e-mail адрес.

7.1.3. Срокът за потвърждаване на заявката е 24 /двадесет и четири/ часа.
7.1.4. След потвърждаване на ЗАЯВКАТА, срокът й на валидност се удължава на 30 /тридесет/
календарни дни. За този период от време РЕГИСТРАНТЪТ трябва да извърши всички изискващи
се действия, за да се осъществи регистрацията на ДОМЕЙНА.
7.1.5. РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен да отстрани нередовностите в документите (ако има такива) и
да извърши плащането до изтичане срока на валидност на ЗАЯВКАТА.
7.1.6. Ако в срок от 30 /тридесет/ календарни дни от изтичането на срока по т.7.1.4 ЗАЯВКАТА
все още не отговаря на изискванията за регистрация, РЕГИСТЪРЪТ прекратява процедурата по
регистрация и освобождава ДОМЕЙНА за регистрация от други РЕГИСТРАНТИ.
7.2. Конфигуриране на ДОМЕЙН
7.2.1. РЕГИСТРАНТЪТ има възможност сам да извърши КОНФИГУРИРАНЕТО на домейна запис на информацията за: сървъри на имена, лица за технически контакти и лице за финансови
контакти. Това се осъществява чрез интерфейса на системата за регистриране на ДОМЕЙНИ на
избрания от РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР или чрез интерфейса на Служебния РЕГИСТРАТОР
или протокола REGRR на РЕГИСТЪРА.
7.2.2. Ако РЕГИСТРАНТЪТ не е в състояние да извърши КОНФИГУРИРАНЕТО на ДОМЕЙНА
по начин, описан в т.7.2.1., той трябва да изпрати по e-mail - от адреса за електронна
актуализация или по обикновена поща информацията за сървъри на имена, лица за технически
контакти и лице за финансови контакти на избрания РЕГИСТРАТОР.
7.3. Плащания
7.3.1. Плащане при регистриране на нов ДОМЕЙН:
7.3.1.1. След установяване от страна на РЕГИСТРАТОРА редовността на документите по т.4. и
след КОНФИГУРИРАНЕТО на ДОМЕЙНА, РЕГИСТРАТОРЪТ трябва да създаде чрез
интерфейса на РЕГИСТЪРА или по протокол REGRR заявка за плащане на избраните услуги в
срока на валидност на заявката за регистрация на ДОМЕЙНА.
7.3.1.2. При нередовност в документите РЕГИСТРАТОРЪТ не трябва да създава заявка за
плащане на ДОМЕЙН.
7.3.2. Плащане при удължаване срока за поддръжка на ДОМЕЙН:
7.3.2.1. РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен до 30 /тридесет/ календарни дни преди изтичане на срока за
поддръжка на ДОМЕЙНА да избере услуга чрез интерфейса на избрания РЕГИСТРАТОР за този
ДОМЕЙН и да заплати стойността й.
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7.4. Регистриране на ДОМЕЙН
7.4.1. РЕГИСТРАТОРИТЕ извършват проверка на валидността и комплектността на
депозираните от РЕГИСТРАНТА документи в срок от три работни дни, след което ги изпращат
на РЕГИСТЪРА чрез интерфейса на РЕГИСТЪРА или по протокол REGRR.
7.4.2. След установяване на фактите: редовност на документите, конфигуриране и плащане на
услугите, свързани с ДОМЕЙНА, РЕГИСТРАТОРЪТ подава към РЕГИСТЪРА заявка за
регистрирането му. РЕГИСТЪРЪТ осъществява регистрацията на домейна в срок от 60 минути
след получаване на заявката от РЕГИСТРАТОРА.
8. ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН
8.1. РЕГИСТРАНТЪТ може да заяви желание за конфигуриране на сървъри на имена, лица за
технически и финансови контакти за ДОМЕЙНА чрез електронна поща за актуализация. Това
желание се декларира в ЗАЯВКАТА за регистрация на ДОМЕЙН или в отделна ЗАЯВКА,
подписана от представляващото(ите) РЕГИСТРАНТА лице(а).
8.2. ЗАЯВКА за промяна на сървъри на имена, лица за технически и финансови контакти се
приема от РЕГИСТРАТОРА поне по един от посочените по-долу начини:
8.2.1. On-line в интернет, използвайки име и парола (ако е предоставена електронна поща за
актуализация).
8.2.2. По e-mail - от посочените e-mail адреси (ако е предоставена електронна поща за
актуализация).
8.2.3. On-line в интернет чрез използването на електронен подпис на лицето за административни
контакти или представляващото(ите) РЕГИСТРАНТА лице(а).
8.2.4. В писмен вид - от лицето за административни контакти или от представляващия(те)
РЕГИСТРАНТА лице(а).
8.3. Заявки по т.8.2.1 и т.8.2.3. могат да се приемат и директно от РЕГИСТЪРА, използвайки
интерфейса на Служебния РЕГИСТРАТОР, а тези по 8.2.3. и по протокола REGRR.
8.4. ЗАЯВКА за промяна на лицето за административни контакти се приема чрез
РЕГИСТРАТОРА и може да бъде подадена само след подписването й от представляващото(ите)
РЕГИСТРАНТА лице(а) и изпращането й on-line в интернет с използването на електронен
подпис или в писмен вид (оригинал).
8.5. Писмените ЗАЯВКИ за актуализация на данните на ДОМЕЙНА и ЗАЯВКИТЕ, подписани с
електронен подпис, имат приоритет пред подадените чрез име и парола или e-mail.
8.6. Когато РЕГИСТЪРЪТ получи противоречащи ЗАЯВКИ за обновяване или прекратяване на
регистрацията на ДОМЕЙН, РЕГИСТЪРЪТ решава коя ЗАЯВКА да удовлетвори или да
отхвърли противоречащите си ЗАЯВКИ.
8.7. Прехвърлянето на ДОМЕЙН от РЕГИСТРАНТ на ЗАЯВИТЕЛ става след подписване на
договор между двете страни. Договорът трябва да бъде нотариално заверен или подписан с
електронните подписи на представляващите РЕГИСТРАНТА и Заявителя и изпратен чрез
обслужващия ЗАЯВИТЕЛЯ РЕГИСТРАТОР на РЕГИСТЪРА.
8.8. При промяна на идентификационните данни на РЕГИСТРАНТА и/или на представляващите
го лица той е длъжен в едномесечен срок от настъпване на промяната в обстоятелствата да
направи съответните промени в РЕГИСТЪРА, чрез обслужващия го РЕГИСТРАТОР. При
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промяна на своите e-mail адреси за контакти (т.6.2) РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен да ги промени и в
регистрацията на ДОМЕЙНА.
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН
9.1. Когато ДОМЕЙНЪТ престане да удовлетворява някое от условията за достъпност и добро
обслужване, лицата за контакти ще бъдат уведомени и ще им бъде дадена възможност да
коригират проблема. Ако в едномесечен срок не се предприемат необходимите действия,
РЕГИСТЪРЪТ може да прекрати регистрацията без по-нататъшно уведомление.
9.2. Когато РЕГИСТЪРЪТ получи чрез обслужващия РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР ЗАЯВКА
за прекратяване на регистрацията от представляващо(и) РЕГИСТРАНТА лице(а), регистрацията
се прекратява в петдневен срок.
9.3. Регистрацията се прекратява и в случай, че таксата за годишна поддръжка не бъде платена в
срок. В този случай:
9.3.1. На РЕГИСТРАНТА се предоставя допълнителен срок от 30 /тридесет/ дни след изтичане на
срока за поддръжка на ДОМЕЙНА, в който да извърши плащането на таксата за поддръжка на
ДОМЕЙНА, като:
9.3.1.1. Ако до 7 /седем/ дни от изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА не постъпи
плащане от РЕГИСТРАНТА, поддръжката на ДОМЕЙНА се спира.
9.3.2. РЕГИСТЪРЪТ установява фактите по т.9.3.1. до 10 /десет/ дни от изтичането на срока по
същата точка.
9.3.3. Ако до 40 /четиридесет/ дни от изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА не е
установен фактът за плащане на таксата в срока по т.9.3.1., регистрацията на ДОМЕЙНА се
прекратява и ДОМЕЙНЪТ се освобождава за регистрация от последващи РЕГИСТРАНТИ.
9.4. Регистрацията се прекратява, когато РЕГИСТЪРЪТ установи, че РЕГИСТРАНТЪТ е
предоставил документи с невярно съдържание.
9.5. Регистрацията се прекратява, когато РЕГИСТЪРЪТ установи, че РЕГИСТРАНТЪТ е
регистрирал домейн с ИМЕ НА ДОМЕЙН, при неспазване на условията от т.5.4.1.
9.6. Регистрацията се прекратява от РЕГИСТЪРА въз основа на влязло в сила решение на
АСРСОД или влязло в сила решение на компетентния съд.
9.7. В случаите, описани в т.9.1., т.9.2., т.9.4., т.9.5., т.9.6. не се извършва възстановяване на суми
на РЕГИСТРАНТА.
9.8. РЕГИСТЪРЪТ не се ангажира да пази ДОМЕЙНИ на РЕГИСТРАНТИ, които са прекратили
поддръжката им.
10. РЕГИСТРАТОРИ. ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА РЕГИСТРАТОРИТЕ
10.1. Регистратор може да бъде всяко лице или обединения от лица, което е в състояние да спазва
процедурата за регистрация на домейни, описана в Общите условия за регистрация и поддръжка
на имена в интернет областта .бг и който е в състояние технически да извършва тази дейност.
РЕГИСТРАТОРЪТ е лицето, което приема и обработва заявките за регистрация и промени в
регистрацията на домейни на РЕГИСТРАНТИТЕ. РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя данните от
всички заявки за регистрация и промяна в РЕГИСТЪРА за тяхното изпълнение.
РЕГИСТРАНТИТЕ заплащат услугата за регистрация и поддръжка на ДОМЕЙНА на избрания от
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тях РЕГИСТРАТОР.
10.2. РЕГИСТЪРЪТ поддържа служебно функция на РЕГИСТРАТОР.
10.3. РЕГИСТРАТОРЪТ работи с РЕГИСТРАНТИТЕ чрез собствен интерфейс или виртуален
Web интерфейс, предоставен от РЕГИСТЪРА.
10.4. РЕГИСТРАТОРЪТ, който работи със собствен интерфейс, осъществява дейността
посредством комуникация с РЕГИСТЪРА по протокол REGRR.
10.5. РЕГИСТРАТОРЪТ, който използува собствен или виртуален интерфейс за осъществяване
на дейността, получава цена за услугите, по-ниска от обявената от РЕГИСТЪРА цена за
обслужване на РЕГИСТРАНТИ от служебния РЕГИСТРАТОР. Цената е еднаква за всички такива
РЕГИСТРАТОРИ.
10.6. Лицата, които работят чрез интерфейса на служебния РЕГИСТРАТОР на РЕГИСТЪРА и
предоставят услуги по регистрация на имена в областта .бг на трети страни преди да са
акредитирани като РЕГИСТРАТОРИ не получават по-ниска цена за услугата от обявената от
РЕГИСТЪРА цена за обслужване на РЕГИСТРАНТИ от служебния РЕГИСТРАТОР.
10.7. Всеки РЕГИСТРАТОР сам определя цените за регистрация и поддръжка на домейните към
РЕГИСТРАНТИТЕ.
10.8. След акредитиране, включващо сключване на договор между РЕГИСТЪРА
РЕГИСТРАТОРА и покриване на необходимите изисквания за осъществяване на функциите
регистриране на ДОМЕЙНИ, РЕГИСТРАТОРЪТ може да започне да обслужва ЗАЯВКИ
регистрация и поддръжка на ДОМЕЙНИ. Списък с акредитираните РЕГИСТРАТОРИ
публикува на официалния сайт на РЕГИСТЪРА (https://имена.бг/).
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10.9. При преустановяване дейността на РЕГИСТРАТОР, РЕГИСТРАНТИТЕ, които са
обслужвани от него, преминават на обслужване от служебния РЕГИСТРАТОР, поддържан от
РЕГИСТЪРА без допълнително заплащане до изтичане на срока на поддръжка на ДОМЕЙНИТЕ
им в РЕГИСТЪРА. РЕГИСТРАТОР, който е преустановил дейността си се премахва от списъка
на акредитираните РЕГИСТРАТОРИ на сайта на РЕГИСТЪРА.
10.10. РЕГИСТРАНТИТЕ, желаещи да сменят РЕГИСТРАТОРА си, могат да извършат тази смяна
по всяко време след заплащане на таксите за регистриране и поддръжка на ДОМЕЙНИТЕ при
новия РЕГИСТРАТОР.
10.11. Промените, които РЕГИСТРАНТЪТ извършва, съгласно т.10.10., се обработват от новия
РЕГИСТРАТОР и РЕГИСТЪРА като нова ЗАЯВКА за регистрация и поддръжка на имена в
областта .бг.
10.12. Акредитиране на РЕГИСТРАТОРИТЕ се осъществява по следната процедура:
10.12.1. Лицето, което желае да стане РЕГИСТРАТОР предоставя своите данни на РЕГИСТЪРА,
с цел подготвяне на договор. Тези данни включват:
• име на лицето, което ще изпълнява функциите на РЕГИСТРАТОР;
• ЕИК, БУЛСТАТ или аналогичен номер на лицето;
• представляващи РЕГИСТРАТОРА лица и начин на представляване;
• седалище и адрес на управление на РЕГИСТРАТОРА;
• адрес за кореспонденция с РЕГИСТРАТОРА;
• e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка с РЕГИСТРАТОРА;
• URL на интерфейса, чрез който РЕГИСТРАТОРЪТ извършва дейността си.
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10.12.2. След подписване на договора от РЕГИСТЪРА и РЕГИСТРАТОРА и заплащане на
началната такса, двете страни изпълняват следното:
• РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя на РЕГИСТЪРА подписано тестово съобщение със своя
сертификат за КЕП ;
• РЕГИСТЪРЪТ предоставя на РЕГИСТРАТОРА достъп до интерфейса към тестова
система за осъществяване на обучение на неговия персонал за работа със системата за
регистрация и поддръжка на имена в областта .бг, настроен за работа със сертификата, с
който е подписано тестовото съобщение;
• РЕГИСТЪРЪТ предоставя на РЕГИСТРАТОРА инструкция за експлоатация на системата
за осъществяване на регистрация и поддръжка на имена в областта .бг;
• За осъществяване на работа с РЕГИСТЪРА по протокол РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя на
РЕГИСТЪРА публичните данни от сървърния сертификат на машината, от която ще бъдат
правени запитвания към регистрационната система на РЕГИСТЪРА;
• По време на обучителния период на персонала на РЕГИСТРАТОРА РЕГИСТЪРЪТ
предоставя специалисти за консултация по работата с тестовата регистрационна система
на РЕГИСТЪРА;
• След като РЕГИСТРАТОРЪТ установи, че има поне един подготвен служител за работа с
тестовата регистрационна система, подписва декларация , че е готов за работа с реалната
система за заявяване и регистрация на имена в областта .бг и изпраща тази декларация на
РЕГИСТЪРА;
• РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя на РЕГИСТЪРА в графичен вид информацията, с която ще
се представя пред своите РЕГИСТРАНТИ и РЕГИСТЪРЪТ настройва регистрационната
си система да създава неговите заявки за регистрация с такова заглавие.
10.12.3. След получаване на първата авансова вноска за регистриране и поддръжка на
определено количество домейни РЕГИСТЪРЪТ акредитира РЕГИСТРАТОРА, добавя го в
списъка с акредитираните РЕГИСТРАТОРИ, публикуван на официалния сайт на РЕГИСТЪРА и
го включва за работа към реалната система за заявяване и регистрация на имена в областта .бг;
11. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ОСПОРВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН
11.1. (1) Всеки спор относно регистрацията на ДОМЕЙН се разглежда в съответствие с
настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ от компетентен съд или при валидно съгласие на двете страни от независим Арбитражен съд за разрешаване на спорове относно домейни (АСРСОД), създаден
по Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА) или със седалище в чужбина. Проект
за Правилник за устройството и дейността на АСРСОД е даден в ПРИЛОЖЕНИЕ №3 към
настоящите Общи условия.
(2) АСРСОД декларира, че приема настоящите Общи условия за регистрация и поддръжка на
интернет имена в областта .бг и че ще разрешава споровете в съответствие с тях.
(3) При валидно съгласие на Заявителя за арбитриране и РЕГИСТРАНТА се избира АСРСОД от
публикувания на официалния сайт на РЕГИСТЪРА (https://имена.бг/) списък с одобрени от
Регистъра АСРСОД, в който да се гледа спора.
11.2. АРБИТРИРАНЕ може да се извършва за всяка актуална регистрация на ДОМЕЙН в
областта .бг, с изключение на тези, които са образувани с ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ, попадащи в
списъците с резервирани или защитени имена.
11.3. (1) Заявителят за АРБИТРИРАНЕ може да претендира заличаване на регистрацията на
ДОМЕЙН само, ако ИМЕТО НА ДОМЕЙНА на регистрирания ДОМЕЙН съвпада с пълното
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име, за което той има основание за използване на името и Заявителят за арбитриране има
приоритет пред РЕГИСТРАНТА.
(2) Когато РЕГИСТРАНТЪТ няма или не предостави на съда или АСРСОД, в определения срок
от тях срок, основание за ползване на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА при АРБИТРИРАНЕТО за
приоритет се ползва датата на неговата Заявка за регистрация на ДОМЕЙНА.
11.4. В резултат на АРБИТРИРАНЕТО регистриран ДОМЕЙН може да бъде отнет в полза на
Заявител, предизвикал процедура за АРБИТРИРАНЕ в случай, че са налице предпоставките по
11.3. и регистрираното име води до объркване.
11.5. Преди да започне АРБИТРИРАНЕ заявителят трябва да направи заявка за регистрация на
ДОМЕЙНА в областта .бг, за който желае да бъде извършено АРБИТРИРАНЕ.
11.6. Процедурата по АРБИТРИРАНЕ започва със създаването на ЗАЯВКА ЗА АРБИТРИРАНЕ ,
която трябва да бъде свързана със заявката за регистрация по т.11.5.
11.7. Заявката за АРБИТРИРАНЕ се създава on-line по интернет чрез информационния сървър на
РЕГИСТЪРА /имена.бг/. Всяка заявка за АРБИТРИРАНЕ получава уникален номер и се датира.
11.8. Резултатът от АРБИТРИРАНЕТО може да бъде: прекратяване на регистрацията на домейна,
прекратяване на регистрацията на домейна след прехвърляне на домейна в полза на заявителя
или отхвърляне на иска.
11.9. ДОМЕЙНЪТ не може да бъде прехвърлян на друго лице от момента на получаване на
валидна заявка за арбитриране в РЕГИСТЪРА до получаването в РЕГИСТЪРА на влязло в сила
решение на съда или АСРСОД.
11.10. След получаване на влязло в сила решение на спора РЕГИСТЪРЪТ го изпълнява в 7
/седем/ дневен срок от получаването.
11.11. Влезлите в сила решения се публикуват на сайта на РЕГИСТЪРА след предоставянето им
и след премахването от тях на личните данни.
12. ПРЕПОРЪКИ
12.1. Когато РЕГИСТРАНТЪТ сменя доставчика си на интернет услуги или започва използването
на услуги от нов доставчик, новият доставчик не може да прави заявки за промяна на
конфигурацията на ДОМЕЙНА. РЕГИСТРАТОРЪТ не трябва да предприема действия, преди да
е получил искане от лицето за административни контакти или от лицето(ата), представляващо(и)
РЕГИСТРАНТА.
12.2. Маршрутизацията на електронна поща и/или IP връзка в повечето случаи трябва да бъде
уредена с доставчика на интернет услуги. В такъв случай се препоръчва и е по-ефективно
доставчикът на интернет услуги да съдейства при подаване на ЗАЯВКАТА.
12.3. Именуването на подобластите трябва да се съобразява с правилата за адресиране в
интернет, съгласно указанията на RFC 819, RFC 821, RFC 822, RFC 920 и RFC 976, а също така и
с организацията на областите съгласно RFC 1034 и RFC 1035.
13. СНЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ РЕГИСТЪРА И РЕГИСТРАТОРИТЕ
РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРИТЕ извършват дейността по регистрация и поддръжка на
ДОМЕЙНИ в интернет областта .бг, неутрално и с добра воля, в услуга на РЕГИСТРАНТИТЕ и
доставчиците на интернет услуги, при следните условия:
13.1. РЕГИСТРАНТЪТ носи пълна отговорност пред трети лица за избраното и регистрирано от
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него ИМЕ НА ДОМЕЙН.
13.2. Освен при умисъл или груба небрежност, РЕГИСТЪРЪТ и неговите служители или агенти
няма да носят отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, понесени от заявителите,
РЕГИСТРАНТИТЕ на имена и РЕГИСТРАТОРИТЕ, произтичащи от действие или бездействие
от страна на РЕГИСТЪРА и неговите служители или агенти, при изпълнението на функциите на
РЕГИСТЪР.
13.3. РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРЪТ не носят отговорност за верността на данните,
предоставени от РЕГИСТРАНТА.
13.4. РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРЪТ не носят отговорност пред РЕГИСТРАНТА за
претенции на трети лица, свързани с управлението или правото за ползване на заявеното ИМЕ
НА ДОМЕЙН.
13.5. РЕГИСТЪРЪТ не отговаря за действията или бездействията на РЕГИСТРАТОРИТЕ, с
изключение на служебния РЕГИСТРАТОР.
13.6. РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРИТЕ не носят отговорност, за каквито и да е било
последици от решенията на съда и АСРСОД по споровете между заявители и регистранти.
14. АДРЕСИ НА РЕГИСТЪРА
Адреси на офисите на РЕГИСТЪРА - https://имена.бг/офиси/
Служебни функции на РЕГИСТРАТОР – https://имена.бг/ и https://imena.bg/
15. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
15.1. Цени на РЕГИСТЪРА към всички РЕГИСТРАТОРИ:
15.1.1. Начална такса за присъединяване на РЕГИСТРАТОР: 500.00 лв.
15.1.2. Такса за регистрация на ДОМЕЙН: 0.00 лв.
15.1.3. Такса за годишна поддръжка на ДОМЕЙН от областта .бг : 10.00 лв.
15.1.4. РЕГИСТРАТОРИТЕ предплащат на РЕГИСТЪРА авансови суми, покриващи стойността
за регистриране и поддръжка на определено количество ДОМЕЙНИ, на вноски не по-малки от
500.00лв.
15.1.5. При изчерпване от РЕГИСТРАТОР на авансовите вноски за регистриране и поддръжка на
ДОМЕЙНИ, РЕГИСТЪРЪТ спира обслужването на нови ЗАЯВКИ и подновяването на
регистрациите и поддръжката за ДОМЕЙНИТЕ на РЕГИСТРАНТИТЕ на този РЕГИСТРАТОР.
15.2. Цени на служебния РЕГИСТРАТОР на РЕГИСТЪРА при извършване на услуги по
регистриране и поддръжка на ДОМЕЙНИ на РЕГИСТРАНТИ:
15.2.1. Такса за регистрация на ДОМЕЙН: 0.00 лв.
15.2.2. Такса за годишна поддръжка на ДОМЕЙН от областта .бг : 20.00 лв.
15.3. Такса за издаване на справка от РЕГИСТЪРА относно обстоятелствата за регистрация на
домейн: 5.00 лв./домейн.
Справката се изготвя в 20 /двадесет/ дневен срок от постъпване на плащането на таксата и се
изпраща на заявителя по e-mail или при поискване - по пощата на хартиен носител.
15.4. Цените са без включен ДДС.
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16. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
16.1. Относно тези Общи условия, включително за неуредените в тях случаи, се прилага
законодателството в Република България.
16.2. Официалният език на РЕГИСТЪРА е българският език.
16.3. РЕГИСТЪРЪТ си запазва правото да променя Общите условия без предварително
уведомяване, като измененията в Общите условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване
в интернет на страницата с адрес: https://имена.бг/ и https://imena.bg/, освен ако в самите тях е
посочен по-дълъг срок.
16.4. Приложенията към настоящите Общи условия за регистрация и поддръжка на имена в
интернет областта .бг са неразделна част от тях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Основания за използване на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА при регистриране на ДОМЕЙНИ в
областта от първо ниво .бг
П.1. Името на РЕГИСТРАНТА.
П.2. Име на регистрирана марка или географско означение на РЕГИСТРАНТА или такива в
процес на регистрация. В последния случай задължително се сключва договор за условно
регистриране на ДОМЕЙНА.
Марката или географското означение трябва да бъдат действащи на територията на Република
България. Името на марката или географското означение не може да бъде съкращавано.
П.3. Регистрирано име на издание (например, притежаващи ISSN, ISBN).
П.4. Име на програма или проект на държавната, областните или общинските администрации и
институции в страна, членка на ЕС или орган на ЕС.
П.5. Име, придобито от РЕГИСТРАНТА, съгласно издадени лицензи, валидни на територията на
Република България.
П.6. Име на консорциум или неперсонифицирано гражданско дружество.
П.7. Име на медийна програма или предаване.
П.8. Име на културно, спортно, научно или друго събитие.
П.9. Име на коалиция, инициативен комитет или име, използвано от кандидат, за участие в
кампания за парламентарни, президентски или местни избори.
П.10. Име, разрешено за ползване във връзка с франчайзингов договор.
П.11. Наименование на артистична група, регистрирана по чл.83 от Закона за авторското право и
сродните му права.
П.12. Име на категоризиран туристически обект.
П.13. Име на строеж.
П14. Име на плавателен съд.
Стр. 18

Общи условия за регистрация и поддръжка на имена в интернет областта .бг
Версия 1.0/08.02.2017г. (отменени на 23.05.2018г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Документи, удостоверяващи основанието за използване на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА при
регистриране на ДОМЕЙНИ в областта от първо ниво .бг
В зависимост от основанието за името, посочено в т.5.5.1.1-14. се подават следните документи,
извън документите за идентификация:
П2.1. По т.П.1. - доказателствата за идентификация на РЕГИСТРАНТА по тази точка са
едновременно и доказателства за основанието.
Когато се използва сертификат за квалифициран електронен подпис и името на РЕГИСТРАНТА,
изписано в сертификата за КЕП, съвпада с ИМЕТО НА ДОМЕЙНА, основанието се взема
автоматично от сертификата за КЕП .
П2.2. По т.П.2. - копие на документа, удостоверяващ, че РЕГИСТРАНТЪТ притежава
регистрирана марка или географско означение към момента на подаване на ЗАЯВКАТА.
Ако марката или географското означение са в процес на регистрация РЕГИСТРАНТЪТ подава
удостоверение от Патентното ведомство с приложена библиографска справка от предварителното
проучване.
П2.3. По т.П.3. - копие от документа за присъждане на ISSN или ISBN.
П2.4. По т.П.4. - документ, удостоверяващ фактите.
П2.5. По т.П.5. - копие от съответния лиценз.
П2.6. По т.П.6. - договор за дружество или консорциум /оригинал или нотариално заверено
копие/, от който да се виждат представляващите лица и името на дружеството/консорциума/,
удостоверение за ЕИК (БУЛСТАТ), както и доказателство за правото за упражняване на свободна
професия, ако такова се изисква от специален закон.
П2.7. По т.П.7. - копие от лиценза на медията или удостоверението й за регистрация по чл.125а
от Закона за радиото и телевизията, съответно удостоверение от представляващия(ите) медията
за това, че предаването със съответното име и продуцент - РЕГИСТРАНТА е включено в
програмната схема на медията.
П2.8. По т.П.8. - учредителен акт на организационния комитет за събитието, от който да са видни
представляващите и името на събитието.
П2.9. По т.П.9. - удостоверение от съответната избирателна комисия за регистрация на
коалицията или инициативния комитет, от което да са видни и представителите й.
П2.10. По т.П.10. - официално заверено копие от договора за франчайзинг и всички
допълнителни съглашения към него, от които се удостоверяват правата за ползуване на името.
П2.11. По т.П.11. - удостоверение от Министерство на културата по чл.7 от Наредбата за
регистриране на наименованията на артистичните групи.
П2.12. По т.П.12. - удостоверение за категоризация на обекта.
П2.13. По т.П.13. - копие от разрешението за строеж.
П2.14. По т.П.14. - извлечение от съответния корабен регистър.
Всички копия следва да бъдат заверени за вярност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПРОЕКТ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА
АРБИТРАЖЕН СЪД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ СПОРОВЕ ОТНОСНО ДОМЕЙНИ / АСРСОД /
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
СЪЩНОСТ И УСТРОЙСТВО
СЪЩНОСТ
1. АСРСОД е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
2. АСРСОД има за предмет разглеждането и решаването на спорове относно правата за
регистриране и поддръжка на домейни.
ПРИНЦИПИ
3. В дейността си АСРСОД прилага следните принципи:
-

равнопоставеност между страните в процеса;

-

състезателност;

-

осигуряване разкриването на обективната истина;

-

осигуряването на правото на защита на страните;

-

мотивиране на актовете на съда;

-

бързина на производстото.

УСТРОЙСТВО
4. АСРСОД се състои от председател, заместник-председател и арбитри, избрани от
Управителния съвет /УС/ на сдружението. Председателят на УС определя списъка на секретарпротоколисти.
СЕДАЛИЩЕ
5. Седалище на АСРСОД е …......................
СУБСИДИАРНО ПРИЛОЖЕНИЕ
6. За неуредените в този правилник въпроси се прилага Уставът на АСРСОД.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ПРОИЗВОДСТВО
СТРАНИ
7. Страни в произвдството са заявителят за арбитриране, претендиращ права с приоритет
пред регистранта и регистрантът на домейна. В производството не могат да бъдат привличани
подпомагащи страни.
ПРЕДМЕТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
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8. В едно арбитражно дело може да се разглеждат спорове само относно един домейн.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
9. При решаването на делата съдът се ръководи от общите условия на съответния
регистър, като за неуредените случаи се прилага правото на държавата, в която действа
съответният регистър. При спорове на страни относно домейни, регистрирани в регистри със
седалище извън Република България, заявителят за арбитриране е длъжен да докаже
приложимото право, освен ако в арбитражния договор е уговорено приложението на българското
право.
Ако заявителят за арбитриране основава искането си на регистрирана марка се прилагат с
предимство действащите Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, приети от
ICANN. В случай, че се арбитрира домейн, регистриран от Регистър на интернет имена със
седалище в Република България, марката трябва да бъде действаща на територията на Република
България.
АРБИТРАЖЕН ДОГОВОР
10. Арбитражен договор може да се сключи чрез предварително съгласие на регистранта
да приеме Общите условия на Регистъра и подаването на заявка за арбитриране, в която
заявителят декларира, че ги приема или ad hoc чрез скючването на договор между спорещите, че
приемат решаването на спора от АСРСОД. При липсата на арбитражен договор заявителят може
да предяви иск срещу регистранта пред компетентия съд в държавата на регистъра.
НАЧАЛО НА ПРОИЗВОДСТВОТО
11. Производството започва със заявки за регистрация и арбитриране на домейн от
лицето, претендиращо за права върху домейна с приоритет пред регистранта.
СЪСТАВ НА СЪДА
12. Съдът заседава в състав от един или трима арбитри. Един арбитър се назначава при
наличие на общо съгласие на страните относно личността му измежду лицата, включени в
списъка на арбитрите на АСРСОД. Ако липсва общо съгласие, всяка от страните посочва по един
арбитър от списъка, а посочените от страните арбитри избират трети арбитър. В случай, че някоя
от страните не посочи арбитър или двамата посочени арбитри не могат да изберат трети,
Председателят на УС на АСРСОД определя едноличен арбитър, а в случай на посочени от
страните арбитри определя трети арбитър. Определянето на арбитър от председателя на УС се
извършва на случаен принцип. Секретар- протоколистът се определя от назначените по делото
арбитри или от Председателя на УС, ако липсва съгласие между арбитрите.
МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЕТО
13. Мястото на заседанието се определя от състава на съда, ако страните не са се
споразумяли за такова и се съобщава на страните най- малко две седмици преди заседанието.
ОТВОД
14. За правилата за отвод на арбитър се прилагат чл.чл.14-16 от ЗМТА.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД
15. За компетентността на АСРСОД се прилагат съответно правилата на чл.19. и чл.20. от
ЗМТА.
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НАЧАЛО НА ПРОИЗВОДСТВОТО
16. За начало на производството се смята датата на получаване на дължимата такса по
заявката за арбитриране.
ЕЗИК НА ПРОИЗВОДСТВОТО
17. Език на производството е българският, освен ако страните се споразумеят
производството да се води на друг език, в който случай те поемат разноските за ползването на
заклет преводач.
ПРИЗОВАВАНЕ И СЪОБЩЕНИЯ
18. Призоваването и съобщенията се извършват на посочения в заявките за регистрация
адрес на електронна поща. Съобщенията се смятат за получени на датата на получаването им в
електронната поща на получателя. Те могат да бъдат извършени и по телефона, в който случай
секретар- протоколистът удостоверява датата, часа и телефонния номер на получаването им.
ЗАЯВКА ЗА АРБИТРИРАНЕ
19. Заявката за арбитриране трябва да съдържа точно изписване на арбитрирания домейн,
основанието на което се претендира отнемането на домейна от регистранта и данни за заявителя
за арбитране - име, идентификационен номер, адрес, адрес на електронна поща, телефон за
връзка и представляващ. В случай, че заявката се подава от адвокат, той трябва при поискване да
удостовери правото си на процесуално представителство в Република България.
ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПОДГОТОВКА НА ДЕЛОТО
20. След получаването на дължимата арбитражна такса от заявителя за арбитриране,
съдът уведомява страните, че в 30- дневен срок могат да представят становища и писмени
доказателства. Преписи от становищата и от писмените доказателства, получени от съда, се
изпращат в електронен вид на другата страна най- малко седем дена преди деня на заседанието
по делото.
ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛОТО
21. На заседанието могат да присъстват съдът, страните, техните процесуални и законни
представители и по две лица, посочени от всяка от страните.
При споразумение между страните делото може да се гледа и неприсъствено.
Делото започва с доклад от председателя на състава, в който се излагат накратко
обстоятелствата по делото.
Съдът се произнася с определения по допускането на доказателства по делото.
На заседанието задължително се води протокол, препис от който се връчва на страните
при поискване.
Заседанието приключва с определение за отлагане на делото в случай, че се налага
събиране на нови доказателства и искане за това е направено от някоя от страните или с
определение за решаване на делото.
ДОКАЗАТЕЛСТВА
22. В производството се допускат само писмени доказателства. В случай, че съдът
прецени, че исканите от страната доказателства са неотносими към спора, той не отлага делото
за събирането им.
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РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО
23. Съдът се произнася в еднодневен срок с решение по съществото на спора, в което се
посочват страните, домейна, предмет на спора, номера на делото, мотиви за приетата от съда
фактическа обстановка и произтичащите от нея правни изводи, както и диспозитив, съдържащ
постановление за отхвърлянето на заявката за арбитриране или за отнемане на домейна от
регистранта при изпълнение на съответните условия от заявителя за арбитриране /заплащане на
такса за регистрация в определен от Общите условия срок и др. /.
СЪОБЩАВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО
24. Решението се съобщава на страните и на Регистъра, регистрирал спорния домейн, в
седем дневен срок от постановяването му.
СИЛА НА РЕШЕНИЕТО
25. Решението на арбитражния съд е окончателно и подлежи на изпълнение и може да
бъде отменено само чрез иск пред Върховния касационен съд на Република България на
основанията по чл. 47 от ЗМТА.
РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО
26. Разноски по делото не се присъждат. Страните могат да ги претендират по общия
исков ред.
СУБСИДИАРНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗМТА
27. За неуредените в този правилник случаи се прилага ЗМТА.
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