в.10.0

Политика на регистрация на Име на домейн
ДЕФИНИЦИИ
Тази политика възприема определенията, използвани в Общите условия
и/или Правилата за разрешаване на спорове.
ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ
Тази Политика на регистрация определя техническите и административни
процедури, използвани от Регистъра по отношение на регистрациите на
Име на домейн или за анулиране, прехвърляне, преустановяване, отмяна и
т.н. на тези Имена на домейни.
Общите Условия на тази Политика на Регистрация се прилагат само за
Имена на домейни, регистрирани директно под домейнa от първо ниво „.eu”
и възможните .еu варианти в други азбуки.
Тази Политика на регистрация не се прилага за имена, регистрирани на
всички по-долни нива, върху които Регистърът няма правомощие, тъй като
тези нива се управляват изключително от Регистранта.
РАЗДЕЛ 1.

РЕГИСТРАНТЪТ ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛИ ДАЛИ ОТГОВАРЯ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ОБЩИТЕ

На този първи етап, Регистрантът трябва да провери дали отговаря на
Общите предварителни условия за регистрация съгласно, които той трябва
да бъде:
(i)

(ii)

(iii)

предприятие с регистриран офис, централна администрация или
основно място на стопанска дейност в рамките на Европейския Съюз,
Норвегия, Исландия или Лихтенщайн или
организация, учредена в рамките на Европейския Съюз, Норвегия,
Исландия или Лихтенщайн без противоречие с прилагането на
национално законодателство, или
физическо лице, живеещо в рамките на Европейския Съюз, Норвегия,
Исландия или Лихтенщайн.

Държавите и териториите, които изпълняват критериите, са изброени
в Приложение 1 към този документ.
Ако Регистрантът не отговаря на някое от горните изисквания, той няма
право да регистрира Име на домейн.
Ако Регистрантът вече не отговаря на горните изисквания, Регистърът има
право по всяко време да отмени съответното Име на домейн в съответствие
с Общите условия.
РАЗДЕЛ 2.

ИЗБОР НА ИМЕ – НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ ИМЕНА И ТЕХНИЧЕСКИ

ИЗИСКВАНИЯ

Регистрантът трябва, преди да регистрира Име на домейн, да провери дали
исканото Име на домейн е налично и дали отговаря на техническите
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изисквания, формулирани в Раздел 2.2 от Общите условия. В този смисъл,
Регистрантът трябва да предприеме следните стъпки:
(i)
(ii)

да провери дали исканото Име на домейн отговаря на техническите
изисквания, определени в Раздел 2.2 (ii) от Общите условия;
да провери в уеб-базираната WHOIS база данни(достъп на на
уебсайта на Регистъра) дали Името на домейн е свободно; дали
Имена на домейни, включени в списъците на блокирани или запазени
Имена (публикувани на уебсайта на Регистъра) не са (вече) налични за
регистрация;

РАЗДЕЛ 3.

ИЗБОР НА РЕГИСТРАТОР

Имена на домейни могат да се регистрират (и регистрациите могат да се
подновяват) към Регистъра само чрез Регистратор, който действа от името
на Регистранта.
Следователно, за да регистрира Име на домейн, Регистрантът трябва да
избере Регистратор, акредитиран от Регистъра, от списъка на уебсайта на
Регистъра.
РАЗДЕЛ 4.

ПРОЧИТ НА ПРАВИЛАТА

Когато регистрира Име на домейн, Регистрантът встъпва в споразумение с
Регистъра, чиито Общи условия се съдържат в Правилата. От този момент
нататък, Регистрантът ще бъде обвързан изключително чрез тези Правила,
които могат да бъдат обект на промяна по всяко време, в съответствие с тук
определените процедури.
Задължение на Регистратора е да предостави на Регистранта приложимите
Правила преди той да регистрира своето Име на домейн.
Общите условия и всички други Правила, които се прилагат понастоящем,
са налични на уебсайта на Регистъра.
Моля, имайте предвид, че Регистърът има право да отмени Име на домейн
по свое усмотрение в случай, че Регистрантът нарушава Правилата.
РАЗДЕЛ 5.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОЧНИ И ПЪЛНИ ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Регистрацията на Име на домейн ще се счита за цялостна само когато чрез
Регистратор, Регистрантът предостави на Регистъра поне следната
информация:
(i)

(ii)

пълното име на Регистранта; когато не е посочено име на фирма или
организация, лицето искащо регистрация на Име на домейн ще бъде
считано за Регистрант; ако името на фирмата или организацията е
посочено, тогава фирмата или организацията се счита за Регистрант;
адрес и държава в рамките на Европейския Съюз, Норвегия,
Исландия или Лихтенщайн
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)

а. където се намира регистрираният офис, централната
администрация или главното място на стопанска дейност на
предприятието на Регистранта, или
b. където е учредена организацията на Регистранта, или
c. където живее Регистранта;
адрес на електронна поща на Регистранта (или негов представител);
телефонен номер, на който Регистранта (или негов представител)
може да бъде намерен за контакт;
исканото Име на домейн;
език за дейности по ADR процедура, както е упоменато в параграф
3(а) на Правилата за разрешаване на спорове, който е езика на
споразумението за регистрация между Регистранта и Регистратора в
съответствие с член 22(4) от Правилата за публична политика.

Регистрантът има задължение да поддържа горната информация пълна и
точна през целия Срок на регистрация (вижте Раздел 8 относно промяната
на данните за контакт).
Регистърът има право да отмени Име на домейн, за което Регистрантът е
предоставил непълна или неточна информация.
Регистърът има право да изиска допълнителна информация от Регистранта
(както директно, така и чрез Регистратора на Регистранта).
Регистрантът се ангажира да предостави действащ адрес на електронна
поща с цел да получава
евентуални съобщения от Регистъра и/или
организацията, предоставяща услуги свързани с ADR процедурата. Ако
адресът, предоставен на Регистъра, не е действащ адрес на електронна
поща, Регистърът има право да отмени Името на домейн в съответствие с
процедурата, упомената в Раздел 12 на тази Политика.
Информацията трябва да бъде тази на Регистранта, а не тази на
Регистратора, пълномощника или представителя на физическо или
юридическо лице, които не отговарят на Общите предварителни условия за
регистрация.
РАЗДЕЛ 6.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ИМЕ НА ДОМЕЙН

Имена на домейни могат да бъдат регистрирани към Регистъра само чрез
Регистратор, акредитиран от Регистъра. Вероятно е Регистраторът да
начисли такса за такава услуга. Не е възможно да се подаде искане за
регистрация на Име на домейн директно до Регистъра.
При условие, че Регистрантът е предоставил цялата необходима
информация на Регистратора и е изпълнил всички и всяко друго съответно
задължение, отговорност на Регистратора е да въведе такава информация
директно в системите на Регистъра, съгласно техническите процедури,
установени от Регистъра и предоставени на Регистратора.
Ако исканото Име на домейн е все още свободно и информацията е
попълнена, Името на домейн ще бъде регистрирано автоматично за
(подновим) Срок, както е описано в и според разпоредбите, определени в
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Общите условия.
Невъзможно е да се коригира правописна грешка в самото Име на домейн:
единствената възможност тази грешка да се коригира е, като се регистрира
домейн с правилното Име.
РАЗДЕЛ 7.
УЕБ-БАЗИРАНА WHOIS БАЗА ДАННИ
Правилата за публична политика изискват Регистъра да осигури функция за
търсене на Имена в уеб-базираната WHOIS база данни. Повече подробности
относно целта на и информацията, публикувана в уеб-базираната WHOIS
база данни, предотвратяването на злоупотреба, разкриването на лични
данни и достъпността на уеб-базираната WHOIS база данни за лица със
зрителни увреждания са изложени в WHOIS Политиката, достъпна на
уебсайта на Регистъра.

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЯНА НА ДАННИТЕ ЗА КОНТАКТ

Ако някои данни на Регистранта се променят, Регистрантът трябва да
поиска от Регистратора(ите) да промени(ят) тези данни в Регистъра в
рамките на един (1) месец след такава промяна. Не е възможно да се
подаде такова искане директно до Регистъра.

РАЗДЕЛ 9.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ, ОТМЯНА ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА
НА ИМЕ НА ДОМЕЙН
По принцип и при спазване на разпоредбите, определени в Общите условия,
Срокът на регистрираното Име на домейн се подновява автоматично за
последователни периоди от една (1) година.
Регистрантът има право да анулира регистрация на Име на домейн, като
подаде искане до своя Регистратор; Регистраторът е единствения орган,
който може да подаде заявка за анулиране до Регистъра. Не е възможно
Регистрантът да подаде заявка за анулиране директно до Регистъра.
Процедурите, използвани от Регистраторите за подновяване, отмяна или
удължаване на Срока на Имената на домейни, може да се различават. Ето
защо, Регистърът препоръчва на Регистранта да прочете внимателно
общите условия, формулирани от избрания Регистратор. В някои случаи,
Регистраторът ще отмени, поднови или удължи Срока на Име на домейн в
случай, че са изпълнени определени условия.

Ако Регистрантът не възнамерява да поднови Името на домейна след
изтичането на Срока, е важно Регистраторът да е уведомен за това
своевременно и винаги в съответствие със споразумението между
Регистратора и Регистранта. Ако датата на изтичане на регистрацията на
Име на домейн премине, Регистърът автоматично ще фактурира
Регистратора за нов едногодишен Срок. В такъв случай е вероятно
Регистраторът да начисли на Регистранта таксата за подновяване на
регистрацията.
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Всеки Регистратор има свои собствени общи условия за фактуриране. Някои
Регистратори очакват Регистранта да заплати фактурата преди изтичане на
срока на техните Имена на домейни и по такъв начин да разберат дали
регистрацията трябва да се поднови или не. Моля имайте предвид, че
Регистърът няма да се намесва в спор между Регистратор и негови клиенти.
РАЗДЕЛ 10. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ
10.1 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМЕ НА ДОМЕЙН НА ДРУГ АКРЕДИТИРАН
РЕГИСТРАТОР
Съгласно Раздел 8 от Общите условия, Регистрантът има право да
прехвърли Име на домейн на друг Регистратор в съответствие с
процедурата, определена по-долу.
При поискване от Регистранта за прехвърляне на Име на домейн на друг
акредитиран Регистратор, настоящият Регистратор трябва да изиска
уникален код за ауторизация за такова прехвърляне от Регистъра. След
предоставянето от Регистъра на Регистратора на такъв код за ауторизация,
кодът за ауторизация ще бъде предоставен впоследствие (i) от
Регистратора на Регистранта, (ii) от Регистранта на новия Регистратор и (iii)
от новия Регистратор на Регистъра посредством подходящата транзакция.
Регистърът ще извърши прехвърлянето след получаването на кода за
ауторизация от Регистъра в съответствие с (iii) по-горе.
Следвайки горната процедура, ангажираните Регистратори и Регистрант
признават и гарантират валидността на прехвърлянето на Името на домейн
на новия акредитиран Регистратор.
Ако споразумението между Регистъра и Регистратора, определен от
Регистранта приключи и този Регистратор не е прехвърлил папката с Имена
на домейни на друг Регистратор, Регистърът ще уведомява Регистранта за
това. Регистрантът трябва да избере нов Регистратор преди края на Срока.
В края на Срока, Името на домейн ще бъде преустановено.
10.2 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМЕ НА ДОМЕЙН НА НА НОВ РЕГИСТРАНТ
Съгласно Раздел 8 от Общите условия, Регистрантът има право да
прехвърли Име на домейн на друг Регистрант в съответствие с
процедурата, определена по-долу.
При поискване от Регистранта за прехвърляне на Име на домейн на нов
Регистрант, настоящият Регистратор трябва да изиска уникален код за
ауторизация за такова прехвърляне от Регистъра. След предоставянето от
Регистъра на Регистратора на такъв код за ауторизация, кодът за
ауторизация ще бъде предоставен впоследствие (i) от Регистратора на
Регистранта, поискал прехвърлянето (ii) от Регистранта, поискал
прехвърлянето на новия Регистрант, (iii) от новия Регистрант на (сегашния
или нов) Регистратор и (iv) от (сегашния или нов) Регистратор на Регистъра
посредством подходящата транзакция.
Регистърът трябва да извърши прехвърлянето след получаване на кода за
ауторизация от Регистъра в съответствие с (iv) по-горе.
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Следвайки гореописаната процедура, ангажираните Регистратори и
Регистранти признават и гарантират валидността на прехвърлянето на
Името на домейн на новия Регистрант.
Ако по време на Срока, Регистрантът прекрати съществуването си, стане
предмет на производства по несъстоятелност, ликвидация, прекратяване на
търговията, банкрут или подобни, законните наследници или законно
установеният попечител може да поиска прехвърлянето на Името на
домейн в съответствие с Раздел 7 от Общите условия.
10.3 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Ако Регистрантът пожелае да прехвърли Име на домейн на нов Регистрант и
при условие, че Регистраторът не се променя съгласно това прехвърляне,
Регистраторът има правото (в допълнение на процедурата, определена в
Раздел 10.2 по-горе) да актуализира информацията на Регистранта на
такова Име на домейн с тази на новия Регистрант. С цел избягване на
съмнения, няма да се изисква код за ауторизация за такова актуализиране.
Следвайки гореописаната процедура, ангажираните Регистратор и
Регистранти признават и гарантират валидността на прехвърлянето на Име
на домейн на новия Регистрант.
РАЗДЕЛ 11.

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА
ПОВТОРНО АКТИВИРАНЕ
1.

ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ И ПРОЦЕДУРА ЗА

Ако Регистърът получи заявка за анулиране от Регистратора съгласно
Раздел 6.2 от Общите условия и Раздел 9 от настоящия документ, той
незабавно ще преустанови въпросното Име на домейн за период от
четиридесет (40) календарни дни след (i) датата, упомената
в заявката за анулиране или (ii) датата, на която искането за
анулиране е било направено, в случай че датата, упомената
в заявката за анулиране е преди нея или никаква дата не е
упомената в заявката за анулиране.
В рамките на този 40-дневен период,
(i)

Регистрантът може да поиска от своя Регистратор да активира
повторно преустановеното Име на домейн и Регистраторът
трябва да информира Регистъра за такова искане.
По принцип, повторното активиране на Име на домейн не
променя датата на регистриране или датата за ежегодното
подновяване, но добавя една година към Срока съгласно
разпоредбите, определени в Общите условия.

(ii)

Регистрантът може да поиска прехвърлянето на Името на
домейна (активирайки по косвен начин Името на домейна).

Освен това, по време на гореспоменатия период за прекратяване,
съдебният изпълнител, разпореждащ се с имуществото на
Регистранта или законните наследници (в случай на смърт на
Регистранта) или законово определеният попечител (в случай на
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ликвидация на предприятието на Регистранта) могат, въпреки
преустановяването на Името на домейна, да кандидатстват за
прехвърляне на Името чрез Регистратор в момента на подаване на
необходимата документация, както е упоменато в Раздел 10.
Ако не се осъществи повторно активиране или прехвърляне на Името,
както е посочено по-горе и в рамките на указания 40-дневен период
или ако Регистърът не получи съответните такси, той ще направи
въпросното Име на домейн достъпно за обща регистрация. Няма да
се възстановяват такси, платени за първоначалната регистрация на
Името на домейн (или подновяването му).
2.

Ако Регистърът преустанови Име на домейн при приключване на
споразумението между Регистъра и Регистратора, ще се прилага
процедурата, предвидена в Раздел 11.1.

РАЗДЕЛ 12.
1.

Регистърът може да отмени Име на домейн по свое собствено
усмотрение изключително на следните основания:
(i)
(ii)
(iii)

2.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТМЯНА НА ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ

значителни неизплатени задължения, дължими от
Регистратора на Регистъра;
Регистрантът не е изпълнил или вече не изпълнява Общите
предварителни условия за регистрация, предвидени в член
4.2(б) от Регламента за .eu;
нарушение на Правилата от страна на Регистранта.

Преди отмяна на Името на домейн, Регистърът ще изпрати
предупреждение по електронната поща до Регистранта и/или
Регистратора, чрез който е било регистрирано Името на домейна,
давайки по този начин възможност на Регистранта и/или
Регистратора да предприемат необходимите коригиращи действия,
ако е възможно, за отстраняване на гореспоменатите причини за
отмяна.
Ако гореспоменатите причини за отмяна не бъдат отстранени
своевременно, Регистърът ще има право да отмени Името на домейн.

3.

От момента, в който Регистърът е уведомил Регистранта и/или
Регистратора в съответствие с Раздел 12.2, той може да преустанови
въпросното Име(на) на домейн. Имена на домейни, които са били
преустановени в съответствие с този Раздел 12.3 не могат да бъдат
прехвърляни, нито повторно активирани.
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в.10.0
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Кой може да регистрира Име на домейн?
Забележка: Постоянното местожителство (НЕ
критерият за регистрация на Име на домейн.
Държави/територии,
които
изпълняват
критериите
за
регистрация
Австрия

националността)

Държави/територии, които НЕ
изпълняват
критериите
за
регистрация

Белгия
България
Южната гръцка част на Кипър
(под властта на Република Кипър)

Северната турска част на Кипър

Хърватия
Чешка република
Дания

Фарьорски острови
Гренландия

Естония
Финлaндия
Аландски острови
Франция
Гваделупа
Френска Гвиана
Мартиника
Майоте
Реюнион
Сен Мартен

Френска Полинезия
Териториите на Френските южни и
антарктически земи
Нова Каледония и зависими
територии
Сен Пиер и Микелон
Острови Уолис и Футуна
Сен Бартелеми

Германия
Гърция
Унгария
Исландия
Ирландия
Италия
Латвия
Лихтенщайн
Литва
Люксембург
Малта
Норвегия
Полша
Португалия
Азорски острови
Мадейра
Румъния
Словакия
Словения
Иcпaния
Канарски острови
Сеута
Мелила
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в.10.0
Швеция
Холандия

Аруба
Холандски Антили:
Бонер
Кюрасао
Саба
Синт Еустасиус
Синт Мартен

Обединено Кралство
Гибралтар

Ангуила
Бермуда
Британска антарктическа територия
Британска индийска океанска
територия
Британски Вирджински острови
Кайманови острови
Фолклендски (Малвински) острови
Гернси
Остров Ман
Джърси
Монсерат
Питкерн
Света Елена, Тристан да Куня
и Асенсион
Южна Джорджия и Южни
Сандвичеви
Андора
острови
О-ви
Търкс и Кайкос
Монако
Сан Марино
Швeйцapия
Турция
Ватикана

++

9

