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ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЛУЖБА ПО РЕГИСТРАЦИЯ ЗА 
ИНТЕРНЕТ ДОМЕЙНА ОТ ПЪРВО НИВО „.eu“ 

(2013/C 134/06) 

1. Контекст 

Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на 
Съвета относно въвеждането на „.eu“ домейн от най-високо 
ниво бе приет на 22 април 2002 година. Той беше публикуван 
и влезе в сила на 30 април 2002 г. ( 1 ) Посоченият регламент 
предвижда определянето от страна на Европейската комисия на 
служба по регистрация за интернет домейн от първо ниво (ДПН), 
на която ще бъдат възложени организацията, администрирането 
и управлението на ДНП „.eu“. В член 2 от регламента службата 
по регистрация е определена като „образувание, на което е 
възложено организирането, администрирането и ръководенето 
на „.eu“ TLD, включително поддържането на съответните бази 
данни и свързаните обществени справочни услуги в отговор на 
запитвания, регистрация на наименованията на домейните, 
функциониране на службата по регистрация на наименования 
на домейни, функционирането на службата по регистрация за 
наименованието на TLD сървърите и разпространението на 
TLD зоновите файлове“. 

Освен това на 28 април 2004 г. бе приет Регламент (ЕО) № 
874/2004 относно определяне на правила на обществената 
политика за въвеждането и функциите на „.eu“ домейн от най- 
високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането. Той 
беше публикуван и влезе в сила на 30 април 2004 г. ( 2 ) Този 
регламент бе изменен с Регламент (ЕО) № 560/2009. Съгласно 
съображение 1 от посочения регламент се „изисква Регистърът 
(…), да бъде организация с нестопанска цел, която следва да 
оперира и предоставя услуги на основа, покриваща разходите 
и на приемлива цена.“ 

След покана за заявяване на интерес, публикувана в Официален 
вестник на Европейските общности на 3 септември 2002 г. 
(C 208/08), с Решение на Комисията от 21 май 2003 г. за 
определянето на службата по регистрацията за интернет 
домейна от първо ниво „.eu“ (2003/375/ЕО) ( 3 ) бе определен 
Европейският регистър за имена на интернет домейни (EURID) 
като институция, на която са възложени организацията, управ 
лението и администрирането на домейна от първо ниво „.eu“. 
Първоначалният договор между Комисията и избрания 
оператор на службата по регистрация (EURid) беше подписан 

на 12 октомври 2004 г. за срок от 5 години, и след това 
подновен през 2009 г. за още 5 години. Следователно 
настоящият договор ще изтече на 12 октомври 2014 г. 

Целта на настоящата покана за заявяване на интерес е да се 
набират кандидатури от организации, от които чрез процедура 
за подбор да бъде определена служба по регистрация във връзка 
с бъдещата експлоатация на домейна от първо ниво „.eu“. Проце 
дурата за подбор се основава на открита покана, както и на 
принципите на обективност, недискриминация и прозрачност. 

Характеристиките и задачите на службата по регистрация са 
определени в членове 3, 4 и 5 от регламента. Комисията би 
искала да подчертае по-специално следното: 

„Член 3 

2. Службата по регистрация трябва да бъде организация с 
нестопанска цел, създадена в съответствие със законодател 
ството на съответната държава-членка и имаща регистриран 
офис, централна администрация и основно място на 
стопанска дейност в Общността. 

3. След като е получила предварително съгласие от Коми 
сията, службата по регистрация трябва да сключи подходящ 
договор, предвиждащ делегирането на „.eu“ ccTLD код. 

4. Самата служба по регистрация на „.eu“ TLD не действа 
като регистратор. 

Член 4 

1. Службата по регистрация спазва разпоредбите, поли 
тиката и процедурите, установени в настоящия регламент и 
договорите, посочени в член 3. Службата по регистрация 
трябва да съблюдава прозрачни и недискриминационни 
процедури. 

2. Службата по регистрация: 

a) организира, администрира и ръководи „.eu“ TLD в общ 
интерес и на базата на принципите за качество, ефек 
тивност, надеждност и достъпност; 

б) регистрира наименованията на домейните в „.eu“ TLD 
посредством всеки акредитиран „.eu“ регистратор при 
поискване от:
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i) предприятие, което има регистриран офис, централна 
администрация или основно място на стопанска 
дейност в Общността, 

или 

ii) организация установена в Общността, без да засяга 
прилагането на националното законодателство, 

или 

iii) всяко физическо лице, пребиваващо в рамките на 
Общността; 

в) налага такси, непосредствено свързани с направените 
разходи; 

г) прилага извънсъдебното споразумение като политика при 
конфликт въз основа на възстановяване на разходите и 
процедура за точно решаване на спорове между собст 
вениците на наименование на домейн относно правата за 
наименования, включително правата за интелектуална 
собственост, както и спорове по отношение на индиви 
дуални решения на службата по регистрация. Тази 
политика се приема в съответствие с член 5, параграф 1 
и взема под внимание препоръките на Световната орга 
низация за интелектуална собственост. Политиката пре 
доставя адекватни процедурни гаранции за засегнатите 
страни и се прилага, без да засяга което и да е съдебно 
производство; 

д) приема процедури за и провежда акредитация на „.eu“ 
регистратори, и гарантира ефективни и честни условия за 
конкуренция между „.eu“ регистраторите; 

e) гарантира интегритет на базите данни за наименования на 
домейни. 

Член 5 

Политическа рамка 

1. След консултиране със службата по регистрация 
Комисията приема правила на обществената политика за 
въвеждането и функциите на домейна от първо ниво „.eu“ и 
принципите на обществената политика при регистрация. Тези 
мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съот 
ветствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в 
член 6, параграф 3. 

Обществената политика включва: 

a) политика за извънсъдебно решаване на спорове; 

б) обществена политика за предотвратяването на спекула 
тивното регистриране на имена на домейни и регистриране 
на имена на домейни, с което може да се злоупотреби, 
включително възможност за регистриране на имена на 
домейни по етапи, за да се гарантират подходящи 
временни възможности за притежателите на съществуващи 
права, признати или установени от националното законо 
дателство и/или от законодателството на Общността, и за 
обществените органи, да регистрират своите имена; 

в) политика за възможно отнемане на имена на домейни 
(включително въпроса за домейни без наследници — 
bona vacantia); 

г) въпроси по езикови и географски понятия; 

д) отношение към правата върху интелектуалната собственост 
и други права. 

2. В рамките на три месеца от влизането в сила на 
настоящия регламент държавите-членки могат да изпращат 
на Комисията и другите държави-членки ограничен списък 
за широко признати имена по отношение на географски 
и/или геополитически понятия, които засягат тяхната поли 
тическа и териториална организация, които могат или: 

а) да не бъдат регистрирани, или 

б) да бъдат регистрирани само на домейн от второ ниво 
съгласно разпоредбите за обществена политика. 

Комисията съобщава незабавно на службата по регистрация 
списъка с нотифицираните имена, за които се прилагат 
такива критерии. Комисията публикува списъка по същото 
време, когато уведомява службата по регистрация. 

Когато държава-членка или Комисията в 30-дневен срок от 
публикуването повдигне възражение спрямо включена точка в 
нотифицирания списък, Комисията предприема мерки в съот 
ветствие с процедурата, посочена в член 6, параграф 3, за 
решаване на възникнали проблеми. 

3. Преди започване на дейността по регистрация службата 
по регистрация одобрява първоначалната политика по регист 
рацията на „.eu“ TLD след консултация с Комисията и други 
заинтересовани страни. Службата по регистрация прилага в 
регистрационната политика правилата за обществена 
политика, одобрени съгласно параграф 1, като взема под 
внимание списъка с изключенията, посочен в параграф 2. 

4. Комисията периодично информира Комитета, посочен в 
член 6, относно дейностите, посочени в параграф 3 от 
настоящия член.“ 

Оценката и избирането на службата по регистрация ще се 
проведат въз основа на критериите за подбор, приети съгласно 
регламента и включени в настоящата покана за заявяване на 
интерес. Комисията може да реши да използва външни 
експерти, които да помогнат при тази оценка. Изборът на 
експертите ще се извърши въз основа на тяхната компетентност, 
независимост и техните специфични познания на пазара. 

2. Покана за представяне на кандидатури 

В съответствие с Регламент (ЕО) № 733/2002 относно 
въвеждането на „.eu“ домейн от най-високо ниво с настоящото 
Европейската комисия приканва да се представят кандидатури за 
избиране на служба по регистрация, на която да бъдат 
възложени организацията, администрирането и управлението на 
интернет домейна от първо ниво „.eu“. 

С цел да се съдейства на кандидатите и да се стандартизира 
видът на представената информация, в приложенията към 
настоящата покана се съдържа указание за вида на изискваната 
от Комисията информация. Всички заявители следва да пред 
ставят своята кандидатура в съответствие с информацията, 
изисквана в приложенията. Заявлението трябва да бъде 
подписано от упълномощен представител на организацията. 
Допълнителна информация може да бъде предоставена по 
преценка на заявителя, но кандидатури, които не предоставят
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цялата изисквана в приложенията информация, няма да се 
считат за приемливи. Заедно с документите следва да се подаде 
и електронно копие на заявлението за интерес. 

Заявленията следва да се представят на един етап. Службата по 
регистрация следва да се избере в резултат на настоящата покана 
за заявяване на интерес. Не се предвиждат допълнителни покани 
за избиране на службата по регистрация. 

Кандидатури, подадени след посочения по-долу срок, няма да 
бъдат разглеждани по настоящата покана. 

Заявленията за интерес по настоящата покана следва да бъдат 
изпратени с препоръчано писмо не по-късно от 20 юни 2013 r. 
(дата на пощенското клеймо), или да се предадат на посочения 
по-долу адрес (лично, чрез упълномощен представител или 
частна куриерска служба), не по-късно от 20 юни 2013 r. 
(17,00 ч.). Трябва да се получи разписка като доказателство за 
предаване на документите, подписана и датирана от служител на 
посочената по-долу служба. 

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат подадени в 
четири екземпляра (три подвързани копия, едно неподвързано) 
на един от официалните езици на Европейския съюз. Четирите 
екземпляра трябва да бъдат поставени в два запечатани плика. 
На външния плик трябва да е написан адресът, посочен по-долу, 
а на вътрешния плик освен адреса трябва да е написано следното 
„Applications to expressions of interest for the selection of 
the .eu top level domain Registry, submitted by (име на 
заявителя) — not to be opened by the internal mail depar
tment“ (Заявления за интерес във връзка с избиране на 
служба по регистрация за интернет домейна от първо 
ниво „.eu“, представени от (име на заявителя) — да не 
се отваря от службата за вътрешна кореспонденция). Само 
залепващи се пликове не трябва да се използват. 

Крайният срок за представяне на заяленията за интерес е 
20 юни 2013. Адресът, на който заявленията за интерес 
трябва да бъдат изпратени или предадени, е следният: 

European Commission 
Directorate-General for Communications Networks, Content 
and Technology 
Mr Eddy HARTOG 
Unit D1 — International 
BU 25 04/075 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

В срок от пет дни след получаване на заявлението Комисията 
изпраща на заявителя потвърждение за получаване. 

Кандидатите носят отговорност за това заявленията им да са 
адресирани до горепосочения адрес и да са изпратени навреме, 
за да бъдат получени преди крайния срок. Комисията не поема 
отговорност за неправилно адресирани пратки, нито за пред 
ложения, които са разделени в няколко пратки без съответно 
обозначение, така че отделните части да не могат да бъдат 
събрани. 

Информация: 

Информация за Регламент (ЕО) № 733/2002 може да се намери 
на следния интернет адрес: 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en. 
htm 

3. Критерии за допустимост 

Всички заявления ще бъдат проверявани по следните критерии: 

— дата на получаване на заявлението — да е спазен крайният 
срок за получаване, 

— подпис на представителя на юридическото лице, подаващо 
заявлението, 

— пълнота на заявлението, 

— статут на заявителя, 

— попълнена и подписана „клетвена декларация по отношение 
на критериите за изключване от участие и за липсата на 
конфликт на интереси“ (приложение 1а). 

Службата по регистрация трябва да бъде организация с несто 
панска цел, създадена в съответствие със законодателството на 
съответната държава-членка и имаща регистриран офис, 
централна администрация и основно място на стопанска 
дейност в Европейския съюз. 

В заявлението трябва да е ясно посочена държавата-членка, в 
която организацията с нестопанска цел е създадена, и да се 
предостави пълна информация за местонахождението на регис 
трирания ѝ офис, централната администрация и основното място 
на стопанската ѝ дейност. 

За да се потвърди, че статутът на заявителя отговаря на тези 
изисквания, заявлението трябва да съдържа информацията, 
посочена в приложение 1. 

Освен това, ако организацията с нестопанска цел е учредена от 
консорциум от дружества или групи на изпълнители, заяв 
лението трябва да включва информация за ролята и статута на 
всеки член или всяка група. Следва да се опише и вътрешната 
организация на организацията с нестопанска цел, освен ако това 
не стане ясно от предоставения учредителен акт или подобен тип 
устав. 

Ако организацията с нестопанска цел още не е създадена по 
време на подаването на заявлението, заявителите следва да пред 
ставят възможно най-много информация относно всяко от 
горните изисквания, както и да опишат ясно и точно графика 
и процедурата на планираното учредяване. 

Службата по регистрация трябва да изпълнява необходимите 
задачи като основен изпълнител, а не като агент или подизпъл 
нител. Подизпълнения са допустими, само ако това е необходимо 
за провеждането на работата и с предварително писмено 
разрешение на Комисията. В такива случаи изпълнителят 
гарантира, че Комисията се ползва със същите права и 
гаранции по отношение на трети страни, както по отношение 
на самия изпълнител. Ако даден заявител има намерение да 
възложи част от функциите на службата по регистрация на 
подизпълнители, заявлението трябва да съдържа информация за 
това съгласно приложение 1, параграф 10.
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Заявителите трябва да представят клетвена декларация (при 
ложение 1а), надлежно подписана и с отбелязана дата, в която 
заявяват, че не се намират в някое от положенията, посочени в 
членове 93 и 94 от Финансовия регламент. Същата декларация 
може да се изисква и от подизпълнителите. Кандидатите, които 
са в едно от положенията, посочени в членове 93 и 94 от 
Финансовия регламент, са изключени от участие в тази 
процедура. 

Заявленията, които не отговарят на критериите за допус 
тимост, няма да бъдат оценявани. 

Решението за изключване на предложения, които не отговарят 
на критериите за допустимост, се вземат от Комисията. 
Заявителят на недопустимо предложение ще бъде информиран 
незабавно за решението на Комисията. 

4. Критерии за подбор 

Изборът на службата по регистрация за домейна „.eu“ ще се 
основава на Регламент (ЕО) № 733/2002 и ще се провежда 
според критериите, посочени в настоящия раздел. Заявленията 
трябва да включват информация по критериите за подбор 
съгласно приложение 2. 

A. Качество на услугите 

Службата по регистрация е институцията, на която са възложени 
организацията, администрирането и управлението на ДПН „.eu“, 
включително поддръжка на съответните бази данни и свързаните 
с тях обществени справочни услуги в отговор на запитвания, 
регистрацията на имената на домейни, работата на службата 
по регистрация на имена на домейни, работата на DNS 
сървърите на службата по регистрация за ДПН, както и 
създаването и управлението на зоновите файлове на ДПН. 

Заявителите трябва да докажат способността си да организират, 
администрират и управляват ДПН „.eu“ в общ интерес и въз 
основа на принципите за качество, ефикасност, надеждност и 
достъпност. В заявленията се описва как ще се осъществява орга 
низирането, администрирането и управлението и се предоставя 
информация за съответните експертни познания, налични в орга 
низацията за изпълняване на тези функции. Може да се вземе 
под внимание и степента, в която заявителят е в състояние сам 
да изпълнява функциите на служба по регистрация, вместо да 
използва подизпълнители. 

Заявленията включват също така описание на предложените 
условия и процедура за акредитиране на регистраторите, вклю 
чително технически съображения и съответния метод за гаран 
тиране на ефективни и честни условия за конкуренция между 
регистраторите; може да се включи и проектоспоразумение за 
акредитация, ако има такова. Самата служба по регистрация не 
бива да действа като регистратор. 

Освен това службата по регистрация за ДПН „.eu“ ще трябва да 
предприема достатъчни мерки, за да гарантира, че ДПН „.eu“ се 
популяризира ефективно в рамките на ЕС, че се изгражда 
доверието на потребителите/ползвателите, че се благоприятства 
новаторството и е възможно приспособяване към бъдещите 
потребности на потенциалните регистрирани лица. Следва да се 
обърне особено внимание на езиковото многообразие на Евро 
пейския съюз, както и на необходимостта от насърчаване изпол 
зването на ДПН „.eu“ на официалните езици на ЕС, включително 
насърчаване на варианти с използване на международни имена 
на домейни (МИД). В заявленията трябва да бъде описано как 
заявителите възнамеряват да постигнат тези цели. 

По този критерий за подбор могат да бъдат получени максимум 
30 точки. Ще се изисква получаването на поне 20 точки, за да 
се вземат кандидатите под внимание. 

Б. Човешки и технически ресурси 

Заявителите трябва да докажат, че разполагат с адекватно ниво 
на човешки и технически ресурси, за да изградят и осигурят 
функционирането на система за управление на регистрирането, 
която гарантира високо равнище на надеждност (включително 
предпазни мерки в случай на отказ), точност и ефикасност. 
Географското разнообразие в предложената от заявителя управ 
ленска структура и персонала също ще се счита за предимство 
при оценяване на кандидатурите. 

Също така кандидатите трябва да докажат, че могат да 
управляват ДПН „.eu“ по начин, който е в съответствие поне с 
минималните изисквания на „Интернет корпорация за присвоени 
имена и адреси“ (ICANN) към функционалните и експлоатаци 
онните спецификации за служби по регистрация за ДПН по 
държави. 

По този критерий за подбор могат да бъдат получени максимум 
20 точки. Ще се изисква получаването на поне 14 точки, за да 
се вземат кандидатите под внимание. 

Заявлението трябва да съдържа информацията, посочена в 
приложение 3. 

В. Финансов капацитет 

Заявителите трябва да покажат ниво на финансова сигурност и 
стабилност, което съответства на задачите, които трябва да се 
изпълняват. Поради това ще бъде обърнато особено внимание 
на качеството на бизнес плана, предложен за функционирането 
на службата по регистрация. 

Към заявлението следва да се приложи подходяща информация 
за очакваните разходи и капиталови изисквания, наличния 
капитал и застраховки, модел на приходите (включително 
модел на ценообразуване), съответни пазарни анализи, марке 
тингов план и предпазни мерки за извънредни обстоятелства. 

Съотношението разходи/качество на услугите е важен критерий 
за оценяването на финансовия капацитет. 

Освен това кандидатите следва да предоставят информация за 
годишните външни одити, на които ще се подлагат. 

По този критерий за подбор могат да бъдат получени максимум 
20 точки. Ще се изисква получаването на поне 14 точки, за да 
се вземат кандидатите под внимание. 

За прилагането на регламента не се отпускат средства от Съюза. 
Службата по регистрация ще събира такси от трети страни за 
услугите си. Инвестициите и разходите на службата следва да се 
покриват от очакваните приходи от регистрации. Ако след 
първата година на дейност бъде отчетен излишък, който не е 
инвестиран за целите на подобряване на качеството на обслуж 
ването, което е пряко свързано с организацията, администри 
рането и управлението на интернет домейна от първо ниво 
„.eu“. От страна на службата, този излишък ще бъде прехвърлян 
всяка година в бюджета на Съюза. Трябва да се обърне внимание 
на необходимостта от осигуряване на подходящ оперативен 
резерв.
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Г. Механизми за консултиране 

Кандидатите трябва да посочат как възнамеряват да се 
консултират и отчитат мнението на други заинтересовани 
страни, по-специално с публичните органи, предприятия, орга 
низации и физически лица, представляващи различни елементи 
на европейската интернет общност и заинтересовани страни. 

По-специално кандидатите следва да посочат какъв консул 
тативен механизъм те възнамеряват да използват за първона 
чалното определяне на политиката за регистрация и бъдещите 
ѝ изменения. 

По този критерий за подбор могат да бъдат получени максимум 
30 точки. Ще се изисква получаването на поне 20 точки, за да 
се вземат кандидатите под внимание. 

Д. Представителство 

Кандидатите следва да посочат как възнамеряват да установяват 
и поддържат връзка със съответните регионални или между 
народни организации, свързани с интернет (по-специално 
CENTR (Council of European National Top Level Domain Regis
tries), RIPE (Réseaux IP Européens) и ICANN), като участват в 
тях, ако това е целесъобразно. 

По този критерий за подбор могат да бъдат получени максимум 
10 точки. Ще се изисква получаването на поне 5 точки, за да се 
вземат кандидатите под внимание. 

Е. Въздействие върху пазара на имена на интернет домейни 

В регламента се казва, че „.еu домейнът от най-високо ниво 
следва да стимулира използването и достъпа до мрежите на 
Интернет и виртуалния пазар, основан в Интернет, в съответствие 
с член 154, параграф 2 от Договора, посредством осигуряване на 
допълнителна възможност за регистрация на домейна към 
съществуващите национални домейни от най-високо ниво 
(ссTLD) или глобална регистрация по браншове в домейни от 
най-високо ниво, и следователно следва да увеличи избора на 
потребителите и конкуренцията.“ Следователно ще се обърне 
внимание на вероятното въздействие на предложението на 
кандидата върху конкуренцията на пазара на имена на 
интернет домейни. 

Предложенията следва да включват съответните данни за дела на 
членовете на организацията с нестопанска цел или участниците ѝ 
в продажбите във връзка с регистрацията в ДПН на регионално и 
световно равнище. Дяловете следва да се посочат поотделно за: 
1. всички общи ДПН (gTLDs); 2. всички ДПН по държави 
(ccTLDs); 3. всеки от общите ДПН, в който действа съответният 
член или участник; и 4. всеки от съответните ДПН по държави, в 
който действа съответният член или участник. 

По този критерий за подбор могат да бъдат получени максимум 
20 точки. Ще се изисква получаването на поне 14 точки, за да 
се вземат кандидатите под внимание. 

Ж. Механизми за изпълнение на правилата за обществена 
политика 

В член 5, параграф 1 от регламента се изисква от Комисията след 
консултиране със службата по регистрация да приема правила на 

обществената политика за въвеждането и функциите на ДПН 
„.eu“ и принципите на обществената политика при регистрация 
на имена на домейни ( 4 ). 

Поради това кандидатите се приканват да определят варианти за 
механизми за прилагане на член 5, параграф 1, да опишат 
тяхното въздействие върху финансите, логистиката и ресурсите 
и да посочат предпочитания от кандидата вариант (с обосновка 
за това). 

Заявителят следва също така да посочи кой от тези варианти е 
заложен в основата на модела на приходите и разходите, 
включен в раздел „Финансов капацитет“. Тази информация ще 
се използва от Комисията за определяне на правилата за 
обществена политика, които следва да бъдат приети. Кандидатите 
следва да са наясно, че приложимата политика може да се 
различава от предложението на избраната служба по регист 
рация. 

По този критерий няма да се дава оценка въз основа на 
качеството на съответния вариант на политика, тъй като тази 
политика ще бъде определена по-късно от Комисията с 
помощта на комитета, посочен в член 6 от регламента. 
Оценката по него ще бъде въз основа на качеството на съот 
ношението между модела на приходите и разходите и алтер 
нативни варианти на политиката. 

Максималната оценка може да е 10 точки. Ще се изисква полу 
чаването на поне 5 точки, за да се вземат кандидатите под 
внимание. 

З. Държави от ЕИП и разширяване на ЕС 

Заявителите следва да покажат как възнамеряват да вземат 
предвид очакваното разширяване на обхвата на регламента, 
така че да обхване държавите от ЕИП, и потенциалното му 
разширяване, така че да обхване държавите кандидатки за 
присъединяване към ЕС. 

По този критерий за подбор могат да бъдат получени максимум 
10 точки. Ще се изисква получаването на поне 5 точки, за да се 
вземат кандидатите под внимание. 

5. Процедура след избирането 

След оценката на заявленията за интерес, получени в посочения 
по-горе в раздел 2 срок, Комисията ще проведе консултации с 
държавите-членки по предвидения в регламента начин и ще 
избере подходяща организация, която да поеме службата по 
регистрация за домейна „.eu“. 

Спечелилият кандидат ще бъде поканен да сключи договор с 
Комисията, в който ще се определят задачите и отговорностите 
на службата по регистрация съгласно регламента, включително 
принципите на обществената политика съгласно член 5, параграф 
1, както и условията за надзор от Комисията върху организа 
цията, администрирането и управлението на ДПН „.eu“ от 
службата по регистрация, и критериите, въз основа на които е 
извършен подборът за службата по регистрация. Договорът ще 
бъде с ограничен срок и подлежи на подновяване. Първона 
чалният договор е за период от пет години и може да се 
поднови за още два периода по пет години.
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Ако преговорите по договора бъдат прекратени преди подпис 
ването му, тъй като заявителят се оттегли или Комисията е на 
мнение, че сключването на подходящ договор не е възможно, то 
другата страна ще бъде незабавно и надлежно уведомена за 
причините за прекратяването на преговорите. Ако това се 
случи на който и да е етап от процеса на подбор и преди 
подписването на договора, Комисията си запазва правото да 
започне преговори с друг кандидат, които е подал допустимо 
заявление за интерес и отговаря на критериите за подбор. 

След подписването на договора от службата по регистрация и 
Комисията последната ще съобщи на „Интернет корпорация за 
присвоени имена и адреси“ (ICANN) решението си за избора на 
определен оператор на службата по регистрация за ДПН „.eu“ и в 
зависимост от случая ще поиска от ICANN да гарантира деле 

гирането на ДПН „.eu“ на определената организация съгласно 
процедурата, установена за делегиране на ДПН по държави. 

Съгласно регламента службата по регистрация трябва да спазва 
правилата на обществената политика относно експлоатацията на 
ДПН „.eu“, приети от Комисията, след като бъде проведена 
консултация с държавите-членки и службата по регистрация. 
Тези правила се отнасят за предотвратяването на спекулативното 
регистриране на имена на домейни и регистриране на имена на 
домейни, с което може да се злоупотреби, политиката за 
възможно отнемане на имена на домейни (включително 
въпроса за домейни без наследници — bona vacantia), въпроси 
по езикови и географски понятия, политиката по правата върху 
интелектуалната собственост и други права, както и политиката 
за извънсъдебно решаване на спорове.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии за допустимост 

Информация, която трябва да бъде предоставена в съответствие с критериите за допустимост по отношение на статута на 
заявителя: 

1. пълно юридическо наименование, основен адрес, номер на телефон и факс, адрес на уебсайта(овете) и адрес за 
електронна поща на организацията с нестопанска цел, подаваща заявлението; 

2. пълни данни (адрес, телефон, факс, адрес на уебсайта(овете) и адрес за електронна поща) на регистрирания офис, 
централната администрация или основното място на стопанска дейност; 

3. адрес и координати за връзка на всички други места на стопанска дейност на заявителя; 

4. правен статут на организацията; 

5. закон, по който е учредена организацията; 

6. заверено копие от учредителен акт или подобен тип устав на организацията; 

7. ако организацията е учредена от консорциум от дружества или групи на изпълнители — пълния адрес и данни за 
контакт на всеки член или група, както и тяхната роля и статут; 

8. описание на вътрешната организация на организацията с нестопанска цел, освен ако това не стане ясно от учреди 
телния акт или подобен тип устав; 

9. ако организацията с нестопанска цел още не е създадена по време на подаването на заявлението — пълна налична 
информация относно всяко от горните изисквания, както и ясно и точно описание на графика и процедурата на 
планираното учредяване; 

10. ако даден заявител има намерение да възложи част от функциите на службата по регистрация на подизпълнители, той 
следва да предостави съответните данни, включително функцията, която да бъде възложена на подизпълнител, обхвата 
и условията на предложения договор за подизпълнение, предложения подизпълнител (ако е известен) и описание на 
техническите, финансовите и управленските възможности и експертни знания на предложения подизпълнител (ако са 
известни). За всяко подизпълнение се изисква предварителното писмено разрешение на Комисията. 

11. (незадължително) пълни имена и длъжности на: i) всички директори; ii) всички членове на надзорния/управителния 
съвет; и iii) всички ръководители. Ако е уместно, следва да се предостави също така информация за предишни заемани 
длъжности и опит, както и за други заемани понастоящем длъжности; 

12. попълнена и подписана „клетвена декларация по отношение на критериите за изключване от участие и за липсата на 
конфликт на интереси“ (приложение 1а).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1а
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Подаване на заявлението 

Заявлението трябва да бъде подписан и датиран от упълномощено лице, действащо от името на предложения оператор на 
службата по регистрация/организацията заявител, което удостоверява, че цялата информация, предоставена в пред 
ложението на заявителя, доколкото му е известно, е вярна и точна. С това подписалият и организацията заявител 
приемат, че всяка съществена неточност или невярно изложение може да доведе до отхвърляне на заявлението или 
отмяна на последващи договори, сключени въз основа на това заявление. 

Кандидатите трябва да отговарят на критериите за допустимост. Освен това кандидатите следва да предоставят информация 
по позициите на настоящото приложение. По критериите А—З се поставят следните оценки: 

— 1 недостатъчен, 

— 2 слаб, 

— 3 среден, 

— 4 добър, 

— 5 отличен. 

A. Качество на услугите 

A.1. Описание на способността на кандидата да организира, администрира и управлява ДПН „.eu“ в общ интерес и въз 
основа на принципите за качество, ефикасност, надеждност и достъпност, включително общи способности, експертен опит, 
предишен опит и, ако е приложимо, текущи икономически дейности. Ако организацията е учредена от консорциум от 
дружества или групи на изпълнители — описание на общите способности, експертен опит, предишен опит и, ако е 
приложимо, сегашни стопански дейности за всяко дружество или група. 

A.2. Информация за управленски опит на предложените директори и управители, включително личен опит и квали 
фикация. 

A.3. Описание на предложения подход за прилагане на съществуващата процедура и действащите условия за акреди 
тиране на регистраторите, включително технически съображения, както и на предложения от заявителя метод за гаран 
тиране на ефективни и честни условия за конкуренция между регистраторите. 

A.4. Описание на планираните от заявителя мерки, за да се гарантира, че ДПН „.eu“ се популяризира в рамките на ЕС, 
че се изгражда доверието на потребителите/ползвателите, че се благоприятства новаторството и че се приспособява към 
бъдещите потребности на потенциалните регистрирани лица, както и че се насърчава езиковото многообразие. 

Б. Човешки и технически ресурси 

Б.1. Доказателства, че е налице адекватно ниво на човешки и технически ресурси, за да се изгради и осигури експлоа 
тацията на система за управление на регистрирането, която гарантира високо равнище на надеждност (включително 
предпазни мерки в случай на отказ), точност и ефикасност. Доказателства за географското разнообразие на управленската 
структура и персонала. 

Б.2. Подробно описание на техническия капацитет на кандидата да изпълнява задачите, посочени в приложение 3. Това 
включва информация за числеността, опита и квалификациите на основния технически персонал и за достъпа до 
инструменти и ресурси за поддръжката и развитието на системата. 

Б.3. Описание на техническия план за предложените дейности на службата по регистрация. Това включва общо 
описание на: предложените съоръжения и системи, модела за службата по регистрация и регистраторите, на капацитета 
на базите данни, процедурите за управление на зоновите файлове, системите за фактуриране и събиране на вземанията, 
депозирането и архивирането на данни при трети страни (като данните се съхраняват единствено в Европейския съюз), 
свързаните с тях обществени справочни услуги в отговор на запитвания, сигурността на системата, способността за справяне 
с извънредно големи количества данни, надеждността на системата и процедурите за нейното възстановяване (съгласно 
приложение 3). 

B. Финансов капацитет 

B.1. Описание на бизнес плана за експлоатацията на предложената служба по регистрация, включително на услугите, 
които следва да бъдат предоставяни, на очакваните разходи и капиталови изисквания, на наличния капитал, на модела на 
приходите (включително модел на ценообразуване), анализ/прогноза на пазара, маркетингов план, анализ на разходите, 
преценка на необходимите ресурси, план за разширяване за петгодишния срок на договора, анализ на риска и предпазни 
мерки за извънредни обстоятелства. Заявителят може да предостави допълнителна информация, която счита за уместна. 

B.2. Доказателство за финансовия и икономическия капацитет — да се подаде един от следните документи: банкови или 
инвеститорски удостоверения, счетоводни баланси или извлечения от тях или справка за общия оборот. 

B.3. Потвърждение и данни за застраховка за обща гражданска отговорност, включително име и адрес на застрахователя 
и размер на застрахователното покритие.

BG 14.5.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз C 134/19



B.4. Информация за годишния външен одит. 

Г. Механизми за консултиране 

Г.1. Описание на процеса и методиката на консултиране със заинтересованите страни. 

Д. Представителство 

Д.1. Описание на планираното представителство пред регионални или международни организации във връзка с 
интернет. 

Е. Въздействие върху конкуренцията 

E.1. Данни за дела на членовете или участниците в продажбите за подобни дейности по регистрация в регионален или 
световен мащаб. 

Ж. Механизми за изпълнение на правилата на обществената политика 

Ж.1. Описание на вариантите за прилагане на член 5, параграф 1 от регламента, като се опише въздействието им върху 
финансите, логистиката и ресурсите. 

Ж.2. Информация за вариантите, заложени в основата на модела на приходите и разходите, включен в раздел В1. 

З. Държави от ЕИП и разширяване на ЕС 

З.1. Демонстрация как кандидатът възнамерява да се съобрази с очакваното разширяване на обхвата на регламента, така 
че да обхване държавите от ЕИП, и потенциалното му разширяване, така че да обхване държавите кандидатки за присъе 
диняване към ЕС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Службата по регистрация трябва да предоставя като минимум необходимите системи, софтуер, хардуер, съоръжения и 
инфраструктура за следните услуги: 

1. експлоатация и поддръжка на първичния овластен сървър за ДПН „.eu“; 

2. експлоатация и/или управление на мрежата от вторични сървъри за ДПН „.eu“; 

3. създаване и управление на зоновия/те файл/ове на ДПН „.eu“; 

4. прилагане на подходящи мерки за сигурност, за да се гарантира високо ниво на поверителност, цялостност и 
наличност на данните. По-специално изпълнителят трябва да гарантира, че ДПН „.eu“ непрекъснато е на разположение, 
че информацията се публикува само със съгласието на регистрираното лице и че тя се променя само по искане на 
регистрираното лице и/или неговия регистратор. В допълнение в заявлението трябва да бъдат описани системи за 
предотвратяване на отказ от обслужване (DoS) и на разпределен отказ от обслужване (DDoS); 

5. надлежни проверки в областта на сигурността, за да се гарантира постоянна и непрекъсната бдителност срещу ново 
появяващи се заплахи; 

6. поддържане на точна и актуална регистрационна база данни за всички регистрации в ДПН „.eu“; 

7. поддържане на точна и актуална база данни на акредитираните регистратори на ДПН „.eu“; 

8. съхраняване на данни при трети страни (като данните се съхраняват единствено в Европейския съюз) за зоновия файл 
на ДПН „.eu“ и информацията за регистрацията на имената на домейни; 

9. спазване на съответните международни стандарти (включително стандартите на IETF и бъдещите стандарти и 
процедури като тези, които се разработват за международните имена на домейни) и най-добрите практики за 
функциите, изложени по-горе, с цел да се гарантира оперативната съвместимост на ДПН „.eu“ с останалата част на 
системата за имена на интернет домейни. Мерки за съобразяване с миграцията към IPv6, ако и когато е уместно; 

10. насърчаване на осведомеността за ДПН „.eu“ и на регистрирането в него чрез поддържане на уебсайт с актуална 
информация за политиката относно ДПН „.eu“ и регистрирането в него, както и чрез други средства за популяризиране 
и осведомяване; 

11. предоставяне и поддържане на свързаните обществени справочни услуги в отговор на запитвания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Проект на концесионен договор за услуги 

Европейският съюз (наричан по-нататък „Съюзът“), представляван от Европейската комисия (наричана по-нататък „Коми 
сията“), представлявана за целите на подписването на този договор от (собствено име, фамилно име, длъжност, отдел) или 
негов/неин надлежно упълномощен представител, 

от една страна, 

и 

(Име на дружеството и юридическа форма) 

(Официален номер на регистрация) 

(Регистрирано/седалище/място на дейността) 

(Пълен адрес) 

(Регистрационен номер по ДДС) 

(Регистрационен номер в конкретна система за социална сигурност) 

представлявано от своя(ите)/правен(ни)/законен(ни) представител(и), (име) (длъжност) 

(изпълнителят), 

от друга страна, 

По-нататък наричани заедно „страни по Договора“, 

СЕ СПОРАЗУМЯХА: 

за изложените по-долу специални и общи условия, както и за следните приложения: 

Приложение I. Техническо приложение 

Приложение II. Оперативно резюме 

Приложение III. Оферта на изпълнителя (№ (попълнете) от (добавете дата) 

които съставляват неразделна част от този договор (наричан по-нататък „Договорът“). 

Разпоредбите на Специалните условия имат предимство пред разпоредбите на другите части на Договора. Разпоредбите на 
Общите условия имат предимство пред разпоредбите на приложенията. Разпоредбите на техническото приложение (при 
ложение I) имат предимство пред разпоредбите на оперативното резюме (приложение II). 

При условие че са изпълнени горните разпоредби, отделните инструменти, съставляващи част от Договора, следва да се 
разглеждат като взаимно допълващи се. Двусмислия или несъответствия в рамките на отделна част или между различни 
части се разясняват или коригират чрез писмено указание на Комисията съгласно правата на Изпълнителя по член I.7, в 
случай че той оспори такова указание. 

I. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

Член I.1 

Предмет 

I.1.1. Предметът на договора е да се възложат организацията, администрирането и управлението на интернет домейна от 
първо ниво (наричан по-долу „ДПН“) „.eu“ на Изпълнителя в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 733/2002 
на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 г. относно въвеждането на „.eu“ домейн от най-високо ниво (OB 
L 113, 30.4.2002 г., стр. 1) и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 г. относно определяне на 
правила на обществената политика за въвеждането и функциите на „.eu“ домейн от най-високо ниво и принципите, които 
ръководят регистрирането (OB L 162, 30.4.2004 г., стр. 40). 

I.1.2. Изпълнителят предоставя услугите, които са му възложени в съответствие с техническите задължения, описани в 
техническото приложение (приложение I), и със спецификациите в оперативното резюме, приложено към Договора (при 
ложение II). 

Член I.2 

Срок на договора 

I.2.1. Договорът влиза в сила на датата на подписването му от последната страна по Договора. 

I.2.2. Без да се засяга извършването на необходимата подготвителна работа, при никакви обстоятелства изпълнението на 
Договора не може да започне преди датата, на която Договорът влиза в сила. 

I.2.3. Този договор се сключва за първоначален срок от 5 години, считано от датата, на която е подписан от страните по 
Договора. Този срок и всички други срокове, посочени в Договора, се изчисляват в календарни дни.
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I.2.4. Този договор може да бъде удължаван два пъти — всеки път за допълнителен срок от максимум пет години — от 
всяка от страните по Договора под формата на допълнителен договор. Искането за удължаване се съобщава от всяка от 
страните между 15 и 12 месеца преди изтичането на действащия договор. Не се прилага мълчаливо удължаване. 

Член I.3 

Общи административни разпоредби 

Всички съобщения във връзка с договора се правят писмено с указване на номера на договора. Обикновените пощенски 
пратки се считат за получени от Комисията на датата, на която са заведени от отговорния отдел, посочен по-долу. 
Съобщенията следва да се изпращат на следните адреси: 

Комисия: 

European Commission 
DG Communications Networks, Content and Technology 
Unit D1 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Електронна поща: cnect-d1@ec.europa.eu 

Изпълнител: 

… 

Член I.4 

Приложимо право и уреждане на спорове 

I.4.1. Договорът се регулира от националното материално право на Кралство Белгия. 

I.4.2. Общият съд, а в случай на обжалване — Съдът на ЕС имат изключителна юрисдикция да разглеждат всички 
спорове между Съюза и Изпълнителя по отношение на валидността, прилагането или всяко тълкуване на този договор. 

Член I.5 

Прекратяване на договора от една от страните 

I.5.1. Изпълнителят може да прекрати този договор по всяко време, в случай че не е в състояние да изпълни задъл 
женията си по него, като даде деветмесечно писмено предизвестие на Комисията. При получаване на писмото за прекра 
тяване на Договора Изпълнителят предприема всички необходими мерки за свеждане на разходите до минимум и за 
предотвратяване на щетите и отменя или ограничава ангажиментите си. 

I.5.2. Когато договорът бъде прекратен по каквато и да е причина, Комисията, в сътрудничество с Изпълнителя, пред 
приема всички мерки, необходими за прехвърляне на административната и оперативната отговорност за ДПН „.eu“ и при 
спазване на приложимото право — на евентуалните резервни фондове на страна, която Комисията може да определи. В 
такъв случай Изпълнителят полага всички усилия, за да гарантира, че непрекъснатостта на услугата няма да бъде възпре 
пятствана по никакъв начин. Изпълнителят по-специално продължава да актуализира информацията, подлежаща на съхра 
няване от трета страна, до момента на приключване на прехвърлянето на ДПН „.eu“. Изпълнителят също така гарантира, че 
данните се прехвърлят на страна, която може да бъде определена от Комисията, в универсално четим формат към момента 
на прекратяване на договора. Изпълнителят също предоставя на Комисията или на новия изпълнител по регистрацията 
подходящите средства, необходими за обработката, преобразуването, адаптирането и, по-общо, използването на данните в 
съответствие с потребностите на Комисията/новия изпълнител по регистрацията. 

I.5.3. В случай на прекратяване на договора Комисията може да поиска от Изпълнителя да предостави консултантски 
услуги на пазарни цени, с които да подпомогне прехвърлянето на отговорности към новия изпълнител по регистрацията, 
който Комисията може да определи. 

I.5.4. В посочените по-долу случаи Комисията уведомява Изпълнителя чрез препоръчано писмо с обратна разписка, че 
той разполага с един месец, за да коригира положението. При изтичане на този месец, ако Изпълнителят не е коригирал 
положението, Комисията може незабавно да прекрати настоящия договор, без да дължи обезщетение, чрез препоръчано 
писмо с обратна разписка: 

а) когато Изпълнителят не е в състояние да осигури ресурсите (финансови средства, персонал и др.), които са необходими 
за изпълнение на задълженията съгласно Регламент (ЕО) № 874/2004; 

б) когато Изпълнителят не е спазил Регламент (ЕО) № 874/2004 в своята първоначална политика на регистрация за ДПН 
„.eu“ или прилага тази политика произволно; 

в) когато Комисията може основателно да приеме, че Изпълнителят не е в състояние да продължи да управлява, 
експлоатира и контролира ДПН „.eu“ съгласно регламента и съответните публични политики; 

г) когато Изпълнителят не е изпълнил изцяло договорните си задължения. 

I.5.5. Комисията може незабавно да прекрати настоящия договор без да дължи обезщетение, в случай че Изпълнителят 
сключи договор с ICANN относно делегирането на ДПН „.eu“ без предварителното съгласие на Комисията.
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Член I.6 

Финансово управление и контрол 

I.6.1. За целите на настоящия договор разходно ориентираният принцип следва да се тълкува като налагащ цена, която 
не просто се основава на разходи, а която води до разумни разходи. 

I.6.2. Изпълнителят се задължава да: 

а) изпълнява договора и управлява регистъра в съответствие с принципите на доброто финансово управление; 

б) гарантира, че при изпълнението на договора не се нарушава правото на ЕС (напр. в областта на конкуренцията, защитата 
на потребителите и др.); и 

в) гарантира, че при изпълнението на договора не се нарушава приложимото национално законодателство на държавите 
членки, по-специално на белгийското право по отношение на организациите с нестопанска цел. 

I.6.3. Изпълнителят изпълнява договора в съответствие с принципите на доброто финансово управление. 

I.6.4. Изпълнителят няма право на плащания от Европейския съюз за изпълнението на изискванията на този договор. 

I.6.5. Изпълнителят обаче може да определя и събира такси от трети страни за изпълнението на изискванията на 
настоящия договор, при условие че таксите са пряко свързани с направените разходи. По отношение на първата година 
на дейността размерът на таксите, налагани от службата по регистрация се изчисляват, като се вземат предвид очакваните 
разходи съгласно бизнес плана, представен на Комисията. 

I.6.6. Инвестициите и разходите от страна на Изпълнителя се поемат от него за сметка на очакваните приходи от 
регистрации. Ако след първата счетоводна година бъде отчетен излишък, който не е инвестиран за целите на подобряване 
на качеството на обслужване, този излишък ще бъде прехвърлен в бюджета на Съюза за всяка година, през която възникне 
такъв излишък. Трябва да се обърне внимание на необходимостта от осигуряване на подходящ оперативен резерв. 

I.6.7. За да може Комисията да проверява дали е налице излишък за прехвърляне, Изпълнителят се задължава в срок от 
60 дни след края на всяка счетоводна година да представя счетоводен баланс за своите дейности. Когато Комисията вземе 
решение относно стойността на излишъка за прехвърляне, се издава разпореждане за възстановяване и то се изпраща на 
изпълнителя, който го изпълнява, като извършва съответното прехвърляне на средства в срок от 60 дни след получаването 
на разпореждането. 

I.6.8. Изпълнителят се задължава да се подлага на ежегоден финансов одит от независим одитор и да представя 
резултатите от одита на Комисията. Разходите се поемат от Изпълнителя. 

I.6.9. Въз основа на заключенията от финансовия одит Комисията взема всички целесъобразни мерки, които счете за 
необходими. 

I.6.10. Изпълнителят предоставя всички подробни данни, поискани от Комисията, с оглед да се провери дали Договорът 
е изпълнен правилно и дали, inter alia, службата по регистрация се управлява в съответствие с принципите на доброто 
финансово управление. 

I.6.11. Изпълнителят, ако това бъде поискано от него, участва в разумен брой срещи, организирани от Комисията или от 
всеки друг орган, действащ от нейно име, с оглед мониторинг, надзор и оценка на изпълнението на Договора. Той трябва да 
улеснява мониторинга, надзора и оценката на това изпълнение. 

I.6.12. Изпълнителят съхранява на разположение на Комисията оригинала или, в изключителни случаи, надлежно 
обосновавани и заверени копия на всички документи, свързани с Договора, за срок до пет години, считано от края на 
Договора, посочен в член I.2. 

I.6.13. Изпълнителят съхранява досиетата, свързани със заявленията, най-малко пет години, считано от края на годината, 
през която е подадено заявлението. Подразбира се, че не се съхраняват оригиналите или заверените копия на тези досиета, 
а те системно се записват чрез сканиране на тези оригинали или заверени копия на трайна и непроменяема електронна 
среда или носител. 

I.6.14. Комисията може по всяко време в срока, определен в параграф I.6.15, да организира извършването на одит от 
външен орган по неин избор или от нейните собствени отдели. Такъв одит би имал за задача да се провери спазването на 
Договора от страна на Изпълнителя. Разходите се поемат от Комисията. 

I.6.15. Одитите на Комисията, независимо дали са извършвани от нейните собствени отдели или от външен орган, могат 
да се провеждат по време на действието на Договора или в срок до пет години, считано от края на Договора. 

I.6.16. С цел извършването на тези одити отделите на Комисията и съответните външни органи трябва да имат пълен 
достъп на място, по-специално до офисите на Изпълнителя в рамките на работното време, както и до цялата информация, 
необходима за целите на контрола. Когато тази информация включва лични данни, нейното използване, разпространение и 
публикуване се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и 
органи на Общността и за свободното движение на такива данни.
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Член I.7 

Изисквания за докладване и резултати 

Изпълнителят се задължава да представи на Комисията и да публикува, обикновено на своя уебсайт, следните доклади на 
английски език с цел улесняване на прозрачността: 

1. Доклад за напредъка 

За първите две години на Договора Изпълнителят се задължава да представя на Комисията тримесечни доклади за 
напредъка, в които подробно да описва напредъка си в изпълнението на изискванията на Договора. След това такива 
доклади се представят на Комисията на всеки 6 месеца. 

В тези доклади се посочва състоянието на всички главни елементи, както и основната работа, извършена през периода, 
включително политиката за регистрация и нейните изменения, техническото състояние, постиженията и срещнатите 
затруднения при изпълнението на Договора. Тези доклади също така предоставят свързани с функционирането на ДПН 
„.eu“ данни за изпълнението, включително, но не само: общия брой трансакции в регистъра; броя на новите, прехвърлените, 
заличените или анулираните регистрации в ДПН „.eu“ (включително кумулативни данни); броя на регистраторите, акре 
дитирани да регистрират имена в ДПН „.eu“, включително оперативното състояние на тези регистратори; както и броя на 
жалбите и на оспорваните имена. 

Комисията разполага с 30 дни, считано от получаването на доклада, за да: 

а) одобри доклада, със или без забележки, резерви или искания за допълнителна информация, или 

б) поиска нов доклад. 

При липса на отговор от страна на Комисията в срок от 30 дни докладът се счита за одобрен. 

Член I.8 

Защита на данни 

Всички лични данни, включени в Договора, се обработват съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата 
по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива 
данни. Такива данни се обработват единствено за целите на изпълнението, управлението и мониторинга на Договора от 
началника на отдела, който отговаря за този договор и действа като контролиращ орган за данните, без да се засяга 
възможното предаване на данните на органите, натоварени с мониторингови или инспекционни задачи по прилагането на 
правото на Съюза. 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Член II.1 

Изпълнение на договора 

II.1.1. Изпълнителят изпълнява Договора, придържайки се към най-високите професионални стандарти. Изпълнителят 
носи изцяло отговорността за спазването на всички законови задължения, приложими за него, а именно тези, които 
произтичат от трудовото, данъчното и социалното законодателство. 

II.1.2. Изпълнителят носи изцяло отговорността за предприемането на необходимите стъпки за придобиване на всяко 
разрешително или лиценз, необходими за изпълнението на Договора с оглед на действащите закони и наредби на мястото 
на изпълнение на възложените му задачи. Въпреки това службата по регистрация сключва съответен договор за делеги 
рането на кода „.eu“ като национален ДПН, едва след като получи предварително съгласие за това от страна на Комисията. 

II.1.3. Без да се засяга действието на член II.3, всяко споменаване в Договора на персонала на Изпълнителя се отнася 
единствено до лицата, участващи в изпълнението на Договора. 

II.1.4. Изпълнителят трябва да гарантира, че целият персонал, изпълняващ Договора, притежава нужната професионална 
квалификация и опит за изпълнението на възложените му задачи. 

II.1.5. Изпълнителят не може да представлява Комисията, нито да се държи по начин, създаващ такова впечатление. 
Изпълнителят уведомява третите страни, че не е служител на европейските институции. 

II.1.6. Изпълнителят носи изцяло отговорността за персонала, който изпълнява възложените на Изпълнителя задачи. Във 
връзка с трудовоправните или служебни отношения с персонала Изпълнителят следва да разпореди следното: 

а) служители, изпълняващи задачи, възложени на Изпълнителя, не могат да получават преки нареждания от Комисията; 

б) при никакви обстоятелства Комисията не може да се счита за работодател на персонала и персоналът се задължава, по 
отношение на Комисията, да не предявява никакви права, възникващи от договорните отношения между Комисията и 
Изпълнителя. 

II.1.7. В случай че непредвидено събитие, действие или пропуск попречат пряко или косвено, изцяло или частично за 
изпълнението на задачите, Изпълнителят, незабавно и по собствена инициатива, го регистрира и докладва на Комисията. 
Докладът трябва да включва описание на проблема, посочване на датата, на която той е възникнал, и на ответните мерки, 
предприети от Изпълнителя, за да спази изцяло задълженията си по Договора. В такъв случай Изпълнителят дава приоритет 
на решаването на проблема пред определянето на отговорността.
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II.1.8. Изпълнителят редовно актуализира и съхранява копие на всяка база данни, необходима за изпълнение на задачите 
и функциите на службата по регистрация, включително зоновия файл на ДПН „.eu“ и информацията за регистрираните 
домейни. 

II.1.9. Изпълнителят незабавно уведомява Комисията в писмена форма за всяка промяна на юридическите или финан 
совите обстоятелства, по-специално на юридическата форма при подписването на Договора, и ресурсите, използвани за 
изпълнението му. 

Член II.2 

Отговорност 

II.2.1. Комисията не носи отговорност за щети, понесени от Изпълнителя при изпълнение на Договора, освен в случаите 
на съзнателно нарушение или грубо нехайство от страна на Комисията. 

II.2.2. Изпълнителят е отговорен за всяка загуба или щета, понесена от Комисията при изпълнение на Договора, 
включително при подизпълнение по член II.10, но само в размер до три пъти общата сума по Договора. Независимо от 
това, ако щетата или загубата се дължи на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на Изпълнителя или 
неговите служители, Изпълнителят остава отговорен без никакво ограничение относно размера на щетата или загубата. 

II.2.3. Изпълнителят предоставя компенсация в случай на каквото и да е правно действие, иск или съдебна процедура, 
повдигнати от трето лице срещу Комисията, в резултат на щета, причинена от Изпълнителя при изпълнението на Договора. 

II.2.4. В случай на иск, заведен от трети лица срещу Комисията във връзка с изпълнение на Договора, Изпълнителят 
съдейства на Комисията. Направените от Изпълнителя разходи в тази връзка могат да бъдат поети от Комисията. 

II.2.5. Изпълнителят се застрахова срещу рискове и щети, свързани с изпълнението на Договора, ако това се изисква от 
съответното приложимо законодателство. Той прави допълнителна застраховка според обичайната практика в дадения 
икономически сектор. Ако Комисията изиска това, Изпълнителят следва да изпрати копия от всички съответни застрахо 
вателни договори. 

Член II.3 

Конфликт на интереси 

II.3.1. Изпълнителят предприема всички необходими мерки за предотвратяване на всяка ситуация, която би могла да 
осуети безпристрастното и обективно изпълнение на Договора. Такъв конфликт на интереси може да възникне особено в 
резултат на икономически интереси, политически или национални пристрастия, семейни или емоционални връзки или 
всякакви други отношения или общи интереси. За всеки конфликт на интереси, който би могъл да възникне в хода на 
изпълнението на Договора, Комисията трябва бъде незабавно уведомена в писмен вид. В случай на такъв конфликт 
Изпълнителят незабавно предприема необходимите стъпки за решаването му. 

Комисията си запазва правото да провери дали тези мерки са подходящи и може да изиска предприемането на допъл 
нителни мерки, ако е необходимо, в определен от нея срок. Изпълнителят гарантира, че неговият персонал, управителен 
съвет и ръководни кадри не са поставени в ситуация, която би породила конфликт на интереси. Без да се засягат 
разпоредбите на член II.1, Изпълнителят сменя незабавно и без да изисква обезщетение от Комисията, всеки служител 
от персонала си, озовал се в такава ситуация. 

II.3.2. Изпълнителят се въздържа от всякакъв контакт, който би компрометирал неговата независимост. 

II.3.3. Изпълнителят декларира: 

— че не е правил и че няма да прави каквато и да е оферта, от която благодарение на Договора би възникнала изгода, 
която е незаконна или в противоречие с разпоредбите на настоящия договор, 

— че не е давал, търсил, стремил се да получи, приемал и че няма да дава, да търси, да се стреми да получи или приема 
никаква изгода, финансова или в натура, в полза на или от която и да е трета страна, където подобна изгода 
представлява, пряко или косвено, незаконна или корупционна практика, дотолкова доколкото тази изгода е стимул 
или възнаграждение, свързано с изпълнението на Договора. 

II.3.4. Изпълнителят възлага писмено всички съответни задължения на своя персонал, управителен съвет и ръководни 
кадри, както и на трети страни, участващи в изпълнението на Договора. При формулирано от Комисията искане той трябва 
да ѝ изпрати копие от дадените указания и поетите ангажименти в тази връзка. 

Член II.4 

Собственост върху резултатите — Интелектуална и индустриална собственост 

II.4.1. Всички резултати или свързани с тях права, включително авторското право и други права върху интелектуална и 
индустриална собственост, придобити при изпълнението на Договора, са собственост единствено на Съюза, който може да 
ги използва, публикува, преотстъпва или прехвърля, както счете за целесъобразно, без географски или други ограничения, 
освен в случаите, в които правата върху индустриална или интелектуална собственост съществуват отпреди влизането в сила 
на Договора. По-конкретно Съюзът запазва всички права, свързани с ДПН „.eu“, включително по-специално всички права 
върху базите данни на службата по регистрация.
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II.4.2. Горната разпоредба не се прилага към лицензите или правата, предоставени на Изпълнителя или придобити от 
него преди сключването на Договора. 

Член II.5 

Поверителност 

II.5.1. Изпълнителят се задължава да борави с информацията или с документите, свързани с изпълнението на Договора, 
по строго поверителен начин и да не ги използва или прави достояние на трети лица. Изпълнителят остава обвързан от 
това задължение след приключване на задачите. 

II.5.2. Изпълнителят гарантира, че всеки служител от персонала, управителния съвет и ръководните кадри писмено 
поема задължението да съблюдава поверителността на всяка информация, свързана пряко или косвено с изпълнението на 
задачите, и да не разкрива на трети лица или да използва за собствена изгода или в изгода на трети лица нито един 
документ или информация, които не са публично достояние, дори след приключването на задачите. Копие от поетото 
задължение се изпраща на Комисията. 

Горепосочените задължения не се прилагат към информация: 

а) която трябва в момента на разкриване или след това да стане публично достояние по начин, който не нарушава 
настоящия договор, но само след като тази информация стане обществено достояние; 

б) за която Изпълнителят може да докаже, че е разполагал с нея преди разкриването и не е била пряко или косвено 
придобита при изпълнението на Договора; 

в) за която Изпълнителят може да докаже, че е получена след разкриването ѝ от трета страна, която не е я придобила 
пряко или косвено във връзка с изпълнението на Договора. 

Член II.6 

Защита на данните 

II.6.1. Изпълнителят има право на достъп до личните си данни и право да внася поправки в тях. По въпроси, свързани с 
обработката на личните му данни, той се обръща към субекта, действащ като контролиращ орган за данните, посочен в 
член I.8. 

II.6.2. Изпълнителят има право по всяко време да се обърне към Европейския надзорен орган по защита на данните. 

II.6.3. Когато съгласно Договора е необходимо да се обработят лични данни от Изпълнителя, той може да действа само 
под надзора на контролиращия орган за данните, по-специално по отношение на целите на обработката, категориите 
данни, които могат да се обработват, получателите на данните и начините, по които субектът на данните може да 
упражнява правата си. 

II.6.4. Изпълнителят ограничава достъпа до данните до стриктно необходимия за изпълнението, управлението и наблю 
дението на Договора персонал. 

II.6.5. Изпълнителят се задължава да приеме подходящи технически и организационни мерки за сигурност по 
отношение на присъщите за обработката рискове и на характера на съответните лични данни с цел: 

a) предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до компютърните системи, с които се обработват лични данни, и 
по-конкретно: 

aa) предотвратяване на неразрешеното четене, копиране, промяна или отстраняване на носители на данни; 

аб) предотвратяване на неразрешеното въвеждане на данни, както и на всякаква форма на неразрешено разкриване, 
промяна или заличаване на съхранени лични данни; 

ав) предотвратяване на неразрешено използване на системи за обработка на данни чрез съоръжения за предаване на 
данни; 

б) гарантиране, че упълномощените потребители на дадена система за обработка на данни не могат да имат достъп до 
никакви други лични данни, освен до тези, за които се отнася правото им на достъп; 

в) записване на това кои лични данни са били съобщени, кога и на кого; 

г) гарантиране, че обработваните от името на трети страни лични данни могат да се обработват единствено по начина, 
който е предписан от възлагащата институция или орган; 

д) гарантиране, че по време на съобщаване на лични данни и пренос на носители на данни не могат да се четат, копират 
или заличават данни без разрешение; 

е) определяне на организационната му структура по такъв начин, че да отговаря на изискванията за защита на данните. 

Член II.7 

Използване, разпространение и публикуване на информация 

II.7.1. Изпълнителят упълномощава Комисията да обработва, използва, разпространява и публикува за каквито и да е 
цели, по какъвто и да е начин и на каквито и да са носители всички данни, съдържащи се в Договора или свързани с него, 
по-специално за самоличността на Изпълнителя, предмета и срока на Договора, както и докладите. По отношение на
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личните данни се прилагат член I.8 и член II.6. Независимо от задълженията на Комисията по отношение на публичния 
достъп до документите и правилата за обществените поръчки горепосочената разпоредба не се прилага към оперативното 
резюме в приложение II и към офертата на Изпълнителя в приложение III. 

II.7.2. Освен ако в Специалните условия не се предвижда друго, Комисията не е длъжна да разпространява или 
публикува документи или информация, придобити при изпълнението на Договора. Ако Комисията реши да не 
публикува придобитите документи или информация, Изпълнителят не може да ги разпространява или публикува без 
предварително писмено разрешение от Комисията. 

II.7.3. За всяко разпространение или публикация от страна на Изпълнителя на свързана с Договора информация се 
изисква предварително писмено разрешение от Комисията. Трябва да се посочва, че изразените мнения са единствено на 
Изпълнителя и не изразяват официалната позиция на Комисията. 

II.7.4. Забранява се използването на информация, получена от Изпълнителя във връзка с Договора, за цели, различни от 
тези на изпълнението на Договора, освен ако Комисията не е дала предварително изрично писмено разрешение за това. 

Член II.8 

Данъчни разпоредби 

Изпълнителят носи изцяло отговорността за спазването на приложимите данъчни закони. 

Член II.9 

Непреодолима сила 

II.9.1. Непреодолима сила е всяка непредвидима и извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните по 
Договора, която възпрепятства една от страните да изпълнява което и да е от задълженията си по Договора и която не се 
дължи на грешка или нехайство от тяхна страна или от страна на подизпълнител и не би могла да бъде избегната с 
добросъвестност. Дефекти в оборудването или материалите или закъснения в набавянето им, трудови спорове, стачки или 
финансови проблеми не могат да бъдат изтъкнати като непреодолима сила, освен ако не произтичат пряко от установен 
случай на непреодолима сила. 

II.9.2. Без да се засягат разпоредбите на член II.1.7, в случай че една от страните по Договора е изправена пред случай 
на непреодолима сила, тя уведомява другата страна чрез препоръчано писмо с обратна разписка или по еквивалентен 
начин, посочвайки естеството, вероятната продължителност и предвидимите последствия от това събитие. 

II.9.3. За никоя от страните по Договора няма да се счита, че е нарушила задълженията си по Договора, ако ѝ е било 
невъзможно да ги изпълни поради непреодолима сила. Когато Изпълнителят не е в състояние да изпълни задълженията си 
по Договора вследствие на непреодолима сила, той изисква заплащане единствено за задачите, които действително е 
изпълнил. 

II.9.4. Страните по Договора предприемат всички необходими мерки, за да намалят щетите до минимум. 

Член II.10 

Подизпълнение 

II.10.1. Изпълнителят не може да сключва договори за подизпълнение с трети лица, включително със свои учредители, 
без предварителното писмено разрешение на Комисията, нито фактически да изпълнява Договора чрез трети лица. 

II.10.2. При извънредни ситуации, предизвикани от инциденти, които водят до застрашаване на непрекъснатостта на 
услугата, като например спешни ремонтни дейности и интервенции, Изпълнителят предприема незабавно необходимите 
мерки за осигуряване на непрекъснатост на услугата, без да чака разрешение от Комисията. 

II.10.3. Дори когато Комисията разрешава на Изпълнителя да сключва договори за подизпълнение с трети страни, той 
остава обвързан от задълженията си към Комисията по Договора и носи изключителната отговорност за надлежното 
изпълнение на Договора. Комисията разрешава на Изпълнителя да сключва договори за подизпълнение с трети страни 
единствено за задачи, които са доказано необходими за изпълнението на задълженията, възложени на Изпълнителя по 
Договора. 

II.10.4. Изпълнителят гарантира, че договорът за подизпълнение не засяга правата и гаранциите, с които Комисията 
разполага съгласно настоящия Договор, и по-специално съгласно член II.13. 

Член II.11 

Преотстъпване 

II.11.1. Изпълнителят не може да преотстъпва, изцяло или частично, правата и задълженията, произтичащи от Договора, 
без предварителното писмено разрешение на Комисията. 

II.11.2. При отсъствие на разрешението по параграф 1 по-горе или в случай на несъблюдаване на разпоредбите му, 
преотстъпването от страна на Изпълнителя няма правна сила и е недействително за Комисията.
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Член II.12 

Прекратяване на договора от Комисията 

II.12.1. Комисията може да прекрати Договора при следните обстоятелства: 

а) когато Изпълнителят е в процес на ликвидация, под съдебен надзор, влязъл е в споразумение с кредиторите си, 
прекъснал е дейността си, обект е на съдебно производство във връзка с тези въпроси или се намира в някаква 
аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура, предвидена в националното законодателство или нормативна 
уредба; 

б) когато Изпълнителят е осъден за престъпление по служба с влязла в сила присъда; 

в) когато Изпълнителят носи вина за тежко професионално нарушение, доказано по какъвто и да е начин, който 
Възложителят може да обоснове; 

г) когато Изпълнителят не е изпълнил задълженията си, свързани с плащането на социални осигуровки или данъци в 
съответствие със законовите разпоредби на държавата, в която се намира седалището му, или на държавата, визирана в 
Договора, или на държавата, в която се изпълнява Договорът; 

д) когато Комисията има сериозни основания да счита, че Изпълнителят е замесен в измама, корупция, престъпна орга 
низация или друга незаконна дейност във вреда на финансовите интереси на Съюза; 

е) когато Изпълнителят нарушава задълженията си по член II.3; 

ж) когато Изпълнителят носи вина за подаване на неверни данни при представянето на информацията, изисквана от 
Комисията като условие за участие в процедурата по Договора, или не е представил такава информация; 

з) когато промяна в юридическото, финансовото, техническото или организационното състояние на Изпълнителя би могла 
според Комисията да има съществено отражение върху изпълнението на Договора; 

и) когато изпълнението на задачите фактически не е започнало в срок от три месеца след предвидената дата и когато новата 
предложена дата, ако има такава, се счита за неприемлива от Комисията; 

й) когато Изпълнителят не е в състояние по своя вина да се сдобие с разрешително или лиценз, необходим за изпълнението 
на Договора; 

к) когато след получаване на писмено официално известие за доброволно изпълнение, посочващо естеството на предпола 
гаемия пропуск, и след като му е била дадена възможност да отстрани този пропуск в разумен срок след получаване на 
официалното известие, Изпълнителят продължава да нарушава сериозно договорните си задължения. 

II.12.2. Преди прекратяване по букви д), з) или к) на Изпълнителя се дава възможност да представи съображенията си. 
Прекратяването влиза в сила на датата, на която Изпълнителят е получил препоръчано писмо с обратна разписка за 
прекратяване на Договора, или на друга дата, посочена в писмото за прекратяване. 

II.12.3. Последствия от прекратяването на Договора: 

В случай че Комисията прекратява Договора в съответствие с този член и без да се засягат другите мерки, предвидени в 
Договора, Изпълнителят се отказва от всякакви искове за произтичащи от това щети, включително загуби от очаквани 
ползи поради недовършена работа. При получаване на писмото за прекратяване на Договора Изпълнителят предприема 
всички необходими мерки за свеждане на разходите до минимум и за предотвратяване на щетите и отменя или ограничава 
ангажиментите си. Той изготвя документите, които се изискват за последващото изпълнение на задачите, изпълнени до 
датата, на която прекратяването влиза в действие, в срок не повече от шестдесет дни от тази дата. 

В случай че Комисията прекрати Договора в съответствие с настоящия член, Комисията може да предяви иск за 
компенсация за всяка понесена щета и за възстановяване на всички суми, платени на Изпълнителя по Договора. При 
прекратяване на договора Комисията може да ангажира друг изпълнител за довършване на услугите. Комисията има право 
да предяви искане към изпълнителя за всички допълнителни разходи, извършени за подобряване и довършване на услугите, 
без да се засягат другите ѝ права или гаранции по Договора. 

Член II.13 

Финансово управление, проверки и одит 

II.13.1. Европейската сметна палата е оправомощена да провежда одити въз основа на документи и на посещения на 
място на всички изпълнители и подизпълнители. 

II.13.2. Комисията, включително Европейската служба за борба с измамите или външен орган по неин избор, имат 
същите права като тези на Европейската сметна палата съгласно предишния параграф. 

II.13.3. Освен това Европейската служба за борба с измамите може да прави проверки на място съгласно Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета в периода от 
подписването на Договора до пет години след плащането на салдото.
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Член II.14 

Изменения 

Всички изменения на Договора изискват сключване на писмено споразумение между страните. Устното споразумение не 
задължава страните по Договора. 

Подписи: 

За …, За Комисията: 

… Генерален директор 
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ 

подпис: подпис: 

Съставено в Брюксел на (дата) 

В два екземпляра на български език
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ТЕХНИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

A. Въведение 

Изпълнителят трябва да предостави необходимия персонал, материали, оборудване, услуги и съоръжения (освен ако не е 
посочено друго) за изпълнение на функциите, определени по-долу. 

ДПН „.eu“ е интернет домейнът от първо ниво (наричан по-долу „ДПН“) на системата за имена на интернет домейни (DNS), 
който съответства на Европейския съюз. 

На Изпълнителя няма да бъде разрешено да действа като регистратор в ДПН „.eu“. Освен това от Изпълнителя ще се 
изисква да изпълнява основен набор от функции на службата по регистрация на ДПН „.eu“, както е описано в раздела 
„Изисквания към Изпълнителя“ по-долу. 

Б. Изисквания към Изпълнителя 

Б.1. Цел 

Целта на настоящия договор е да се осигури централизирано управление и координация на регистъра, базата данни и 
информационните услуги за ДПН „.eu“. В най-широк смисъл ДПН „.eu“ беше създаден с цел да предостави място за 
регистриране на имена на домейни, за да се обслужва интернет общността на Европейския съюз, и е предназначен да 
бъде на разположение на широк кръг от регистрирани лица, както е посочено в регламента. Предвид горното трябва да 
бъдат постигнати следните цели: 

да се гарантира, че процедурите и рамката на отчетност за делегирането и управлението на ДПН „.eu“ се развиват в 
стабилна, ясна и надеждна система; 

да се насърчава увеличеното използване на ДПН „.eu“ от интернет общността на Европейския съюз (включително малки 
предприятия, потребители, ползватели на интернет и организации с нестопанска цел с местожителство, регистриран офис, 
централна администрация или основно място на стопанска дейност в Европейския съюз) и публични органи (например на 
държави-членки, градове и области наред с другите) чрез въвеждане на подобрени услуги, разпространение на информация 
чрез реклама и/или други подходящи механизми, насърчаване използването на ДПН „.eu“ на официалните езици на ЕС и 
опростяване на регистрационните услуги; 

да се създаде ефективно управлявана структура, която да гарантира доверието на регистрираните лица и потребителите, 
както и стабилността на инфраструктурата; 

да се създаде стабилна, гъвкава и балансирана среда в рамките на ДПН „.eu“, благоприятстваща новаторството и която би 
задоволила бъдещите потребности на потенциалните регистрирани лица; 

да се гарантира непрекъсната стабилност на системата за имена на интернет домейни като цяло и на ДПН „.eu“; 

да се насърчава устойчива конкуренция в рамките на ДПН „.eu“, и по-специално на регистрационните услуги, която ще 
доведе до по-голям избор и нови и по-добри услуги за потребителите. 

Б.2. Основни функции на службата по регистрация 

Изпълнителят се задължава да предоставя всички услуги, необходими за правилното и ефикасното функциониране на ДПН 
„.eu“. По-специално, Изпълнителят се задължава да осигури необходимите системи, софтуер, хардуер, съоръжения, инфраст 
руктури и сигурност за следните услуги: 

експлоатация и поддръжка на първичния овластен сървър за ДПН „.eu“; 

експлоатация и/или управление на мрежата от вторични сървъри за ДПН „.eu“; 

създаване и управление на зоновия/те файл/ове на ДПН „.eu“; 

прилагане на подходящи мерки за сигурност, за да се гарантира високо ниво на поверителност, цялостност и наличност на 
данните. По-специално Изпълнителят трябва да гарантира, че ДПН „.eu“ непрекъснато е на разположение, че информацията 
се публикува само със съгласието на регистрираното лице и че тя се променя само по искане на регистрираното лице и/или 
неговия регистратор. В допълнение трябва да бъдат въведени системи за предотвратяване на атаки от тип „отказ от 
обслужване“ (DoS) и на разпределени атаки от тип „отказ от обслужване“ (DDoS); 

надлежни проверки в областта на сигурността, за да се гарантира постоянна и непрекъсната бдителност срещу ново 
появяващи се заплахи; 

поддържане на точна и актуална регистрационна база данни за всички регистрации в ДПН „.eu“; 

поддържане на точна и актуална база данни на акредитираните регистратори на ДПН „.eu“; 

съхраняване на данни от трети страни (като данните се съхраняват единствено в Европейския съюз) за зоновия файл на 
ДПН „.eu“ и на информацията за регистрацията на имена на домейни;
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спазване на съответните международни стандарти (включително стандартите на IETF (Internet Engineering Task Force) и 
бъдещите стандарти и процедури като тези, които се разработват за международните имена на домейни) и най-добрите 
практически процедури за функциите, изложени по-горе, с цел да се гарантира оперативната съвместимост на ДПН „.eu“ с 
останалата част на системата за имена на интернет домейни; 

мерки за съобразяване с миграцията към IPv6, ако е уместно; 

насърчаване на осведомеността за ДПН „.eu“ и на регистрирането в него чрез поддържане на уебсайт с актуална 
информация за политиката относно ДПН „.eu“ и регистрирането в него, както и чрез други средства за популяризиране 
и осведомяване; и 

предоставяне и поддържане на свързаните обществени информационни услуги. 

Б.3. Основни изисквания на политиката 

1. Изпълнителят се задължава да: 

съблюдава правилата, политиките и процедурите, установени в регламента и приети за неговото изпълнение, както и 
договорите, посочени в член 3 от регламента; 

действа в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на 
личния живот в сектора на електронните комуникации и Решение 2002/16/ЕО на Комисията от 27 декември 2001 г. 
относно общите договорни клаузи за трансфера на лични данни към лицата, които ги обработват, установени в трети 
страни, съгласно Директива 95/46/ЕО; 

организира, администрира и управлява ДПН „.eu“ в общ интерес и въз основа на принципите за качество, ефикасност, 
надеждност и достъпност; 

регистрира имената на домейните в „.eu“ TLD посредством всеки акредитиран „.eu“ регистратор при поискване от: 

предприятие, което има регистриран офис, централна администрация или основно място на стопанска дейност в рамките на 
Съюза, или организация, установена в рамките на Съюза, без да се накърнява прилагането на националното право, или 
всяко физическо лице с местожителство в рамките на Съюза; 

налага такси, пряко свързани с направените разходи; 

прилага политика за извънсъдебно разрешаване на конфликти и процедура за бързо уреждане на спорове между прите 
жателите на имена на домейни относно правата за наименования, включително правата върху интелектуалната собственост, 
както и спорове по отношение на индивидуални отделни решения на службата по регистрация. Тази политика се приема в 
съответствие с член 5, параграф 1 от регламента и взема под внимание препоръките на Световната организация за 
интелектуална собственост. Политиката предоставя адекватни процедурни гаранции за засегнатите страни и се прилага, 
без да засяга което и да е съдебно производство; 

приема прозрачни и недискриминационни процедури и провежда акредитация на регистратори за „.eu“, като гарантира 
ефективни и честни условия за конкуренция между регистраторите за „.eu“; 

гарантира цялостността на базата данни. 

2. Освен това, Изпълнителят се задължава да: 

установява и поддържа връзка със съответните международни интернет организации (включително ICANN, CENTR 
(Council of European National Top Level Domain Registries) и RIPE (Réseaux IP Européens), като участва в тях, ако е 
целесъобразно; 

се консултира и отчита мнението на други заинтересовани страни, по-специално с публичните органи, предприятия, 
организации и физически лица, представляващи различни елементи на европейската интернет общност; 

осигурява независимостта на решенията, които трябва да се вземат в рамките на политиката за извънсъдебно разрешаване 
на конфликти; 

B. Проверки 

B.1. Техническа проверка на дейностите на Изпълнителя 

1. Комисията или всеки представител, упълномощен от нея, може да започне техническа проверка на дейността на 
Изпълнителя, за да провери дали договорът е или е бил изпълняван в съответствие с условията, определени в този договор 
или посочени от Изпълнителя. 

Процедурата за проверка се счита за започната от датата на получаване на съответното препоръчано писмо с обратна 
разписка, изпратено от Комисията. Тя се провежда при спазване на поверителност.
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2. Комисията или всеки упълномощен представител може да получи достъп до местата и помещенията, където се 
извършва работата, и до всеки документ, отнасящ се до нея, както и може да поиска представянето на документи. 

Комисията предприема подходящи действия, за да осигури опазването от страна на нейните упълномощени представители 
на поверителността на данните, до които са получили достъп или които са им били предоставени. Преди извършването на 
техническата проверка Комисията съобщава на Изпълнителя самоличността на упълномощените представители, на които е 
възложено да извършат проверката. 

Изпълнителят предоставя необходимото съдействие на Комисията или на нейните упълномощени представители. 

На Изпълнителя се изпраща доклад от техническата проверка на дейността му. В срок от един месец от получаването на 
доклада той може да съобщи своите забележки на Комисията. Комисията може да реши да не вземе предвид забележките, 
изпратени след изтичането на този срок.
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