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Близо 2,5 милиона регистрирани .eu 
адреси след една година 
съществуване – това число отразява 
успеха на европейския домейн от 
първо ниво (ДПН). През април 
2006 г. .eu домейн от първо ниво, 
предоставящ ново интернет про-
странство и насърчаващ европей-
ската интернет идентичност, беше 
отворен за всички пребиваващи на 
територията на Европейския съюз – 
граждани, сдружения, клубове и т.н. 

.eu – нова звезда в мрежата 

„Периодът на изгряване“i за регистрацията 
на имена в .eu домейна има огромен успех. 
За четири месеца, от 7. 12. 2005 г. до 7. 4. 
2006 г., повече от 300 000 обществени 
органа, притежатели на марки и 
притежатели на други права от преди, като 
имена на компании и на артисти, са се 
регистрирали за .eu интернет адрес. От 7 
април 2006 г., след приключване на 
„изгряващия период“, всеки пребиваващ 
на територията на Европейския съюз може 
да регистрира име с .eu домейн. 

 

 
 

 

Аз също съм .eu-ропеец! 

Това означава, че всеки, който има адрес 
на територията на Европейския съюз, може 
да се регистрира за .eu интернет-страница 
или електронен адрес в интернет. Някои 
примери:  

 граждани, които показват своите 
блогове или просто разменят снимки за 
прекарана ваканция със семейство или 
приятели на техните лични интернет-
страници;   

 спортни или културни клубове, които 
търсят партньори или противници 
отвъд националните граници;  

 училища и други организации, които 
насърчават дейностите с техните 
партньори от други европейски страни 
на общи интернет-страници;  

 магазини за цветя, играчки или 
традиционни занаятчийски ателиета 
или други МСП, които искат да 
разширят достъпа си до пазари.  

Домейнът .eu стана третият поред най-
голям европейски домейн в интернет 
пространството след .de и .uk и седмият 
поред в света – нареждащ се след .info, .org,  
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Присъединете се към .еu-
общността

вашетоиме.eu!
 
 

Каво е името на домейна от първо ниво? - Какво е .eu? 
Името на домейн е прост начин за един компютър или мрежа да бъдат разпознати в Интернет. Ползвателите 
на интернет предпочитат наименованията на домейни, отколкото цифрови адреси, които се помнят трудно.  
Примерите включват „europa.eu“ (началната страница на европейските инститтуции) и частта, която във 
всеки електронен адрес се изписва след @. 
Домейните от първо ниво (ДПН) са в основата на международната система за наименования на интернет 
домейни - те са „наставката“ в края на името на домейна и се подразделят в две основни категории:  
• общи ДПН (gTLDs), не са сързани с определена страна и включват „.com“, „.org“, „.net“ или „.int“; 
• ДПН с кодове за страни (ccTLDs), като „.de“ за Германия, „.fr“ за Франция и „.uk“ за Великобритания.  
Домейнът от първо ниво „.eu“ няма да замести съществуващите ДПН с кодове за страните в Европейския 
съюз, а само ще ги допълни, като по този начин ще даде възможност на ползвателите да избират дали да 
„присъстват“в Интернет пространството с паневропейска интернет самоличност или чрез обикновени 
интернет страници и електронни адреси. 
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.net и повсеместният .com. Последните 
данни за регистрациите на .eu интернет-
странициа могат да бъдат намерени на:  
http://status.eurid.eu/  

Защо .eu? 

Предимствата на .eu ДПН са 
многобройни, както за промишлени-
те предприятия, така и за гражда-
ните.  

Европейските граждани не само се 
радват на специална идентичност в 
киберпространството, но също така и на 
защита на техните права като консуматори 
и частни лица и по-специално на защита на 
личните данни и личния живот, осигурени 
от европейското законодателство. 

Как е създаден домейнът .eu? 

Съгласно принципите на подхода, приет от 
повечето европейски ДПН с кодове за 
страни, беше решено управлението и 
функционирането на .eu да бъде поверено 
на частна организация с нетърговска 
цел. 

След покана за подаване на заявления за 
участие през май 2003 г., EURid 
(http://www.eurid.eu), консорциум на 
белгийски, италиански и шведски служби 
по регистрация на ДПН с кодове за страни, 
беше назначен като служба по 
регистриране на .eu домейна. 
Службата по регистриране е упълномощи-
ла за регистратори много национални 
компании, които имат достъп до 
автоматизираните системи на EURid и 
могат да регистрират домейни.  

Как може да се кандидатства за име 
на .eu-домейн? 

Четири стъпки към вашето име.eu 

1. Изберете име - името на вашия 
домейн трябва да бъде свободно. 
Някои имена на домейни са 
блокирани, напр. географски или 
геополитически понятия или имена, 
запазени за правителствата на ЕС. 
Имената на домейни трябва да 
отговарят на много  

технически изисквания, напр. да 
съдържат минимум две букви от а 
до z, числа от 1 до 9 или тире „-“. 

2. Изберете упълномощен .eu 
регистратор - EURid не приема 
директни регистрации. За списък с 
упълномощени регистратори: 
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegi
strars.htm?  

3. Регистраторът предава вашата 
кандидатура - уверете се, че 
предоставяте на вашия регистратор 
валиден електронен адрес! 

4. Когато името на вашия .eu 
домейн стане активно, ще 
получите известие. 

Подробни инструкции може да намерите 
на интернет страницата на EURid:  

http://eurid.eu/content/view/13/28/lang,en/ 
 
  

Колко ще струва това? 

Това е въпрос, който може да отправите 
към службата за регистрация (EURid), 
както и към регистраторите в 
държавите-членки. Интернет-страницата 
на EURid вече наброява стотици регистра-
тори, конкуриращи се взаимно за 
регистрацията на имена. Потребителите 
могат да изберат най-добрите цени, 
качество и услуги от предложените.  

Регистрирането на имена в .eu домейна не е 
много скъпо. Службата по регистриране 
работи на принципа на покриване на 
разходите. Големият успех на .eu позволи 
на службата по регистриране да намали 
таксата за регистрация на 5 EUR за 
регистрирано име на домейн.  

Регистраторите ще добавят нормата на 
тяхната печалба, като това ще отрази 
нивото и качеството на предоставените от 
тях услуги.  
Във всеки случай, тъй като цените и 
услугите могат значително да се 
различават, на крайните потребители се 
препоръчва да проверяват внимателно 
офертите на регистраторите.   
 

 
Допълнителна информация 
Информационното общество на Европа, тематичен портал: 
http://ec.europa.eu/information_society/ 
Европейска специализирана интернет-страница за „.eu”  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm 
Генерална дирекция „Информационно общество“: Av. de Beaulieu 25, 1160 Brussels, 
infso-desk@ec.europa.eu 
Интернет страница на службата за регистриране: http://www.eurid.eu/ 
                                                           
i Целта на периода на изгряване е да предостави на титулярите на права от преди с първоначален 
период, позволяващ им да се регистрират с техните защитени имена, за да се намали т. нар. 
„киберскуотинг“, т.е. регистриране, трафик или използване на име на домейн с цел печалба чрез 
измама, напр. използването на търговска марка или име на компания, принадлежащи на друг. 
Извършителят на „киберскуотинг“ предлага да продаде, с цел печалба, домейн на лице или фирма, 
притежаващи марката или търговското име, съдържащи се в домейна. Изгряващият период е бил много 
добре приет от обществените органи, както и от бизнеса. 
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