
 Програма за Пионери на 
.сайт и .онлайн

Покана за даване на предложения 
Искате ли да бъдете един от 90те Пионери?

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Моля да отбележите, че Програмата за Пионери на .саийт и 
.онлаийн  все  още  очаква  одобрение  от  ICANN.  Въпреки  това,  Приемането  на 
Предложения за Имена на Пионери вече е открито и предложения могат да бъдат 
изпращани за оценява на е-меийл pioneers@corenic.org.

Цел на Програма за Пионери на .сайт и .онлайн 
Периодът  на  Обща  Регистрация  се  очаква  да  започне  в  неопределен  момент  от 

първото тримесечие на 2014. Програмата за Пионери предлага на потенциалните 

собственици на домеийните .саийт и .онлаийн възможността да регистрират и започнат 

да използват домеийните .саийт и .онлаийн приблизително шеийсет (60) дни до започва-

не  на  Обща  Регистрация.  Тези толкова  рано  регистрирани  имена  на  домеийни  се 

наричат Имена на Пионери. Активното и позитивно използване Пионерски Имена 

.саийт и .онлаийн осигурява на техните собственици уникалната възможност да бъдат 

сред първите, които показват своите продукти или услуги на обществото, боравещо 

с Кирилица, и на целия свят, задвижваийки публичния интерес и увеличаваийки инф-

ормираността за домеийните от първо ниво .саийт и .онлаийн. Сред всички получени 

допусними  кандидатури  CORE  ще  избере  и  позволи  регистрацията  на  максимум 

(I)90 Имена на Пионери .саийт  (ii)90 Имена на Пионери .онлаийн.

Покана за Предложения на Имена на Пионери .сайт и .онлайн 
Публикуването на този документ на уебсаийта на CORE www.cyrillicregistry.com  ини-

циира Приемане на Предложения за Имена на Пионери .саийт и .онлаийн, отворено за 

всяка страна,  която отговаря на изискванията за допустимост,  изложени по-долу. 

Периодът за Приемане на Предложения завършва на 31 декември 2013.

1. Според какви критерии ще се избират Предложенията за Имена на 
Пионери .сайт и .онлайн?

2. Кой е допустимо да Участва в Програма за Пионери на .сайт и .онлайн?
3. Какви са Допустимите Изисквания за Имена на Пионери .Сайт и .Онлайн?
4. Как трябва да се използват Имена на Пионери .сайт и .онлайн?
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5. Какъв е задължителния Икономически Принос да имаш Име на Пионер?
6. Как избраните Имена на Пионери .сайт и .онлайн Ще Бъдат 

Регистрирани?
7. Изпратете ни Вашето Предложение за Име на Пионер .сайт и/или .онлайн 

СЕГА
8. Може ли Името на Пионер да Бъде Оспорено за Интелектуална 

Собственост  ?  

1. Според какви критерии ще се избират Предложенията за Имена 
на Пионери .сайт and .онлайн?

CORE  ще  избере  и  позволи  регистрацията  на  максимум  90  Имена  на 

Пионери .саийт и 90 Имена на Пионери .онлаийн.  Тези Имена на Пионери ще 

бъдат избрани от CORE сред  допустимите  предложения,  базираийки се  на 

критериий  за  видимост,  известност  и  ангажираност  с  промотирането  на 

домеийните от първо ниво .саийт и .онлаийн.

2. Кой  е  допустимо  да  Участва  в  Програма  за  Пионери  на  .сайт 
и .онлайн?

Всяка  страна,  физическо  или  юридическо  лице,  което  отговаря  на 

допустимите  изисквания,  изборени  по-долу,  и  демонстрира  динамика  и 

интерес,  свързани  с  кирилицата  и  позволява  на  обществото,  боравещо  с 

кирилица, да  бъде част от това. 

3. Какви  са  Допустимите  Изисквания  за  Имена  на  Пионери  .сайт 
and .онлайн?

3.1 Общи изисквания за допустимост. Кандидатурата за Име на Пионер 

трябва  да  покрива  основни  допустими  критерии  за  домеийн-

имената .саийт и .онлаийн. По-специфично:

a.i. Кандидатурата  за  Име  на  Пионер  .саийт и/или  .онлаийн трябва  да 

бъде домеийн на кирилица от второ ниво (предимно за беларуски, 

бълграски,  руски  и  украински),  според  таблиците  за  IDN, 

пубикувани  на  http://www.iana.org/domains/idn-tables/tables/xn--

80aswg_cyrl_1.0.txt и  съответно  на  http://www.iana.org/domains/idn-

tables/tables/xn--80asehdb_cyrl_1.0.txt ; и

a.ii. Използването на Името на Пионера от кандидата трявба да бъде 

общоприето  като  законно,  както  и  съмеизмеримо  с  ролята  и 

важността на регистрираното име на домеийна. 
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3.2 Специфични  допустими  изисквания. Трябва  да  се  изпълнят 

допълнително към основните допустими критерии и следните Специфи-

чни допусими изисквания:

a.i. Името,  кандидат  за  Име  на  Пионер  трябва  да  бъде едно  от 

следните:

(a) Търговска  марка  на  кирилица,  собственост  на  кандидата, 

регистрирана в Беларус, България, Русия, Украийна и/или  като 

Търговска марка на Европеийската общност в “Офиса за хармо-

низация на вътрешния пазар” (“OHIM”); или

(b) Име на Държавен Орган  от територии,  където се  използва 

кирилица с  някакъв  вид  на  официален  статус  (както  е 

определено по-долу), при условия че кандидатът е държавен 

орган  със  законно  право  да  използва  това  име  съгласно 

местното  законодателство.  Към  Имената  на  Държавните 

Органи се включват и вариации и съкращения на тях; или 

(c) Имена  на  Държавни  Служби,  които  са  на  географски 

територии, където се използва кирилица с някакъв вид на офи-

циален статус (както е описано по-долу), при условие, че кан-

дидатът е държавен орган, осъществяващ контрол върху тази 

обществена услуга, съгласно местното законодателство; или 

(d) Георгафско име (включително имена на местни забележител-

ности) на територии, където се използва кирилица с  някакъв 

вид на официален статус (както е описано по-долу), при усло-

вие,  че  кандидатът е  Държавен  Орган,  упражняващ контрол 

върху това място или местна забележителност, в рамките на 

местното законодателство; или 

(e) Име на дадено физическо лице, група или отбор, което според 

CORE  е  известна  публична  фигура  или  знаменитост  на 

територии,  където се използва кирилица с някакъв вид на офици-

ален статус (както е определено по-долу) в някоя от областите 

включително,  но  не  само  -  спорт,  развлечения,  литература, 

бизнес,  политика и др.  и кандидата има законното право да 

използва това име; или

(f) Всяко друго име, което кандидатът може да използва според 

местното законодателство (напр. наименования за произход).



За  целите  на  тази  Програма  "територии,  където  се  използва 

кирилица с някакъв вид на официален статус" са: Беларус,  Босна 

и Херцеговина, България, Казакстан, Каджикистан, Косово, Македо-

ния, Монголия, Русия, Сърбия, Таджикистан, Украийна,  Убекистан и 

Черна Гора. “Държавни Органи” означава международни, национа-

лни, регионални, местни и общински правителствени агенции, от-

дели или други публични организации, включително градове, дър-

жави, правителствени отдели, консорциуми, комисионни или други 

административни отделения. 

Изпълнението на допустимите изисквания ще се провери от CORE 

внимателно  и  индивидуално.  Самостоятелна  декларация  няма  да 

бъде достатъчна.  

a.ii. В  допълнение,  кандидатът  трябва  да  бъде  готов  да  представи 

техническа възможност да обяви работещ уебсаийт, коийто трябва да 

бъде напълно или частично написан на кирилица, не по-късно от 

месец след подписване на Споразумение за Пионери, и да се съобра-

зи с другите изисквания за използване на имена .  саийт   и   .  онлаийн  . Виж-

те как трябва да се използват Имена на Пионери .сайт и .онлайн.

4. Как Трява да се Използват Имена на Пионери .сайт and .онлайн?

Очаква се Избраните Пионерски Имена да допринесат за промоцията, разви-

тието и адаптирането на домеийните от първо ниво .саийт и .онлаийн. За тази 

цел, до започване на периода за Обща Регистрация собствениците на Пионер-

ски Имена ще бъдат задължени да: 

a.i. Създадат и поддържат активна интернет страница за всяко избрано 

Пионерско Име;

a.ii. Активно  използват  този  уебсаийт  да  промотират  услугите  и/или 

продуктите,  свързани  с  това  Пионерско  Име. Адресът  на  Уеб-

сайтът, използващ това Пионерско Име не трябва да пренасо-

чва към вече същестуваващи други уебсайтове. 

a.iii. Бъде цялата или съществена част, която е публикувана на уебсаийта, 

на език(ци), използващ(и) кирилица. 

5. Какъв е Задължителния Икономически Принос да имаш Име на 
Пионер? 



Собственикът на Име на Пионер трябва да допринесе за развитието на съот-

ветния домеийн с едно от двете: 

5.1 Финансов  Принос: заплащаийки  Пионерска  Такса  в  размер  на  1,000 

евро за име на домеийн; или

5.2 Непаричен Принос: извършване на непарична вноска, състояща се от 

инвестиране  на  поне 2,000  евро в  промотирането  и  развитието  на 

вашия домеийн, коийто използва или .саийт или .онлаийн домеийн от първо 

ниво,  според съответния случаий.  Заинтересованите от тази форма на 

принос страни, трябва да уточнят техния интерес за непаричен принос 

в техните предложения. Още повече, те трябва и да опишат с достатъч-

но детаийли, в кои точно области ще инвестират сумата и как очакват 

тази инвестиция да допринесе за видимоста или публичната инфомри-

раност за домеийните .саийт и/или .онлаийн,  за този,  коийто е кандидат-

ствал. CORE ще реши по свое усмотрение и на базата на всеки отделен 

случаий, дали предложения непаричен принос е приет или не е. Ако не е 

приет, кандидатът все още има възможността да регистрира Името на 

Пионер, за което е кандидатствал, но като заплати предварително 1,000 

евро Такса за Пионер.

6. Как  Избраните  Имена  на  Пионери  .сайт  и  .онлайн  Ще  Бъдат 
Регистрирани? 

След като Име на Пионер .саийт и/или .онлаийн е ибрано от CORE, финалната 

регистрация на това Име на Пионер ще бъде предмет на: 

a.i. Одобрение от ICANN по тази Програма за Пионери.  Ако ICANN не 

одобри тази Програма за Пионери на време за изпълнение на цели-

те на програмата, CORE ще осведоми канидадатите и програмата ще 

приключи без да бъдат избрани каквито и да е кандидати; 

a.ii. Предварително заплащане на  Такса за Пионери от 1,000 евро за 

всяко Имен на Пионер или официален ангажимент, предварително 

одобрен от CORE, да направи Непаричен Принос от поне 2,000 евро 

за промотиране на съответния домеийн; и 

a.iii. Приемане на правилата и условията на Договор за Пионери, вклю-

чително представяне на кандидата на Процедура за  Оспорване на 

Име на Пионер”.



Регистрацията на избраното Име на Пионер се извършва чрез акредитиран 

регистратор.  Условията,  приложими към регистрацията на този домеийн,  са 

общите условия за регистрация на домеийните .саийт и  .  онлаийн  . Тези условия 

ще се обсъдят своевременно с кандидатите.

7. Изпратете  ни  Вашето  Предложение  за  Име  на  Пионер  .сайт 
и/или .онлайн Сега 

CORE кани всеки потенциален .саийт и/или .онлаийн регистрант (кандидат) да 

предостави  своите  предложения  за  Имена  на  Пионер  .саийт и/или  .онлаийн. 

Предложенията трябва  да  се  изпратят по  е-меийл  до  pioneers@corenic.org и 

трябва да съдържат следната информация:

a. Име  на  кандидата.  Ако  кандидатът  е  Държавен  Орган на  територия, 

където се използва кирилица  , това трябва да бъде ясно отбелязано.     

b. Предложеното/ите Име/на на Пионер. Тази част трябва да уточни дали 

предложе-ното Пионерско Име е идентично с:  

b.i. Регистрирана от Кандидата Търговска Марка в Беларус, България, 

Русия и/или Украийна; или 

b.ii. Името на Държавния Орган, коийто кандидатства за Име на Пионер 

или

b.iii. Извъшена услуга от Държавна Служба, която кандидатства за Име 

на Пионер; или 

b.iv. Географски имена от територии, където се използва кирилица;

b.v. Име на  публична фигура или знаменотост, която канидатства за 

Име на Пионер; или 

b.vi. Всяко  друго  име,  което  има  право  да  използва  кандидата  според 

местното законо-дателство.

c. Кратко описание на съдържанието, продуктите и услугите, които е готов 

да  предложи  кандидата  на  уебсаийта,  на  коийто  ще  използва  Името  на 

Пионера,  предва-рително  избрано  от  CORE.  В  тази  част  трябва  да  се 

отбележи  очаквана  дата,  на  която  стартира  онлаийн  съдържанието  или 

услугите;

d. Декларация,  че  цялата  или  голяма  част  от  съдържанието  на  уебсаийта, 

използващ избраното Име на Пионер, ще бъде написано на кирилица; и 
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e. Само,  когато кандидатът е  заинтересован от предлагането на  неплатен 

принос, пред-ложението трябва да съдържа декларация с точната сума  и 

оценка на предложения непаричен принос  (не по-малко от 2,000 евро).

В случаий, че заявлението не съдържа пълната необходима инфомрация, CORE може 

да изиска допълнителна такава. Ако след това инфромацията остане непълна, CORE 

може да отхвърли заявката.

8. Може ли Името на Пионер да бъде Оспорено за Интелектуална 
Собственост? 

Да.  Собстениците  на  интелектуална  собственост  могат  да  оспорят 

Кандидатите за Пионери на .саийт и .  онлаийн  . Оспорването ще се реши от CORE 

въз основа на материалните и процесуални основания, изложени в Процеду-

рата за Оспорване на Име на Пионер, която можете да намерите тук . Ако 

оспорването е основателно, Кандидатурата за Пионер ще бъде отхвърлена и 

Името на Пионер,  за  което е  кандидатствано,  няма  да  бъде  делегирано на 

кандидата. Ако няма друго предложение за това Име на Пионер и ако домеийна 

не е  по друг  начин резервиран  според  Политиките  за  Резервирани Имена, 

домеийнът ще бъде свободен за следващите фази на пускане.  
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