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Един свят –
много 

възможности!



Как се идентифицираме в глобалната мрежа?



Domain name

Етимология на думата „domain” - територия,
притежавана или контролирана от конкретен
владетел или правителство.

Какво е домейн от гледна точка на правото на
информационните технологии?

www.whatisthat.bg



Технологичен аспект на домейн имената:

• Технологичен аспект – домейн името е буквено-цифрена асоциация на
даденo интернет устройство или ресурс, адресирано посредством
неговият IP address, като тази асоциация се осъществява от съответна
регистрираща асоциация.

• DNS - съпоставя на удобни за човека имена на домейни към
цифровите IP адреси, от които компютрите се нуждаят, за да намерят
услуги или устройства в Интернет.



Видове домейни

Видове Top-level Домейни

Generic top-level domains (gTLD) – включват в себе си .com, .net, .org и др.
Управляват се от ICANN;

Country-code top-level domains (ccTLD) –те обвързват даден ресурс с
определена държава – .bg, .us, .uk, .de и др. ccTLD винаги се състоят от
две букви. Управлението и м е делегирано на съответния Регистър;

Geographic gTLD (GeoTLD) – GeoTLD асоциират с дадена географска
област, етническа или културна общност – .london, .cat (каталунски език
и култура) и др.;

Brand TLD – носят името на съответния бранда пр. – .youtube, .android. и
др.



“Дисекция“ на домейн име или какво 
регистрираме?

Домейнът varbanova.bg е образуван от “Varbanova” – domain name и .bg - област от първо ниво.



Субективни права

•Абсолютни - numerus clausus (lat.)

•Относителни



Domain names от гледна точка на правото

• Особен дигитален, нематериален актив, който
материализира в себе си имуществена стойност;

• Липсва детайлна правна уредба, има частична
регулация, но тя е непълна и не разкрива
същността на понятието домейн;

• Почива на договорно отношение, обичайно при
сключване на договор под общи условия.



Абсолютно или Otnositelno
право е правото върху 

домейн име? ☺



Domain в областта БГ

Участници в производството

• РЕГИСТЪР - организацията, на която е
делегирано регистрирането на домейн
имена за дадена интернет област
(ICANN - Register.bg)

• Регистрант - лице, на чието име е
регистриран съответния домейн

• Регистратор - търговец, осъществяващ
посредничеството между регистранта
и регистъра при регистрация на
съответния домейн

Особености

• Защитен домейн

• prior tempore, potior iure

• Името на домейна трябва да е 
между 3 и 63 символа

• Арбитриране

• Арбитражна комисия



Име на домейн?!

Неподходящи имена са такива, които са нецензурни
и/или обидни думи или словосъчетания,
противоречащи на обществения интерес и добрите
нрави.

Неподходящи имена са и тези, които могат да
заблудят потребителите в Интернет пространството.



Търговска марка и домейн име:

Известно сходство, но правото на търговска марка е абсолютно право

Защита на търговска марка при злоупотреба с домейн име

Възможни решения в областта БГ?

- чл. 76 от ЗМГО

- Арбитражна процедура

- Съдебен ред

- Споразумението никога не е за пренебрегване!



Фирмено наименование и домейн име

“Про сто” – „Про 100“

Фирмата не може да бъде идентична или
сходна със защитена марка, освен ако
търговецът има права върху нея.





Благодаря Ви за вниманието!

адв. д-р Гергана Върбанова

www.Varbanova.bg


