
        Уважаеми клиенти,

        На 18.09.2006г. стартира внедряването на нова система и правила за регистриране и поддръжка на домейни в областта .bg.

        С цел разширяване на възможностите за регистриране на домейни в областта .bg и подобряване на обслужването, "Регистър.БГ"
ООД проектира и разработи в последните 3 години нова система за регистриране и обслужване на домейни.

        Новата система позволява: 

• on-line заявяване и резервиране на домейн; 
• on-line регистриране на домейн /в случай на използване на сертификат за електронен подпис/; 
• on-line конфигуриране /запис или промяна на част от атрибутите на заявения домейн - сървъри на имена и лица за 

технически контакти/; 
• on-line управление на домейна /стартиране, спиране или продажба на домейна - осъществява се чрез сертификат за 

електронен подпис/; 
• on-line плащане. 

         Новата система ще даде възможност на посредниците между крайните клиенти и регистъра в процеса на регистриране на 
домейни, т.н. Регистратори, да работят както по досегашния начин, така и да ползват виртуални портали или да създават собствени 
портали за автоматизирано заявяване, регистриране и обслужване на домейните.

        Поради голямата сложност на системата, същата ще се внедри на няколко етапа.

        Освен това със стартирането на новата система, "Регистър.БГ" ООД разширява областите за регистриране на домейни, като 
запазва досегашната възможност за регистрация на домейни в областта .bg.

        Новите области са:

.a.bg .b.bg .c.bg .d.bg .e.bg .f.bg .g.bg .h.bg .i.bg .j.bg .k.bg .l.bg .m.bg

.n.bg .o.bg .p.bg .q.bg .r.bg .s.bg .t.bg .u.bg .v.bg .w.bg .x.bg .y.bg .z.bg

.0.bg .1.bg .2.bg .3.bg .4.bg .5.bg .6.bg .7.bg .8.bg .9.bg      

         При регистрирането на домейни в новите области важат нови правила, най-същественото от които, е че не се изисква 
основание при избора на интернет име. Това ще даде възможност на потребителите да избират произволни интернет имена за 
регистриране на домейни, при условие, че те не са вече регистрирани, резервирани или забранени.

         Цената за регистрация и поддръжка на домейни в областта .bg се намалява, като се премахва началната такса за регистрация.

         Цената за регистрация и поддръжка на домейни в новите области е значително по-ниска от тази в областта .bg.

        Смятаме, че с въвеждането на новата система и новите правила "Регистър.БГ" ООД ще притежава най-модерната система 
РЕГИСТЪР - РЕГИСТРАТОР - РЕГИСТРАНТ (КЛИЕНТ), която ще дава най-широки възможности на потребителите за 
регистриране на домейни.
        С въвеждането на новата система и правила ще се задоволят в максимална степен противоречивите изисквания, които се 
проявяват в процеса на регистрация на домейни.
        Това означава, че остава възможността за регистриране на домейни в областта .bg, където се изисква основание за избраното 
интернет име. По такъв начин се защитава интелектуалната собственост на субектите.
        В същото време има множество области от второ ниво, където всеки може да регистрира домейн с произволно интернет име.
        Изискването за идентификация на регистранта се запазва. По този начин се избягва възможността за съществуването на 
анонимни домейни в различните области. В същото време ще се даде възможност идентификацията да се осъществява с електронен 
подпис (сертификат). Освен това се запазва приемането на заявки за регистрация и по традиционния начин. 

         За по-големи подробности следете новините на нашия сайт: https://www.register.bg 

18.09.2006г.
С уважение,
Драгомир Славов
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