
 

home.pl S.A, Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Poland 
NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 

Правилник на Услуга Сертификат SSL 

 

§1 Общи разпоредби.  

1. Настоящият Правилник регламентира принципите на промоция „Business 

Mail” (наричана по-долу: промоция) организирана от home.pl Spółkę Akcyjną 

[Акционерно дружество] със седалище в гр. Шчечин, Полша, с адрес: ул. 

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polska, вписано в търговския регистър на 

Националния съдебен регистър, управляван от Районен съд Шчечин, 

Отдел XIII Търговски – Национален съдебен регистър, под номер KRS 

0000431335, номер REGON 811158242, ДДС номер 8522103252 (наричано по-

нататък:  Организатор).  

1. 2. Правилникът е на разположение за разглеждане в седалището на 

home.pl и на уебсайта на адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/  

 

§ 2 Определения.   

Термините, използвани в този Правилник, означават:   
  

a) Правилник за абоната, издаден от сертифициращия орган - наредби 

относно условията и реда за получаване и използване на SSL 

сертификати, включително условията на лиценза, разрешаващ 

използването на Сертификат SSL, са на разположение на уебсайта на 

сертифициращия Орган и на уебсайта https://ionos.bg/terms-and-

conditions/ 

b) Правилник – настоящия Правилник.   

c) Сертифициращ Орган - субект, който издава Сертификат SSL и 

предоставя лиценза, разрешаващ използването на Сертификата SSL.   
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d) Сертификат SSL - колекция от електронни данни, състояща се от 

публичен ключ, информация, идентифицираща собственика на 

публичния ключ, и информация за неговата валидност, които са 

цифрово подписани от сертифициращия Орган. Използва се за 

криптиране на данни, изпратени в Интернет между Клиента и 

сървъра.   

e) Спецификация на Сертификата SSL - характеристики на даден 

Сертификат SSL, включително неговото име, период на валидност, 

функционалност, Цена за Услугата Сертификат SSL, вид на субекти, 

упълномощени да получат лиценз, разрешаващ използването на 

Сертификат SSL (потребител / предприемач), достъпен на уебсайта на 

сертифициращия Орган и на уебсайта https://ionos.bg/ssl.  

f) Услуга Сертификат SSL – услугата, предоставена по електронен път от 

home.pl на Клиента съгласно Споразумението за предоставяне на 

Услугата, сключено между Клиента и home.pl, съгласно което home.pl 

действа като посредник между Сертифициращия Орган и Клиента в 

процедурата по сключване на споразумението за предоставяне на 

лиценз, разрешаващ използването на Сертификат SSL чрез пускане 

на оферти на уебсайта home.pl на Сертифициращите Органи, 

позволяващ поставянето на поръчка за Сертификат SSL на уебсайта 

home.pl, препращане на поръчката, поставена на уебсайта home.pl, 

на Сертифициращия Орган, получаване и предоставяне на 

информация за процедурата за сключване на споразумението за 

предоставяне на лиценз за използване на Сертификат SSL.  

g) Цена за Услуга Сертификат SSL – дължимо плащане за Услуга 

Сертификат за SSL, посочено в Ценовата листа, заплащана от 
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Купувана до home.pl в случаите, посочени в Правилник. Включва и 

дължимата сума за издаване на Сертификат SSL и за предоставяне на 

лиценз, разрешаващ използването на Сертификат SSL.  

h) Име на сертифицирания домейн - Интернет адрес (име на домейн или 

поддомейн), избран от Клиента, за който следва да бъде издаден 

Сертификат SSL, посочен в поръчката.  

i) Имейл за потвърждение - имейл, на който Сертифициращият Орган 

изпраща съобщение на Клиента относно процедурата за получаване 

на лиценз, разрешаващ използването на Сертифокати SSL, във 

формата admin@Сертифицирано_име на домейн (например 

admin@mydomain.com, когато името на сертифицирания домейн е: 

„mydomain.com“).   

  

§3  Правила за използване на Услуга Сертификат SSL  

  

2. home.pl не е сертифициращ Орган, следователно не издава Сертификат SSL 

или не дава лиценз, разрешаващ използването на Сертификат SSL. Той 

също не е страна по споразумението по отношение на предоставянето на 

лиценз, разрешаващ използването на Сертификат SSL.  

3. home.pl предоставя само Услуга Сертификат SSL 

4. home.pl не гарантира получаване на Сертификат SSL. Предоставянето на 

лиценз, разрешаващ използването на Сертификат SSL зависи единствено 

от решението на сертифициращия Орган.  

5. home.pl не предоставя техническа помощ при изпълнението на договора 

по отношение на предоставянето на лиценз, разрешаващ използването на 

Сертификат SSL, включително не приема и не разглежда жалби в това 

отношение. Всички коментари и оплаквания, свързани с изпълнението на 
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договора по отношение на предоставянето на лиценз, разрешаващ 

използването на Сертификат SSL, трябва да бъдат насочени към 

сертифициращия Орган на адресите, предоставени в електронното писмо, 

получени по време на сключването на договора относно лиценза, 

разрешаващ използването на Сертификат SSL.  

6. Периодът на валидност на Сертификат SSL, предоставен в спецификацията 

на Сертификат SSL, се изчислява от датата на издаването му по начина, 

посочен в точка 14 по-долу.  

7. Инсталирането на Сертификат SSL на сървъра трябва да се извърши в 

рамките на една година от датата на издаването му по начина, посочен в 

точка 14 по-долу. При липса на инсталация в този период 

Сертифициращият Орган има право да анулира Сертификат SSL.  

8. Сертификат SSL може да бъде инсталиран за сървър, който има IP адрес. 

Точните правила и изисквания за инсталиране на Сертификат SSL се 

определят от администратора на сървъра, чиито услуги се използват или 

ще бъдат използвани от Купувача.  

9. Сертификат SSL  се издава само за едно конкретно Име на Домейн, освен 

ако Спецификацията за Сертификат SSL не предвижда друго.  

10. Спецификацията за Сертификат SSL определя типа на субектите, 

упълномощени да получат лиценза, даващ право на използване на 

Сертификат SSL (потребител / предприемач). Потребителят може да получи 

Сертификат SSL само ако тази опция е предвидена в Спецификацията на 

Сертификат SSL като част от изискванията, които трябва да бъдат 

изпълнени по време на процедурата за получаване на лиценз, разрешаващ 

използването на Сертификат SSL.  

11. След получаване на Сертификат SSL, както е описано в точка 14 по-долу, 

Клиентът не може да промени Името на сертифицирания домейн.  
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12. Следните условия са необходими за получаване на Сертификат SSL чрез 

home.pl:  

(a) пускане на поръчка от Клиента за Сертификат SSL на home.pl и  

(b) предоставяне на данните, изисквани във формуляра за поръчка на 

Сертификат SSL в съответствие с реалността на необходимите данни, и  

(c) приемането от страна на Клиента на Правилник на абоната, издаден от 

сертифициращия Орган, който издава избрания от Клиента Сертификат 

SSL и предоставя лиценз, разрешаващ използването на Сертификат SSL 

след запознаване с неговото съдържание, и  

(d) съгласието на Клиента за обработването на личните му данни, 

включително данните, съдържащи се в Сертификат SSL, от home.pl и 

сертифициращия Орган до степента, необходима за правилното 

изпълнение на услугата Сертификат SSL, сключването на договорната 

процедура за предоставяне на лиценз, разрешаващ използването на 

Сертификат SSL, предоставяне на лиценза, разрешаващ използването 

на Сертификат SSL и изпълнение на договора относно предоставянето 

на лиценза, разрешаващ използването на Сертификат SSL, и  

(e) съгласието на Клиента да получи от home.pl и сертифициращите Органи 

цялата информация, посочена в тези Правилници, както и други услуги, 

свързани със Услуга Сертификат SSL, провеждащи процедурата по 

сключване на договора относно лицензирането, даващо право на 

използване на Сертификат SSL, предоставяйки лиценза, разрешаващ 

използването на Сертификат SSL и изпълнение на договора по 

отношение на предоставянето на лиценз, разрешаващ използването на 

Сертификат SSL, както и други услуги, предоставяни от home.pl и 

сертифициращите Органи, включително търговска информация 
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(реклама и маркетинг) в режим на изпращането им на електронния 

адрес или sms на номера телефонен номер, предоставен от Клиента, и  

(f) разрешението на Клиента за home.pl да извършва дейности, обхванати 

от Услугата Сертификат SSL, и  

(g) създаване на имейл за потвърждение от Клиента, на който ще бъде 

изпратена кореспонденция от сертифициращия Орган в рамките на 14 

дни след получаване на информация от home.pl, потвърждаваща 

плащането на Цената за Услуга Сертификат SSL,   

(h) посочване на Името на сертифицирания домейн, под който е наличен 

активният уебсайт, и съгласие за проверка на този факт от 

Сертифициращия Орган в рамките на 14 дни от датата на получаване на 

информация от home.pl, потвърждаващо плащане на таксата за Услуга 

Сертификат SSL, и  

(i) доставка от Клиента на файл за CSR (Certificate Signing Request), издаден 

за посочения преди това Името на сертифицирания домейн, което е 

необходимо за издаване на Сертификат SSL в рамките на 14 дни от 

датата на получаване на информация от home.pl, потвърждаващо 

плащането на таксата за Услуга Сертификат SSL, или указание за: името 

на фирмата, отдела, изискващ Сертификат SSL, град, държава, 

провинция, имейл адрес (адресът може да бъде публичен / запазен в 

SSL сертификат), ако клиентът реши да инсталира Сертификат SSL на 

споделен сървър, купен на home.pl и за който home.pl има 

административни права или когато Клиентът реши да генерира CSR 

файл с Частен ключ, използвайки инструмента, предлаган от home.pl, и  

(j) потвърждение за съответствие на администратора на данни на Името 

на сертифицирания домейн, разкрито в базата данни WHOIS, с данните 
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на Клиента, посочени във файла CSR. В това отношение Клиентът е 

длъжен да предприеме всички стъпки, за да даде възможност за 

проверка на съответствието на тези данни, по-специално чрез тяхното 

изменение или декласифициране, и (к) изпълнението на Клиента на 

други условия, изисквани от сертифициращите Органи, посочени в 

изпратените електронни съобщения до потвърждаващия Имейл, по-

специално предоставянето на допълнителни данни, подаването на 

конкретни документи, извършването на конкретни дейности (например 

телефонен разговор за потвърждение) и  

(l) потвърждението на Клиента за волята му да получи лиценз, 

упълномощаващ го да използва Сертификат SSL по начина, посочен в 

електронното писмо, изпратено от сертифициращия Орган на 

потвърдителния Имейл в рамките на 14 дни от датата на изпращане на 

това съобщение, и  

(m) приемане на Правилник, и  

(n) приемане на Правилник за мрежа home.pl, достъпен на уебсайта на 

адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/ 

13. След като Клиентът изпълни всички условия, описани в точка 11 по-горе, с 

изключение на условията, посочени в точка 11 j, k, l по-горе, home.pl 

изпраща поръчката относно Сертификат SSL на сертифициращия Орган.  

14. Купувач, който не е извършил действията, описани в точка 11 по-горе, в 

сроковете, посочени в точка 11 по-горе, трябва да вземе предвид 

възможността офертата да бъде променена от сертифициращия Орган в 

обхвата на предлаганите видове на Сертификати SSL.  

15. Клиентът получава Сертификат SSL под формата на имейл, изпратен на 

потвърждаващия Имейла и при получаването му се сключва договор между 
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Клиента и сертифициращия Орган относно лиценза, разрешаващ 

използването на Сертификат SSL.  

16. В случай на отказ за предоставяне на лиценз, разрешаващ използването на 

Сертификат SSL от сертифициращия Орган, Клиентът има право на:   

a избор (веднъж) на друго сертифицирано Име на домейн и повторение 
на процедурата за получаване на лиценз, разрешаващ използването на 
Сертификат SSL, или  

b избор (максимум веднъж) на друг Сертификат SSL, предлаган от home.pl 
и поставянето му и повторение на процедурата за получаване на 
лиценз, разрешаващ използването на Сертификат SSL.  

17. При спазване на точки 17 и 18 по-долу, в случай че в резултат на избора на 

правата от точка 15 по-горе, Клиентът не е получил лиценза, разрешаващ 

използването на Сертификат SSL, Клиентът има право да поиска 

възстановяване на разходите поради Услугата Сертификат SSL в рамките на 

14 дни от датата на получаване информация за отказ чрез home.pl.  

18. В случай, че договорът, описан в точка 14 по-горе, не е сключен в резултат 

на обстоятелства, зависещи единствено от Клиента, включително 

неспазване на условията, посочени в точка 11 по-горе, Клиентът няма 

право да иска възстановяване на Услугата Сертификат SSL.  

19. В случай, че договорът, описан в точка 14 по-горе, не е сключен, в резултат 

на обстоятелства, зависещи единствено от сертифициращия Орган, 

Клиентът има право да поиска възстановяване на 70% от цената за Услугата 

Сертификат SSL в рамките на 14 дни от деня, когато home.pl получи 

информация за отказ.  

20.  Подновяването на лиценза, даващ право на използване на Сертификат SSL, 

изисква повторение на процедурата, предвидена за получаване на лиценз, 

разрешаващ използването на Сертификат SSL, описан в точка 11 по-горе.  

  



 

home.pl S.A, Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Poland 
NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 

 

 

§3 Заключителни разпоредби.   

По въпроси, които не са обхванати от настоящият Правилник, се прилага 

Правилник на мрежа home.pl, достъпен на уебсайта на адрес: 

https://ionos.bg/terms-and-conditions/ 

 


