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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Тъй като сферата на транспорта навлиза в нова ера, истинските предизвикателства пред 

местните органи няма да бъдат свързани с преоткриването на колелото, а с намирането 

на начини за подобряване на услугите, що се отнася до потребностите от мобилност на 

гражданите в реално време. Цифровизацията води до значителни структурни промени в 

транспортните системи и общностите вече започват да проучват различни аспекти, като 

например данни и информация за пътуването, мрежово планиране, издаване на билети 

или качеството на услугите, основани на нова и насочена към ползвателя философия. 

В този контекст предложението на Комисията за безплатна безжична връзка в центъра 

на обществения живот е навременно и необходимо, тъй като дава нови възможности на 

доставчиците на услуги за подобряване на предлаганите от тях услуги. Едновременно с 

това в предложението предлага механизма, чрез който частната и публичната сфера 

могат да си сътрудничат по открит и ефикасен начин в съответствие с принципите за 

съвместна дейност и с крайната цел за подобряване на услугите. 

За специалистите по градоустройство и за публични органи, отговарящи за 

транспортната система, разполагането точки за безплатен безжичен достъп до интернет 

ще допринесе за придобиването на по-добра представа за текущите модели на 

мобилност и за тяхното поставяне в контекст, особено когато традиционните 

инструменти, като например статистическите данни, могат да се окажат недостатъчни. 

Данните, които ще се събират, ще бъдат използвани за оценка на съществуващите 

политики и услуги, като по този начин ще се осигурява не обратна информация в 

реално време за предпочитанията на гражданите по отношение на пътуванията, но 

също ще бъдат подпомагани целевите инвестиции. Като цяло органите ще бъдат в 

състояние да създават по-безопасни пътища, да оптимизират транспортните маршрути, 

да намаляват инфраструктурните разходи и да облекчават неудобствата, породени от 

претоварването и замърсяването. 

Що се отнася до потребителите, разполагането с точки за безплатен безжичен достъп 

до интернет ще доведе до по-висока степен на свързаност и гъвкавост, тъй като те ще 

извличат ползи не само от по-доброто използване на своето време, но също така от 

наличието на по-добър обхват от услуги за обществен транспорт. В същото време за 

туристите Wifi4EU ще означава по-добър достъп и по-добра информация на място. 

Въпреки това амбициозното предложение, внесено от Европейската комисия, трябва да 

бъде подкрепено от разпоредби, който ще гарантира и ясни критерии за подбор на 

бенефициенти, и приемственост отвъд предложената жизнен цикъл на проектите. 

Освен това е важно средствата, заделени за разгръщането на горещите точки (hotspots) 

за безжичен достъп да не водят единствено до повишаване на авторитета на ЕС, но да 

спомагат за решаването на истинските нужди по отношение на свързаността. 

Като цяло, докладчикът е склонен да подкрепи предложението на Комисията, с 

уговорката, че инициативата следва да бъде разширена, за да обхваща и местните 

транспортни услуги и туристически обекти. Това би подобрило ефективността на 

транспорта в общностите, като същевременно ще предлага висококачествени услуги на 
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потребителите. Независимо от това, при отсъствието на проучване на въздействието и 

като се има предвид незначителният размер на наличните средства, докладчикът 

препоръчва Комисията да установи ясни критерии за подбор на общностите, които ще 

имат полза от инициативата, и да осигури задълбочена проверка на всички проекти, 

представени за финансиране. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения: 

Изменение   1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Като част от мерките в подкрепа 

на визията за европейска свързаност в 

съобщението се насърчава изграждането 

на местни точки за безжичен достъп 

чрез опростени процедури на планиране 

и при по-малко регулаторни пречки. 

Подобни точки за достъп, включително 

тези, които подпомагат предоставянето 

на други публични услуги или които са 

от нетърговско естество, могат да имат 

важен принос за подобряването на 

съществуващите и разработката на нови 

поколения безжични съобщителни 

мрежи, тъй като спомагат за 

постигането на по-голямо точково 

покритие в съответствие с променящите 

се потребности. 

(2) Като част от мерките в подкрепа 

на визията за европейска свързаност в 

съобщението се насърчава изграждането 

на местни точки за безжичен достъп 

чрез опростени процедури на планиране 

и при по-малко регулаторни пречки. 

Подобни точки за достъп, включително 

тези, които подпомагат предоставянето 

на други публични услуги или които са 

от нетърговско естество, могат да имат 

важен принос за подобряването на 

съществуващите и разработката на нови 

поколения безжични съобщителни 

мрежи, тъй като спомагат за 

постигането на по-голямо точково 

покритие в съответствие с променящите 

се потребности. Тези точки за достъп 

могат да бъдат включени в 

европейска мрежа със система за 

единно идентифициране съгласно 

Регламент (EС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1a.. 

 _________________ 

 1a. Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното 

движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 

регламент относно защитата на 
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данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2 a) Политиките на ЕС, които 

имат за цел да насърчават интернет 

инфраструктурата и ефективното 

използване на безжичния спектър и 

които имат за цел увеличаването на 

свързаността на европейските 

граждани, като им дават 

възможност за по-лесен достъп до 

интернет, следва да насърчават 

концепцията за „интернет на 

нещата“ (IoT), като се обръща 

специално внимание на неговия 

потенциал за растеж на иновациите, 

подобряване на приложенията и 

услугите, свързани със системите за 

обществен транспорт. 

 

Изменение   3 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В съответствие със съобщението, 

в което беше представена европейската 

визия за интернет свързаност в 

цифровия единен пазар, и с цел да 

насърчи цифровото приобщаване 

Съюзът следва да подпомага 

осигуряването на безплатна местна 

безжична връзка в центровете на 

местния обществен живот, включително 

в открити пространства, достъпни за 

широката общественост, като оказва 

целенасочена подкрепа. Към настоящия 

момент подобна подкрепа не е 

обхваната от регламенти (ЕС) № 

(3) В съответствие със съобщението, 

в което беше представена европейската 

визия за интернет свързаност в 

цифровия единен пазар, и с цел да 

насърчи цифровото приобщаване 

Съюзът следва да подпомага 

осигуряването на безплатна, безопасна 

и сигурна местна безжична връзка без 

такси и ограничения в центровете на 

местния обществен живот, включително 

в открити пространства, достъпни за 

широката общественост, както и в 

съоръженията и превозните средства 

на обществения транспорт, като 
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1316/201315 и (ЕС) № 283/201416. оказва целенасочена подкрепа. Към 

настоящия момент подобна подкрепа не 

е обхваната от регламенти (ЕС) № 

1316/201315 и (ЕС) № 283/201416. 

_________________ _________________ 

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013г. за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

913/2010 и за отмяна на регламенти 

(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ 

L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно 

изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., 

стр. 1. 

15 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013г. за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

913/2010 и за отмяна на регламенти 

(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, ОВ 

L 348, 20.12.2013 г., стр. 129, последно 

изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 юни 2015 г., ОВ L 169, 1.7.2015 г., 

стр. 1. 

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2014 г. относно насоки за 

трансевропейските мрежи в областта на 

телекомуникационната инфраструктура 

и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО, 

ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14. 

16 Регламент (ЕС) № 283/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2014 г. относно насоки за 

трансевропейските мрежи в областта на 

телекомуникационната инфраструктура 

и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО, 

ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Подкрепата от този вид следва да 

насърчава субектите с обществена 

мисия, като публичните органи и 

доставчиците на публични услуги, да 

предлагат безплатна местна безжична 

връзка като допълнителна услуга към 

своята обществена мисия, за да се 

гарантира, че местните общности могат 

да се ползват от предимствата на 

широколентовите връзки с много висока 

скорост в центровете на обществения 

живот. Сред тези субекти могат да бъдат 

общини и други местни публични 

органи, библиотеки и здравни 

(4) Подкрепата от този вид следва да 

насърчава субектите с обществена 

мисия и по-специално с мисия на 

местно и регионално равнище, като 

публичните органи и доставчиците на 

публични услуги, да предлагат местна 

безжична връзка безплатно и без 

ограничения като допълнителна услуга 

към своята обществена мисия, за да се 

гарантира, че местните общности могат 

да се ползват от предимствата на 

широколентовите връзки с много висока 

скорост в центровете на обществения 

живот. Сред тези субекти могат да бъдат 
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заведения. общини и други местни публични 

органи, библиотеки и здравни 

заведения, центрове за здравни грижи, 

училища, домове за възрастни хора, 

домове за сираци, услуги за публичен 

транспорт и инфраструктура за 

публичния транспорт, като например 

гари и терминали, свързани с туризма 

услуги и други субекти от особен 

интерес за местната общност и 

местното население. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Местната безжична връзка 

следва да се определя като безплатна 

само когато се предоставя без 

съответстващо на нея възмездяване, 

било то чрез пряко заплащане или друг 

вид възмездно отношение, 

включително, но не само реклама и 

предоставяне на лични данни. 

(5) Местната безжична връзка 

следва да се счита за безплатна и без 

ограничения само когато се предоставя 

без съответстващо на нея възмездяване, 

било то чрез пряко заплащане или друг 

вид възмездно отношение, 

включително, но не само реклама и 

предоставяне на лични данни. 

 

Изменение   6 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) За да се гарантира успехът на 

инициативата и да се даде по-голяма 

видимост на действията на 

Европейския съюз в тази област, 

Комисията трябва да гарантира, че 

субектите, които изпълняват 

проекти чрез тази инициатива, и 

ползвателите са правилно 

информирани относно наличието на 

услугите и че те изтъкват факта, че 

ЕС е предоставил финансирането. 
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Изменение   7 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С оглед на специфичната ѝ цел и 

насочеността ѝ към местните 

потребности интервенцията следва да 

бъде определена като обособен проект 

от общ интерес в сектора на 

далекосъобщенията по смисъла на 

регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 

283/2014. 

(6) С оглед на специфичната ѝ цел и 

насочеността ѝ към местните 

потребности, особено по-слабо 

развитите райони с по-голяма нужда 

от свързаност, интервенцията следва 

да бъде определена като обособен 

проект от общ интерес в сектора на 

далекосъобщенията по смисъла на 

регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 

283/2014. 

 

Изменение   8 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Предвид нетърговското естество 

на интервенцията и малкия размер на 

предвижданите отделни проекти 

административната тежест следва да 

бъде ограничена до минимум. Поради 

това интервенцията следва да бъде 

реализирана чрез най-подходящите 

форми на финансова помощ, допустими 

съгласно Финансовия регламент към 

момента или в бъдеще, а именно 

безвъзмездни средства. Интервенцията 

следва да не разчита на финансови 

инструменти. 

(8) Предвид нетърговското естество 

на интервенцията и малкия размер на 

предвижданите отделни проекти 

административната тежест следва да 

бъде ограничена до минимум. Това 

следва да се извършва чрез 

опростяване на процедура за 

планиране и облекчаване на 

регулаторните задължения. Поради 

това интервенцията следва да бъде 

реализирана чрез най-подходящите 

форми на финансова помощ, допустими 

съгласно Финансовия регламент към 

момента или в бъдеще, а именно 

безвъзмездни средства. Интервенцията 

следва да не разчита на финансови 

инструменти. 

 

Изменение   9 

Предложение за регламент 

Съображение 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Поради ограничения обхват на 

всяка една местна точка за безжичен 

достъп и малката стойност на 

обхванатите индивидуални проекти от 

точките за достъп, които получават 

финансова помощ по настоящия 

регламент, не се очаква да конкурират 

търговското предлагане. За да се 

гарантира в още по-голяма степен, че 

подобна финансова помощ не нарушава 

неоправдано конкуренцията, не 

изтласква частните инвестиции и не 

лишава частните инвеститори от 

стимули за инвестиране, интервенцията 

следва да бъде ограничена до проекти, 

които не дублират вече съществуващо 

частно или обществено предлагане със 

сходни характеристики в същия район. 

Това не следва да изключва 

допълнителната помощ за реализацията 

на настоящата инициатива от частни 

или публични източници на 

финансиране. 

(9) Поради ограничения обхват на 

всяка една местна точка за безжичен 

достъп и малката стойност на 

обхванатите индивидуални проекти от 

точките за достъп, които получават 

финансова помощ по настоящия 

регламент, не се очаква да конкурират 

търговското предлагане. За да се 

гарантира в още по-голяма степен, че 

подобна финансова помощ не нарушава 

неоправдано конкуренцията, не 

изтласква частните инвестиции и не 

лишава частните инвеститори от 

стимули за инвестиране, интервенцията 

следва да бъде ограничена до проекти, 

които не дублират вече съществуващо 

частно или обществено предлагане в 

същия район. Това не следва да 

изключва допълнителната помощ за 

реализацията на настоящата инициатива 

от частни или публични източници на 

финансиране. Тази програма следва да 

бъдат съвместима с националните и 

регионалните оперативни програми, 

по-специално тези, финансирани от 

ЕФРР, и да ги допълва, като създава 

взаимодействие между тях. 

 

Изменение   10 

Предложение за регламент 

Съображение 10 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) За да се гарантира, че 

свързаността по настоящия регламент се 

осигурява бързо, финансовата помощ 

следва да бъде предоставяна, като се 

използват във възможно най-голяма 

степен онлайн инструментите, които 

осигуряват бързо подаване и обработка 

на заявленията за кандидатстване и 

подпомагат реализацията, мониторинга 

и одита на изградените местни точки за 

(10) За да се гарантира, че 

свързаността по настоящия регламент се 

осигурява бързо, финансовата помощ 

следва да бъде предоставяна, като се 

използват във възможно най-голяма 

степен онлайн инструментите и други 

конвенционални инструменти, които 

осигуряват бързо подаване и обработка 

на заявленията за кандидатстване и 

подпомагат реализацията, мониторинга 
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безжичен достъп. и одита на изградените местни точки за 

безжичен достъп. 

 

Изменение   11 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) С оглед на потребностите от 

свързаност в Съюза и на належащата 

нужда да бъдат стимулирани мрежите за 

достъп, които могат да предоставят в 

целия ЕС качествена връзка с интернет, 

базирана на широколентови услуги с 

много висока скорост, при 

предоставянето на финансова помощ 

следва да се цели балансирано в 

териториално отношение 

разпределение. 

(11) С оглед на потребностите от 

интернет свързаност в Съюза и на 

належащата нужда да бъдат 

стимулирани мрежите за достъп, които 

могат да предоставят в целия ЕС 

качествена връзка с интернет, базирана 

на широколентови услуги с много 

висока скорост, както е определено в 

съобщението на Комисията от 14 

септември 2016 г., озаглавено 

„Свързаност за един 

конкурентоспособен цифров единен 

пазар – към европейско гигабитово 

общество“, в което се поставя цел за 

2025 г. за осигуряване на интернет 

свързаност със скорост от най-малко 

100 мегабита в секунда (Mbps) за 

всички европейски домакинства, при 

предоставянето на финансова помощ 

следва да се цели балансирано в 

регионално отношение разпределение, 

включително в отдалечените и 

трансграничните райони, които 

често страдат от частно мрежово 

покритие, като се насърчава 

принципът на универсален достъп за 

гражданите до предимствата, които 

предоставя информационното 

общество, като се обръща особено 

внимание на селските райони, най-

отдалечените, островните, 

пограничните и планинските райони. 

 

Изменение   12 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) В съответствие с член 349 от 

ДФЕС следва да се вземат предвид, по 

отношение на географски 

балансираното разпределение, 

специфичните мерки за най-

отдалечените региони, като се има 

предвид тяхната отдалеченост и 

разходите, свързани с достъпа до 

интернет и до високоскоростни 

широколентови услуги. 

 

 

Изменение   13 

Предложение за регламент 

Съображение 11 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Като се има предвид 

значението на потребностите, 

свързани със свързаността на 

територията на Европейския съюз, е 

важно Комисията да разработи 

дългосрочна стратегия за внедряване 

на безжични точки, като се 

гарантира непрекъснатостта на 

програмата и след предложените три 

години и като същевременно се 

гарантира, че внедрените 

инфраструктури няма да бъдат 

използвани за търговски цели, в края 

на периода на финансиране, и като не 

се допускат проекти за период от по-

малко от три години . 

 

Изменение   14 

Предложение за регламент 

Съображение 11 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (11в) Също така предвид 

нетърговското естество на 

интервенцията, Комисията и 

държавите членки трябва да 

гарантират, че разработената 

инфраструктура не се използва с 

търговски цели след приключването 

на периода на финансиране. 

 

Изменение   15 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 

Член 7 – параграф 4 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) действия в сферата на 

осигуряването на безплатна местна 

безжична връзка в местните общности 

се финансират посредством 

безвъзмездни средства или форми на 

финансова помощ, различни от 

финансови инструменти. 

в) действия в сферата на 

осигуряването на безплатна, свободна 

от ограничения, безопасна и сигурна 
местна безжична връзка в местните 

общности се финансират посредством 

безвъзмездни средства или форми на 

финансова помощ, различни от 

финансови инструменти. 

 

Изменение   16 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 

Член 10 – параграф 4 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Действията в сферата на осигуряването 

на безплатна местна безжична връзка в 

местните общности се финансират от 

финансова помощ от Съюза в размер до 

100 % от допустимите разходи, без да се 

засяга принципът за съфинансиране. 

Действията в сферата на осигуряването 

на безплатна и безопасна местна 

безжична връзка в местните общности 

се финансират от финансова помощ от 

Съюза в размер до 100 % от 

допустимите разходи, без да се засяга 

принципът за съфинансиране. 

(Защитата на данните е от основно значение и поради това интернет връзката 

трябва да бъде не само безплатна, но и безопасна) 
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Изменение   17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Член 2 – параграф 2 – буква з 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) „местна точка за безжичен 

достъп“ означава нисковолтово 

оборудване с малък размер, работещо в 

малък обсег и използващо, но не 

единствено и само, радиочестотен 

спектър, по отношение на който 

условията за наличие и ефективно 

използване за целта са хармонизирани 

на равнището на Съюза, като това 

оборудване дава възможност за 

безжичен достъп на потребителите до 

електронна съобщителна мрежа. 

з) „местна точка за безжичен 

достъп“ означава нисковолтово 

оборудване с малък размер, работещо в 

малък обсег и използващо, но не 

единствено и само, радиочестотен 

спектър, по отношение на който 

условията за наличие и ефективно 

използване за целта са хармонизирани 

на равнището на Съюза, като това 

оборудване дава възможност за 

безплатен местен безжичен достъп на 

потребителите до електронна 

съобщителна мрежа. 

 

Изменение   18 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Член 4 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) подпомагат осигуряването на 

безплатна местна безжична връзка в 

местните общности. 

в) подпомагат осигуряването на 

безплатна, безопасна и сигурна  местна 

безжична връзка в местните общности, 

която гарантира минимална скорост 

на връзката от 100 мегабита в 

секунда (Mbps) или, ако няма такава, 

максималната скорост, налична на 

пазара, услугите, свързани с 

устойчивата мобилност, ще бъдат 

също така включени. 

 

Изменение   19 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б 
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Регламент (ЕС) № 283/2014 

Член 5 – параграф 5а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5a. Действията, допринасящи за 

проекти от общ интерес в областта на 

осигуряването на безплатна местна 

безжична връзка в местните общности, 

се подпомагат чрез: 

5a. Действията, допринасящи за 

проекти от общ интерес в областта на 

осигуряването на безплатна и безопасна 

местна безжична връзка в местните 

общности, се подпомагат чрез: 

 

Изменение   20 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Член 6 – параграф 8а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8a. Действията, допринасящи за 

проекти от общ интерес в областта на 

осигуряването на безплатна местна 

безжична връзка в местните общности, 

трябва да отговарят на условията, 

определени в част 4 от приложението. 

8a. Действията, допринасящи за 

проекти от общ интерес в областта на 

осигуряването на безплатна и безопасна 

местна безжична връзка в местните 

общности, трябва да отговарят на 

условията, определени в част 4 от 

приложението. 

 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – точка 1– алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Действията, целящи осигуряване на 

безплатна местна безжична връзка в 

центровете на местния обществен 

живот, в т.ч. открити пространства, 

достъпни за широката общественост, 

които имат важна роля за обществения 

живот на местните общности, са 

допустими за финансова подкрепа. 

Действията, целящи осигуряване на 

безплатна, безопасна и сигурна местна 

безжична връзка в центровете на 

местния обществен живот, в т.ч. 

открити пространства, достъпни за 

широката общественост, които имат 

важна роля за обществения живот на 

местните общности, са допустими за 
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финансова подкрепа, включително 

услугите на обществения транспорт 

и туристическите обекти. 

 

 

Изменение   22 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – точка 1– алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Финансова подкрепа се предоставя на 

субекти с обществена мисия като 

местни органи и доставчици на 

обществени услуги, които се ангажират 

да предоставят безплатна местна 

безжична връзка чрез инсталирането на 

местни точки за безжичен достъп. 

Финансова подкрепа се предоставя на 

субекти с обществена мисия като 

местни органи и доставчици на 

обществени услуги, които се ангажират 

да предоставят безплатна, безопасна и 

сигурна  местна безжична връзка чрез 

инсталирането на местни точки за 

безжичен достъп или в комбинация с 

осигуряването на услуги на 

обществения транспорт. 

 

Изменение   23 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 1 – алинея 3 – точка 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a. безплатно и лесно достъпно и 

използва най-съвременно оборудване и 

a. безплатно, безопасно и лесно 

достъпно и използва най-съвременно 

оборудване и 

 

 

Изменение   24 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 
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Приложение – раздел 4 – параграф 1 – алинея 3 – точка 2 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 a) насърчава по-доброто 

включване на местните общности в 

цифровия единен пазар и стимулира 

развитието на иновативни цифрови 

услуги и приложения, предлагани от 

местни МСП и от транспортни и 

туристически предприятия; 

 

Изменение   25 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 1– алинея 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Проектите, които дублират вече 

съществуващо частно или обществено 

предлагане със сходни характеристики, 

в т.ч. и качество, в същия район, няма да 

бъдат обхванати. 

Проектите, които дублират или се 

припокриват с вече съществуващо 

частно или обществено предлагане със 

сходни характеристики, в т.ч. и 

качество, в същия район, няма да бъдат 

обхванати. Местните точки за 

безжичен достъп, финансирани по 

линия на настоящия регламент, 

обхващат предимно публични 

пространства. 

 

Изменение   26 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 1– алинея 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Наличният бюджет ще бъде разпределен 

равномерно в териториално отношение 

между проекти, отговарящи на 

горните условия, предвид получените 

предложения и като правило, по реда 

на получаване на предложенията. 

Наличният бюджет ще бъде разпределен 

между всички държави членки 

равномерно в териториално отношение, 

като се обръща специално внимание 

на островите, най-отдалечените 

региони (както е посочено в член 349 
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от ДФЕС), планинските, 

трансграничните, по-малките и 

местните общности, които бележат 

изоставане, за проекти, отговарящи 

на горните условия, предвид 

получените предложения. 
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