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КРАТКА ОБОСНОВКА 

През септември 2016 г. Европейската комисия предложи амбициозна реформа на 

правилата на ЕС в областта на телекомуникационните услуги, съдържаща нови 

инициативи за откликване на нарастващите потребности на европейците от свързаност 

с интернет и за насърчаване на конкурентоспособността на Европа. 

Като част от мерките в подкрепа на тази цел в новия пакет се насърчава изграждането 

на местни точки за безжичен достъп чрез опростени процедури на планиране и при по-

облекчени регулаторни задължения, inter alia, там където този достъп се предоставя на 

нетърговска основа или е в допълнение на предоставяни други публични услуги. 

 

Предметът на настоящото законодателно становище следователно е анализът на 

предложението на Комисията, което съдържа изменения към законодателната рамка за 

далекосъобщенията в Механизма за свързване на Европа, съдържаща се в Регламент 

(ЕС) № 1316/2013 („Регламента за МСЕ“) и в Регламент (ЕС) № 283/2014, с цел 

популяризиране на безплатния интернет в местните общности чрез схема, финансирана 

от ЕС – „WiFi4EU“.  

 

В предложението на Комисията са предвидени средства в размер на 120 млн. евро в 

периода 2017—2019 г. за схемата WIFEU, която следва да подпомага инсталирането на 

съвременно оборудване за безжична интернет връзка в средищата на обществения 

живот. В този контекст е от съществено значение, че въпросното оборудване и 

технологии ще бъдат в съответствие с най-високите стандарти, предлагани на пазара, и 

че предоставяните услуги ще бъдат лесни за употреба и достъпни за хората с ниско 

ниво на умения в областта на цифровите технологии.  

 

Докладчикът счита, че е от съществено значение тази инициатива да бъде 

съсредоточена по-специално върху селските райони, както и всички зони, изложени на 

риск от обезлюдяване и изоставяне.  

 

WiFi4EU схемата ще бъде предоставяна чрез опростени и небюрократични процедури, 

като например онлайн заявления, плащания с ваучери и олекотени изисквания за 

мониторинг. Въпреки това докладчикът подчертава значението на правилния одит на 

изпълнението на услугите, предоставяни по време на проекта, като се гарантира 

подходящ баланс между опростяването и контрола.  

 

Очаква се, че интервенцията също ще има някои положителни вторични ефекти, 

простиращи се от участието на местни малки и средни оператори в сектора на ИКТ и 

участието в демократичния живот, включително за демографските групи, които иначе 

са изправени пред трудности при достъпа до свързаност, както и насърчаването на 

концепцията за „интернет на предметите и услугите“.  

 

С цел да се избегне дублиране на проекти и разпръскване на средствата, докладчикът 

настоява също за необходимостта от взаимодействия с финансирането от ЕФРР, като се 

имат предвид също така огромните инвестиции в тематична цел № 2 (Подобряване на 

достъпа, използването и качеството на информационните и комуникационните 

технологии) за програмния период 2014—2020 г.  
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Докладчикът изразява съгласие с принципа на географското равновесие, предложен от 

Комисията, но счита, че принципът на икономическо, социално и териториално 

сближаване, залегнал в Договорите, следва да бъде надлежно взет под внимание при 

изпълнението на WIFI4EU и при определянето на критериите за избор на заявления, 

представени от местните органи. Проектите, отнасящи се до схемата, следва да 

предложат да се обезпечат областите, в които частен или публичен безжичен интернет 

с подобни характеристики все още не е налице. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) В своето съобщение от 26 

август 2010 г., озаглавено „Програма в 

областта на цифровите технологии 

за Европа“, Комисията отбелязва, че 

в стратегията „Европа 2020“ е 

подчертана важността на 

изграждането на широколентовия 

достъп за подпомагане на социалното 

приобщаване и 

конкурентоспособността в Съюза, 

като отново се потвърждава целта 

до 2013 г. да се предостави основен 

широколентов достъп на всички 

граждани на Съюза, както и да се 

гарантира, че до 2020 г. всички 

граждани на Съюза ще имат достъп 

до значително по-висока интернет 

скорост, над 30 Mbps, и че най-малко 

50% от домакинствата в Съюза са 

абонирани за интернет връзка с над 

100 Mbps. 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 
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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 на територията на Съюза в 

съответствие с актуалните и 

променящите се потребности. Предвид 

бързия напредък на цифровата 

технология следва да се извършват 

редовни проверки и контрол на 

качеството за гарантиране на 

високото качество и правилното 

функциониране на местните точки за 

безжичен достъп, като целта е 

повишаване на устойчивостта и 

увеличаване на продължителността 

на тази инициатива в дългосрочен 

план. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Още една мярка на Съюза за 

подкрепа на визията за свързаност в 

Съюза следва да гарантира, че 

свързаността във всеки отделен дом 

дава възможност на гражданите на 

Съюза за по-лесно използване на 

интернет и насърчава концепцията 

за „интернет на предметите и 
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услугите“. 

 

Изменение   4 

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) № 

1316/201315 и (ЕС) № 283/201416 . 

(3) В съответствие със съобщението, 

в което беше представена европейската 

визия за интернет свързаност в 

цифровия единен пазар, и с цел да 

насърчи цифровата грамотност и 

приобщаване Съюзът следва да 

подпомага осигуряването на безплатна 

високоскоростна и висококачествена 
местна безжична връзка в центровете на 

местния обществен живот, включително 

в открити пространства, достъпни за 

широката общественост, като оказва 

целенасочена подкрепа, с минимална 

скорост на връзката от 100 Mbps, и 

по този начин спомага за 

постигането на целите, свързани с 

обществото на гигабитовия 

интернет, за разгръщане на 

свръхскоростен широколентов 

достъп до 2025 г. Към настоящия 

момент подобна подкрепа не е 

обхваната от регламенти (ЕС) № 

1316/201315 и (ЕС) № 283/201416. 

Цифровото приобщаване следва да не 

дискриминира географската 

отдалеченост и селските райони. По-

добрата свързаност с интернет 

следва да води до по-добър достъп до 

информация и комуникации и 

следователно да има положително 

въздействие върху индекса за 

социалния напредък на регионите. 

_________________ _________________ 

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) № 

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) № 
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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. 

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   5 

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 

заведения. 

(4) Подкрепата от този вид следва да 

насърчава субектите с обществена 

мисия, като например местните 

публични органи, да предлагат 

безплатна местна безжична връзка, като 

в същото време се гарантират високи 

нива на сигурност в кибернетичното 

пространство, като спомагателна 
услуга към своята обществена мисия; в 

това отношение тази подкрепа 

следва да помогне да се гарантира, че 

местните общности разполагат с 

гарантирано право на достъп до 

информация и на участие в 

обществения живот (в областта на 

цифровите технологии), могат да 

подобряват своите уменията си в 

областта на цифровите технологии и 

могат да се ползват от предимствата на 

широколентовите връзки с много висока 

скорост в центровете на обществения 

живот. Сред тези субекти могат да бъдат 

помещенията на общинските 

администрации и други местни 

публични органи или субекти, 
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намиращи се в непосредствена 

близост до тях, както и 

обществените библиотеки, музеи, 

училища и университети, обществени 

центрове, многофункционални 

пространства, културни, спортни, 

младежки обекти, общинските 

площадки и паркове, както и 

заведения за здравни грижи, като се 

гарантира също така, че 

взаимодействията между тези 

органи и местните доставчици на 

услуги са по-бързи и по-малко 

обременяващи за МСП и че целият 

процес е по-малко бюрократичен. 

Предлагането на високоскоростна 

безплатна безжична връзка би могло 

да бъде осигурявано и за свободно 

достъпните зони на обществения 

транспорт, например зоните за 

изчакване. Подобряването на достъпа 

до скоростни и високоскоростни 

широколентови връзки и ИКТ услуги, 

по-специално в отдалечените райони, 

може да увеличи качеството на 

живота на гражданите чрез 

улесняване на достъпа до услуги 

(например електронно здравеопазване 

и електронно управление) и 

икономическите възможности за 

местния бизнес и стартиращите 

предприятия, като в крайна сметка 

води до подобряване на социалното 

сближаване, икономическия растеж и 

конкурентоспособността. Поради 

това компетентните органи следва 

да гарантират, че никой няма да бъде 

изоставен и че интернет 

съдържанието и онлайн услугите са 

достъпни за всички, включително за 

гражданите, които не са цифрово 

грамотни, и за хората с увреждания. 

 

Изменение   6 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Инициативата на Съюза за 

изграждане на местни точки за 

безжичен достъп следва да проправи 

пътя за създаването на обща 

паневропейска мрежа чрез WiFi4EU 

(SSID), което би било и търговска 

марка за бърза и сигурна WiFi връзка 

на територията на Съюза. 

 

Изменение   7 

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 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, 

ограничения във времето и 

предоставяне на лични данни, въпреки 

че е в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета и с Директива (ЕС) 

2016/680 на Европейския парламент и 

на Съвета. При никакви 

обстоятелства съфинансираният от 

Съюза безжичен интернет не следва 

да бъде поставян в зависимост от 

закупуването на каквито и да било 

стоки или услуги. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С оглед на специфичната ѝ цел и (6) С оглед на специфичната ѝ цел и 
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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. 

насочеността ѝ към местните 

потребности и необходимостта от 

създаване на общ стандарт на Съюза 

за картографиране, което дава 

възможност за регионите, които са в 

най-голяма нужда, и потенциалният 

мултиплициращ ефект да бъдат 

идентифицирани, 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  9 

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, като се 

взема предвид необходимостта от 

отчетност и подходящ баланс между 

опростяването и контрола. 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. Следва да се прилага 

принципът на добро финансово 

управление. 

 

Изменение   10 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Изпълнението на тази 

инициатива следва да отчита 

възможните полезни взаимодействия 

с други съществуващи програми и 

фондове на Съюза. 

 

Изменение   11 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
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, 

безплатно предлагане с подобни 

характеристики и при подобни 

условия в същия район, предлагано от 

съществуващи публични WLAN 

маршрутизатори. Това не следва да 

изключва допълнителната помощ за 

реализацията на настоящата инициатива 

от частни или публични източници на 

финансиране. Двойното финансиране 

следва да бъде изключено, но 

общините, които вече предлагат 

достъп с по-ниска скорост, следва да 

продължават да се считат за 

подходящи да получават подкрепа с 

оглед насърчаване на всеобхватното 

разпространение на бързия интернет 

достъп. 
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Изменение   12 

Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Наличният бюджет следва да 

бъде разпределен равномерно в 

териториално отношение между 

проектите в държавите членки и да 

бъде предназначен за райони с риск от 

дългосрочно цифрово разделение, като 

се определи подходящо минимално 

количество ваучери за всяка държава 

членка. Отдаването на приоритетно 

значение на местните МСП в 

контекста на снабдяването и 

инсталирането на оборудване с оглед 

на предоставянето на WLAN в 

съответствие с настоящия 

регламент би защитило потенциала 

за иновации и създаване на работни 

места в общините. Принципът, 

насочен към гарантиране на 

географски баланс, следва да бъдат 

включени в съответните работни 

програми, приемани съгласно 

Регламент (ЕС) № 1316/2013, и следва 

да бъде допълнително уточняван в 

поканите за представяне на 

предложения. 

 

Изменение   13 

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 

(10) За да се гарантира, че 

свързаността по настоящия регламент се 

осигурява бързо, е абсолютно 

необходимо местните и 

регионалните органи и доставчиците 

на безжично (WiFi) оборудване, по-
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осигуряват бързо подаване и обработка 

на заявленията за кандидатстване и 

подпомагат реализацията, мониторинга 

и одита на изградените местни точки за 

безжичен достъп. 

специално МСП, които са установени 

в местните общности, да бъдат 

информирани своевременно и 

ефективно относно наличието на 

повишена свързаност от службите по 

широколентовия достъп (СШД) и при 

необходимост да им бъде оказвана 

помощ във връзка с подаване на 

заявления за такъв достъп. 

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 

ефективния одит на изградените 

местни точки за безжичен достъп, с 

подходящ одит на изпълнението на 

услугите, предоставяни по време на 

жизнения цикъл на проекта, особено с 

оглед на приеманите нови 

административни процедури (чрез 

ваучерна схема). Като се имат 

предвид общите предизвикателства, 

пред които са изправени селските, 

отдалечените и рядко населените 

райони, в сравнение с градските 

региони, що се отнася до 

широколентовия достъп, като 

например структурно по-малкото и 

разпокъсано търсене, както и по-

високите цени за единица 

информация (т.е. за всеки краен 

потребител), свързани с разходите за 

разгръщането и поддръжката на 

инфраструктурата, следва да бъдат 

предприемани мерки, с помощта на 

които тези райони да могат също да 

се ползват от безплатна и 

високоскоростна безжична 

свързаност с високо качество. 

Точките за безжична местна 

свързаност следва да бъдат видими и 

популяризирани от местните власти 

чрез информационни кампании, 

насочени към широката 

общественост. Освен това, с цел 

повишаване на осведомеността 
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относно значението на 

насърчаването на свързаността, 

също и проекти, които не получават 

помощ по схемата WIFI4EU и 

получават положителна оценка, биха 

могли да получат знак за качество, 

като например знака на „Печата за 

високи постижения“, което може да 

доведе до бързодействаща система за 

покани по линия на други източници 

на финансиране, когато това е 

целесъобразно. 

 

Изменение   14 

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 

свързаност в Съюза и като се имат 

предвид развитието на цифровото 

разделение между градските и 

селските райони, което нараства 

успоредно с новите технологични 

разработки, и произтичащата от 

това належащата нужда да бъдат 

стимулирани мрежите за достъп, които 

могат да предоставят в целия ЕС 

(включително в изолирани региони, 

районите с ограничен достъп, 

островните и най-отдалечените 

региони) лесна за ползване и 

съобразена с ползвателите качествена 

връзка с интернет, базирана на 

широколентови услуги с много висока 

скорост и на използването на 

многоезичен портал за достъп до 

страниците в интернет, при 

предоставянето на финансова помощ 

следва да се цели балансирано в 

териториално отношение 

разпределение, като се отчита 

принципът на икономическо, 

социално и териториално 

сближаване и различните равнища на 

развитие на инфраструктурата на 
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ИКТ. В случай на природни бедствия 

(като например наводнения или 

земетресения) безплатната безжична 

(WiFi) мрежа следва да бъде 

неограничена, безопасна и с висока 

скорост, за да се подпомага бързата 

комуникация между службите за 

спешно реагиране и гражданите. 

 

Изменение   15 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) При разпределението на 

интервенциите следва да се отчитат 

социално-икономическите различия 

на регионите на Съюза и 

интервенциите следва да имат за цел 

подобряването на условията на 

живот, като създават на по-добра 

работна среда и ограничават 

рисковете от безработица и 

обезлюдяване. Особено внимание 

следва да бъде отделяно на селските 

райони, на районите, засегнати от 

индустриалния преход, както и на 

регионите, които са засегнати от 

сериозни и постоянни 

неблагоприятни природни или 

демографски неблагоприятни условия. 

Като се вземат предвид ползите от 

програмата за икономическото и 

социалното развитие на местните 

общности, и въз основа на 

предварителен доклад за оценка на 

първия етап от прилагането на тази 

мярка, който следва да бъде 

предоставен на Европейския 

парламент и на Съвета, тази 

инициатива би могла да служи за 

подготовка на бъдещото устойчиво 

разширяване на програмата. 

 

Изменение   16 
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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, неограничена, безопасна, 

високоскоростна местна безжична 

връзка в местните общности, която се 

доближава до най-високите 

стандарти, които се предлагат на 

пазара. 

 

Изменение   17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Член 6 – параграф 8 а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8а. 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. 

8а. Действията, допринасящи за 

проекти от общ интерес в областта на 

осигуряването на безплатна 

високоскоростна местна безжична 

връзка в местните общности, трябва да 

отговарят на условията, определени в 

част 4 от приложението. 

 

Изменение   18 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 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 

Действията, целящи осигуряване на 

безплатна, високоскоростна местна 

безжична връзка с високо качество в 

центровете на местния обществен 

живот, в т.ч. открити пространства, 

достъпни за широката общественост, 
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живот на местните общности, са 

допустими за финансова подкрепа. 

които имат важна роля за обществения 

живот на местните общности и 

местния обществен транспорт, 

когато тази връзка е свободно 

достъпна, са допустими за финансова 

подкрепа. С цел потенциалът да се 

използва в пълна степен от 

обществеността, евентуалните 

езикови бариери се избягват. Това 

означава, че се препоръчва цялата 

системата за свързване да бъде 

многоезична. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка -1 (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1) са били предмет на: 

 а)  оценка на разходите и ползите, 

която да е насочена към селските 

зони и зоните, застрашени от 

обезлюдяване и изоставяне на земята, 

и социалната добавена стойност на 

безжична свързаност в тези зони, 

която води до изготвянето на 

европейски стандарт за 

картографиране, което на свой ред 

позволява да бъдат идентифицирани 

регионите, които са в най-голяма 

нужда, и потенциалният 

мултиплициращ ефект; както и 

 б)  покана за представяне на 

оферти; 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1) се изпълняват от субект с 

обществена мисия, който има 

капацитета да проектира инсталирането 

на вътрешни и външни местни точки за 

безжичен достъп на обществени места и 

да упражнява надзор върху тях; 

1) се изпълняват от субект с 

обществена мисия, който има 

капацитета да проектира инсталирането 

на вътрешни и външни местни точки за 

безжичен достъп на обществени места и 

да упражнява надзор върху тях, като 

упражнява съответен качествен 

контрол; 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

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

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) безплатно и лесно достъпно и 

използва най-съвременно оборудване и 

а) безплатно и лесно достъпно и 

използва най-съвременно оборудване и 

включва възможността за използване 

на цялата трансгранична интернет 

база, за да се избегне сегментирането 

на пазара на равнището на Съюза и 

монополът на големите дружества; 

 

Изменение   22 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) поддържа достъпа до иновативни 

цифрови услуги като предлаганите чрез 

инфраструктури за цифрови услуги; 

б) поддържа достъпа до иновативни 

цифрови услуги като предлаганите чрез 

инфраструктури за цифрови услуги, 

както и комуникации при извънредни 

и кризисни ситуации; 
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Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 3 – точка 2 – буква б а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) не пада под определена скорост 

на връзка поради прекалено голям брой 

ползватели по едно и също време. 

 

Изменение   24 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 1234/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 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 вече 

съществуващо частно или обществено 

предлагане със сходни характеристики, 

в т.ч. и качество, наличност на 

безплатен достъп при същите 

условия, в същия район, обслужван от 

съществуващите обществени WLAN 

маршрутизатори, няма да бъдат 

обхванати, като се гарантира по-

голяма интеграция между всички 

съществуващи публични безжични 

услуги и се избягва нецелесъобразното 

разходване на средства. За тази цел 

проектите (които получават 

подкрепа) следва да бъде координирани 

със сходни проекти, финансирани от 

Европейския фонд за регионално 

развитие. Общините, които вече 

предлагат достъп с по-ниска скорост, 

могат да бъдат считани за 

подходящи да получават подкрепа с 

оглед насърчаване на всеобхватното 

разпространение на бързия интернет 

достъп; мобилните интернет услуги, 

достъпни срещу такса на мястото на 



 

PE597.451v02-00 20/22 AD\1120486BG.docx 

BG 

предложения проект за местна 

свързаност, не се считат за дублиране 

на оферта. 

 

Изменение   25 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 283/2014 

Приложение – раздел 4 – параграф 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 

равномерно в териториално отношение, 

като се вземат предвид принципите 

на икономическо, социално и 

териториално сближаване, залегнали 

в член 174 от ДФЕС, както и 

регионалните различия в 

предоставянето на достъп до 

високоскоростна връзка с интернет в 

целия Съюз, на проекти, отговарящи на 

горните условия въз основа на 

получените предложения. Подходяща 

част от бюджета следва да бъде 

разпределена за райони, които са по-

слабо развити в икономическо и 

цифрово отношение, включително 

изолираните региони, островите и 

планинските, граничните и най-

отдалечените райони, както и за 

райони, които са изложени на 

природни бедствия, за да се 

инвестират ресурсите там, където 

те са най-необходими. 
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