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Насърчаване на достъпа до интернет в местните общности: WiFi4EU 

(WiFi4EU-2020-1) 

 

 

 

1. КОНТЕКСТ И ОБОСНОВКА  

 

Общият контекст на настоящата покана за представяне на кандидатури е определен 

в раздели 2.3.2 и 4 на изменената работна програма за 2019—2020 г. за финансова 

помощ в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – за сектора на 

далекосъобщенията (РП 2019—2020 г.)1 във вида, в който е публикувана на 

страницата на WiFi4EU на уебсайта на INEA2. Контекстът и обосновката на 

настоящата покана за представяне на кандидатури са определени в раздел 4.1.1 на 

работната програма за 2019—2020 г.  

 

За целите на настоящата покана ще бъде предоставяна опростена форма на 

безвъзмездни средства във вид на еднократна сума (ваучер).  

 

 

2. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 

 

2.1  Приоритетни резултати 

 

Приоритетните резултати на настоящата покана за представяне на кандидатури са 

определени в раздел 4.1.2.3 на работната програма за 2019—2020 г.  

 

Инициативата WiFi4EU3 е схема за подпомагане на предоставянето на достъп до 

висококачествен интернет на местни жители и посетители в центровете на местния 

обществен живот.  

                                                 
1 Решение за изпълнение на Комисията C(2020) 1078 final 
2 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplaten-internet-za-evropeycite?lang=bg 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplaten-internet-za-evropeycite?lang=bg
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Очаква се тази инициатива за предоставяне на безжична интернет връзка — 

безплатно и без дискриминационни условия — да допринесе за преодоляване на 

цифровото разделение, особено в общности, които изостават по отношение на 

цифровата грамотност, включително в селски райони и на отдалечени места. 

Очаква се това да подобри още повече достъпа до онлайн услуги, които повишават 

качеството на живот в местните общности, като улесняват достъпа до услуги, 

например електронно здравеопазване и електронно управление, дават възможност 

за създаване на нови предложения за електронно приобщаване, например курсове 

за използване на компютри и интернет, и насърчават развитието на местни малки и 

средни предприятия, разработващи иновации в областта на цифровите продукти и 

услуги. 

 

2.2 Очаквани резултати от финансовата помощ 

 

Ползите и очакваните резултати от настоящата покана за представяне на 

кандидатури са определени в раздел 4.1.2.3 на работната програма за 2019—2020 г. 

Очаква се в рамките на настоящата покана да бъдат раздадени близо 947 ваучера. 

 

 

3. ГРАФИК 

 

 

Публикуване на поканата за подаване 

на кандидатури 

3 юни 2020 г. (13:00:00 ч. 

Централноевропейско лятно време) 

Краен срок за подаване на 

кандидатури 

4 юни 2020 г. (17:00:00 ч. 

Централноевропейско лятно време) 

Оценяване на кандидатурите Юни 2020 г. (ориентировъчно) 

Консултация на Координационния 

комитет за Механизма за свързване на 

Европа 

Юни-юли 2020; г. (ориентировъчно) 

Приемане на решението за подбор Юли 2020 г. (ориентировъчно) 

Подготовка и подписване на 

споразуменията за отпускане на 

безвъзмездни средства 

Считано от юли 2020 г. 

(ориентировъчно) 

 

 

4. БЮДЖЕТ 

 

Въз основа на настоящата покана за подаване на кандидатури в рамките на 

инициативата WiFi4EU ще бъдат предоставени приблизително 14 205 000 евро. 

Стойността на всеки ваучер е 15 000 евро във вид на еднократна сума. 

 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ 

 

Има четири изисквания за валидност, както следва: 
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1. Кандидатурите трябва да са подадени по електронен път чрез портала 

WiFi4EU4. 

 

2. Кандидатурите трябва да са подадени чрез профила в EU Login5 , който е 

използван за регистрацията на общината6. 

 

3. Кандидатурите трябва да бъдат пълни, тоест да включват следните два 

придружаващи документа (те трябва да бъдат четливи), качени на портала 

WiFi4EU: 

1. Удостоверението за съгласие за кандидатстване от законния 

представител (кмет/ръководител на община), което трябва да включва 

сканирано копие на личната карта/паспорта7 на това лице – („Документ 

1“, както е посочено на портала WiFi4EU)   

2. Копие на акта за номиниране на законния представител – („Документ 

2“, както е посочено на портала WiFi4EU)   

  

4. Кандидатурите трябва да бъдат подадени след отправянето на поканата и 

преди крайния срок, посочен в раздел 3 по-горе.  

 

Кандидатури, подадени без двата придружаващи документа, както е посочено в 

точка 3, няма да бъдат валидни.   

 

Кандидатури или части от кандидатури, изпратени по електронна поща или на 

твърд носител, няма да бъдат валидни. 

 

Всеки бенефициер има право само на един ваучер за целия период на 

инициативата, т.е. кандидатури на общини, които са получили ваучер в рамките на 

предишна WIFI4EU покана, няма да бъдат валидни.  

 

 

6. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

 

6.1  Допустими кандидати 

 

Съгласно работната програма за 2019—2020 г. кандидатури могат да бъдат 

подавани само от община или сдружение на общини от името на неговите членове, 

установени в страна от ЕС, Исландия или Норвегия8. Кандидатите трябва да бъдат 

                                                 
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplaten-internet-za-evropeycite?lang=bg 
5 Повече информация за това как да си направите профил в EU Login можете да намерите на адрес 

https://webgate.ec.europa.eu/cas  
6 Препоръчително е профилът в EU Login, използван за регистрацията на общината, да бъде създаден с 

електронния адрес на кмета/ръководителя на общината/законния представител, т.е. лицето, което е 

упълномощено да подпише споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Моля, разгледайте 

списъка с често задавани въпроси (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-

europeans) за повече информация за това кой и как извършва регистрацията. 
7 Този формуляр е достъпен на следния адрес:  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu 
8 В съответствие с раздел 5.3.1 на работната програма за 2019 —2020 г. държавите от Европейската асоциация 

за свободна търговия (ЕАСТ), които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат 

да участват в поканата за представяне на кандидатури, дори ако това не е упоменато изрично в текста на 

работната програма, като по отношение на тях са в сила същите права, задължения и изисквания, както по 

отношение на държавите от ЕС.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplaten-internet-za-evropeycite?lang=bg
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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включени в списъка9 на допустимите общини или сдружения на общини, 

установен на датата на отправяне на поканата10.  

 

Внимание: Сдруженията на общини могат да подават кандидатури от името на 

членовете си, тоест на една или няколко общини. Сдруженията на общини обаче не 

могат да получават ваучери. Само отделни общини могат да получават ваучери.   

 

 

 

За кандидати от Обединеното кралство:  

Вследствие на влизането в сила на 1 февруари 2020 г. на Споразумението за 

оттегляне между ЕС и Обединеното кралство11, и по-специално член 127, параграф 

6 и членове 137 и 138 от него, позоваванията на физически или юридически лица, 

пребиваващи или установени в държава членка на Европейския съюз, следва да се 

разбират като включващи физическите или юридическите лица, пребиваващи или 

установени в Обединеното кралство. Поради това пребиваващите в Обединеното 

кралство физически или юридически лица отговарят на условията за участие в тази 

покана.  

 

За кандидати от Кипър: 

За общини, намиращи се в буферната зона, очертана от демаркационната линия 

и/или пресичана от нея, точките за достъп (Wi-Fi оборудването) ще бъдат 

инсталирани в буферната зона и/или, ако е приложимо, в зоната, контролирана от 

правителството на Кипър. 

 

6.2  Допустими действия 

 

Целта на инициативата WiFi4EU е да подкрепя действия, които:  

 

1) се изпълняват от общини, които трябва да планират и контролират 

инсталирането на местни точки за безжичен достъп на открито или на 

закрито на обществени места и които трябва да поемат ангажимент да:  

 

а) поддържат WiFi4EU мрежата напълно активна за период от 3 години, 

считано от датата на получаване на уведомлението за потвърждение от 

                                                 
9  Вж.: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call 
10 В член 9, параграф 1а на Регламента за МСЕ (Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 г. 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 (текст от значение за ЕИП) 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN) се посочва, че за 

да се избегне ненужна административна тежест и да се елиминира необходимостта от споразумение за всеки 

отделен кандидат, преди поканата съответната държава членка изразява съгласие относно категориите 

бенефициери (общини или сдружения на общини), посочени в раздел 5.4 на работната програма за 2019—

2020 г., или изпраща друго уведомление до Комисията.  
11 Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 

Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, вж. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:066I:FULL&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:066I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:066I:FULL&from=EN


 

5 

агенцията, описано в член 4.2 от споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства.  
б) да преконфигурират мрежите по WiFi4EU, за да ги свържат със 

защитената функция за автентификация и мониторинг в пълно 

съответствие с изискванията, посочени в раздел 6.2.1 по-долу. Очаква се 

защитената функция за автентификация и мониторинг да започне да 

работи през 2020 г.   
 

 2) водят до изграждането на високоскоростна широколентова връзка, 

осигуряваща услуги с високо качество за потребителите, която: 

 

а) е безплатна и се предоставя без дискриминационни условия, достъпът до 

нея е лесен, използва най-новото и най-доброто налично оборудване, 

осигурява високоскоростен интернет на потребителите;  

б) поддържа достъпа до иновативни цифрови услуги като предлаганите 

чрез инфраструктури за цифрови услуги;  

в) за целите на достъпността предоставя достъп до услуги поне на езиците 

на съответната страна членка и, доколкото е възможно, на други 

официални езици на ЕС; 

г) се предоставя в центрове на местния обществен живот, включително на 

открито, които са достъпни за широката общественост. 

 
3) използват общото лого, което е предоставено от Комисията (вж. раздел 11 

по-долу); 

 

4) поемат ангажимент за предоставяне (или еквивалентна процедура) на 

необходимото оборудване и съответните услуги по инсталиране, когато това 

е необходимо в съответствие с приложимото право, и за инсталиране на Wi-

Fi точки за достъп на места, където не се предлагат подобни безплатни Wi-

Fi услуги. 

 

Ваучерът по WiFi4EU се използва за финансиране на едно от следните действия: 

а) инсталиране на изцяло нова публична безжична мрежа; 
б) модернизиране на съществуваща обществена Wi-Fi мрежа;  
в) разширяване на обхвата на съществуваща обществена Wi-Fi мрежа. 

 

6.2.1 Изисквания за конфигурирането и свързването на мрежите по WiFi4EU с 

функцията за мониторинг на ЕК  

По силата на параграф 4 по-долу, бенефициерът гарантира, че финансираните с 

ваучер по WiFi4EU точки за достъп използват само SSID WiFi4EU, като 

задълженията, посочени в раздел 6.2.4, важат изцяло. 

 

Бенефициерът гарантира, че WiFi4EU мрежата със SSID WiFi4EU е със свободен 

достъп — в смисъл, че не изисква никаква информация за идентифициране (като 

например парола) за свързване. Бенефициерът гарантира, че след като 

потребителят се свърже с нея, WiFi4EU мрежата със SSID WiFi4EU показва https 

портал за достъп, преди да позволи на потребителя да се свърже с интернет. 
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Освен ако не се изисква от националното законодателство в съответствие с правото 

на ЕС, свързването с интернет чрез SSID WiFi4EU няма да изисква никаква 

регистрация или идентификация на портала за достъп и ще се извършва с едно 

щракване върху бутон на този портал.  

 

Oт началото на първия етап бенефициерът може да използва — на своя 

отговорност — допълнителен SSID за защитени по подходящ начин връзки, 

посочени в раздел 6.2.1.2. Бенефициерът може също така да използва 

допълнителен SSID, ако това се прави само за негови вътрешни нужди и не се 

отразява негативно върху качеството на услугата, предоставяна на обществеността. 

И в двата случая бенефициерът разграничава по подходящ начин такива SSID от 

свободно достъпния SSID WiFi4EU и гарантира, че задълженията, посочени в 

раздели 6.2.3 и 6.2.4 са напълно в сила. 

 

За точки за достъп, които не са финансирани с ваучер по WiFi4EU, бенефициерът 

може също така да използва SSID WiFi4EU (като единствен SSID или успоредно 

със съществуващ негов местен SSID). Бенефициерът гарантира, че най-малко за 

крайните потребители, които се свързват със SSID WiFi4EU, изцяло важат 

задълженията, посочени тук и в раздели 6.2.3 и 6.2.4. 

 

Свързването с функцията за мониторинг на ЕК ще бъде осъществявано на два 

етапа. 

 

6.2.1.1 Първи етап 

За регистрацията, автентификацията, даването на разрешение и 

преброяването на потребителите отговорност носи всеки бенефициер в 

съответствие с правото на ЕС и националното право.  

Бенефициерът осигурява изпълнението на следните изисквания за портала 

за достъп за SSID WiFi4EU: 

 WiFi4EU мрежата със SSID WiFi4EU ще използва https портал за достъп 

за потребителския интерфейс.  

 Порталът за достъп ще определи период за автоматично разпознаване на 

свързвали се преди потребители, така че този портал да не се показва 

отново при повторно свързване. Този период ще се задава отново 

автоматично всеки ден в 00:00 ч. или ще бъде определян за максимум 12 

часа. 

 Името на домейна, свързан с https портала за достъп, ще бъде класическо 

(неинтернационализирано име на домейн (IDN), състоящо се от букви — 

от а до я, цифри — от 0 до 9, тире (-).  

 Лого: порталът за достъп ще включва логото на WiFi4EU12.  

                                                 
12 Достъпно тук: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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 В портала за достъп ще бъде интегриран проследяващ фрагмент, за да 

може агенцията дистанционно да следи функционирането на WiFi4EU 

мрежата.  
 

Насоките за инсталиране на фрагмента са достъпни чрез следната връзка: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. Чрез 

проследяващия фрагмент няма да бъдат събирани лични данни. Той ще 

служи за преброяване на потребителите, свързали се с WiFi4EU мрежата, за 

зареждане на логото на WiFi4EU и за проверка дали то е показано правилно. 

 

Порталът за достъп трябва да включва декларация за отказ от отговорност, с 

която на потребителите ясно се дава да разберат, че WiFi4EU е публична, 

отворена мрежа. В тази декларация трябва да бъдат включени и 

превантивните препоръки, които обикновено се предоставят при достъп до 

интернет чрез подобни мрежи. 

 

Бенефициерът има право да създаде отделни мрежи по WiFi4EU, 

финансирани от един и същ ваучер, като за всяка от тях името на домейна и 

порталът за достъп трябва да бъдат различни. Задължението по член 9 от 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства за поддържане на 

дейността на WiFi4EU мрежата за период от 3 години след проверка от 

страна на агенцията важи за всички подобни мрежи по WiFi4EU, 

финансирани от един и същ ваучер. 

 

Първият етап продължава докато бенефициерът получи уведомление, че е 

активиран вторият етап. След като получи това уведомление, бенефициерът 

ще бъде задължен по силата на член 9 да приведе конфигурацията на 

мрежата в съответствие с изискванията, посочени в раздел 6.2.1 и 

доуточнени в уведомлението, в определения за това срок, който ще бъде 

посочен в уведомлението. 

 

6.2.1.2  Втори етап 

На по-късен етап ще бъде създадена защитена система за автентификация и 

мониторинг на равнище ЕС и ще има възможност за преминаване към 

федерирана структура.  

Съгласно член 9 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, 

когато защитената функция за автентификация и мониторинг заработи, 

бенефициерът трябва да преконфигурира WiFi4EU мрежите си, за да ги 

свърже с нея. Това преконфигуриране ще включва поддържане на 

отворения SSID WiFi4EU чрез портала за достъп, добавяне на SSID 

WiFi4EU за защитени по подходящ начин връзки (или чрез замяна на 

съществуващата местна защитена система с общата, или просто чрез 

добавяне на общата система като трети SSID) и даване на гаранции, че 

функцията за мониторинг може да контролира WiFi4EU мрежите на 

равнище точки за достъп.  

Регистрацията и автентификацията на потребителите за отворения SSID 

WiFi4EU и за местния SSID за защитени по подходящ начин връзки, когато 

има такъв, както и даването на разрешение и преброяването на 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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потребителите за всички SSID е отговорност на всеки бенефициер в 

съответствие с правото на ЕС и националното право. 

 

6.2.2 Технически изисквания относно Wi-Fi оборудването за WiFi4EU мрежите: 

Броят точки за достъп, инсталирани от бенефициера, зависи от стойността на 

ваучера на съответния национален пазар. Във всеки случай бенефициерът 

инсталира следния минимален брой точки за достъп в зависимост от комбинацията 

на точки за достъп на открито и на закрито: 

 

Минимален брой точки за 

достъп на открито 

Минимален брой точки за достъп 

на закрито  

Точки за достъп 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

Бенефициерът гарантира, че всяка точка за достъп: 

 

 поддържа едновременно използване на две честоти (2,4Ghz – 5Ghz); 

 има цикъл на поддръжка над 5 години; 

 има средно време между отказите (MTBF) най-малко 5 години; 

 има специално и централизирано единно звено за управление за всички точки 

за достъп на всяка WiFi4EU мрежа;  

 поддържа IEEE 802.1x; 

 е съвместима с IEEE 802.11ac Wave I; 

 поддържа IEEE 802.11r; 

 поддържа IEEE 802.11k; 

 поддържа IEEE 802.11v;  

 има капацитет за обслужване на поне 50 потребителя едновременно без 

влошаване на качеството на услугата; 

 има поне 2x2 MIMO (множество входни и изходни канали); 

 има съвместимост с Hotspot 2.0 (програма за сертифициране Passpoint на Wi-

Fi Alliance). 

 

6.2.3 Изисквания за качество на услугата 

За да се гарантира, че финансираната по WiFi4EU мрежа предоставя 

висококачествена услуга на потребителите, бенефициерът се абонира за най-

високоскоростната интернет връзка, достъпна на масовия пазар в региона, като във 
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всеки случай тя трябва да предлага скорост на изтегляне от поне 30 Mbps. 

Бенефициерът също така гарантира, че скоростта на тази мрежа за пренос на данни 

е поне еквивалентна на скоростта на мрежата (ако има такава), която той използва 

за своите вътрешни нужди.  

6.2.4 Задължения относно таксите, рекламата и използването на данни  

1. Бенефициерът гарантира, че достъпът на крайния потребител до WiFi4EU 

мрежата е безплатен, тоест предоставен без съответно възнаграждение — 

независимо дали чрез пряко плащане или чрез други видове възмездно отношение, 

и по-специално без търговски реклами и без използване на лични данни за 

търговски цели. 

2. Бенефициерът гарантира, че операторите на електронни съобщителни мрежи 

предоставят на крайния потребител достъп без дискриминационни условия, тоест 

без да се засягат ограниченията съгласно правото на Съюза или съгласно 

националното право, което е в съответствие с правото на Съюза, съобразно 

необходимостта да се гарантира правилно функциониране на мрежата, и по-

специално — необходимостта да се гарантира справедливо разпределение на 

капацитет между потребителите в натоварени моменти. 

3. Редовно може да се извършва обработка за статистически и аналитични цели, за 

да се стимулира, контролира или подобрява функционирането на мрежите. За 

целта всяко съхраняване или всяка обработка на лични данни ще бъдат надлежно 

анонимизирани в съответствие с декларациите за поверителност за конкретните 

услуги. 

 

6.3 Критерии за отстраняване 

 

Даден кандидат ще бъде изключен от участие в поканата за подаване на 

кандидатури, ако се намира в някое от следните положения, посочени в член 136 от 

Финансовия регламент13. За целта кандидатът ще трябва да подаде клетвена 

декларация чрез портала WiFi4EU. На портала ще има връзка към списъка с 

положения, водещи до изключване, посочени в член 136 на Финансовия регламент.  

 

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР14 

 

Ваучерите ще бъдат предоставяни по реда на подаване на кандидатурите въз 

основа на електронния времеви печат за успешно изпращане на кандидатурата, 

регистрирано на портала WiFi4EU. Времевият печат се определя според 

потвърждението за момента на получаване на кандидатурата от централния сървър 

въз основа на неговия часовник по централноевропейско (лятно) часово време 

(брюкселско време).  

 

Освен това, за да се осигури балансирано в географски аспект разпределение на 

финансирането, в рамките на настоящата покана на всяка държава от ЕС и ЕИП 

                                                 
13 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) 

№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 

отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, вж. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=en 
14 Вж. приложение 3 към работната програма за 2019—2020 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=en
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(Исландия и Норвегия) ще бъдат предоставени минимум по 15 ваучера, при 

условие че от съответните страни са получени достатъчен брой кандидатури. 

 

Имайте предвид, че предоставянето на ваучери става в рамките на бюджета 

(например една страна не може да получи повече ваучери, отколкото бюджетът 

позволява).  

Може да бъде изготвен резервен списък с ограничен брой допустими кандидатури 

по участващи държави, който ще бъде включен в решението за подбор на 

Комисията. При наличие на бюджет — след като бъде публикувано решението за 

подбор — могат да бъдат избрани кандидатури от резервния списък. 

Гореспоменатите критерии ще бъдат спазени в случай на подбор на кандидатури от 

резервния списък. Резервният списък ще бъде валиден само за настоящата покана и 

избраните от него кандидати ще бъдат информирани поотделно.  

 

8. СЪБЛЮДАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС 

 

В съответствие с член 23 от Регламента за МСЕ ще бъдат финансирани единствено 

действия, които съответстват на правото на ЕС.  

 

9. ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 

 

9.1  Форма на безвъзмездните средства 

 

Безвъзмездните средства са под формата на еднократна сума в размер на 15 000 

евро. Тази сума ще бъде изплащана при условие, че цялото действие е изпълнено в 

съответствие с изискванията. 

 

9.2  Условия за плащане 

 

Съгласно условията на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства 

стойността на ваучера ще бъде изплатена на дружеството за инсталиране на Wi-Fi 

след като бъде потвърдено, че мрежата функционира в съответствие със 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Плащането ще бъде 

извършено възможно най-бързо — максималният срок е 60 дни — по банковата 

сметка, предоставена от дружеството за инсталиране на Wi-Fi на портала WiFi4EU. 

Моля, имайте предвид, че дружеството за инсталиране на Wi-Fi трябва да качи 

валидно и четливо банково извлечение или еквивалентен документ на портала 

WiFi4EU. 

 

Ако бенефициерът не изпълни задължението да: 

 

а) поддържа работата на Wi-Fi мрежата за период от 3 години, или  
б) да преконфигурира мрежите по WiFi4EU, за да ги свърже със защитената 

функция за автентификация и мониторинг в пълно съответствие с 

изискванията, посочени в раздел 6.2.1, 

това може да доведе до изискване за връщане на стойността на ваучера от 

бенефициера. 
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Агенцията няма да се намесва в договорните отношения между общините и 

дружествата за инсталиране на Wi-Fi. 

 

9.3 Други финансови съображения 

 

9.3.1.  Некумулативно отпускане 

 

За всяка дейност може да бъде получена само една сума безвъзмездни средства от 

бюджета на ЕС. При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да бъдат 

финансирани два пъти от бюджета на Съюза. 

  

9.3.2. Забрана за отпускане на средства със задна дата 

Няма да бъдат предоставяни безвъзмездни средства със задна дата за действия, 

които са приключили към датата на влизане в сила на споразумението за отпускане 

на безвъзмездни средства. 

 

 

10. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА 

 

Избраните общини ще бъдат поканени от INEA да подпишат споразумение за 

отпускане на безвъзмездни средства, в което са посочени подробно условията за 

финансиране, предоставено в евро. Поради свързани с ефективността на 

административния процес съображения се очаква общините да подпишат 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства в срок от 7 дни след 

получаването на тази покана. Ако до един месец споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства не е подписано, това може да доведе до анулиране на 

процедурата на подписване и отправяне на оферта към друга община от резервния 

списък. Стандартният модел на споразумение за отпускане на безвъзмездни 

средства, който е достъпен на всички официални езици на ЕС, не подлежи на 

договаряне15.  

 

Настоятелно препоръчваме законният представител (кмет/ръководител на община) 

да подпише споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Ако законният 

представител все пак иска да определи друго лице, което да подпише 

споразумението (т.н. „упълномощено лице“), най-късно преди подписването на 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства на портала WiFi4EU трябва 

да бъдат качени следните допълнителни документи:   

 

1. Формуляр за упълномощено лице16 — „Документ 3“, както е посочено на 

портала WiFi4EU;   

2. Лична карта/паспорт на упълномощеното лице — „Документ 4“, както е 

посочено на портала WiFi4EU.  

 

Моля, имайте предвид, че упълномощеното лице няма да може да подпише 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, освен ако не е създало за 

целта свой собствен профил в EU Login17.  

                                                 
15 Образецът на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства е достъпен на уебстраницата на поканата:  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
16 Този формуляр е достъпен на следния адрес:  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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11.  ПУБЛИЧНОСТ 
 

Правилата относно логото, които трябва да се спазват от бенефициерите по 

инициативата WiFi4EU при публични дейности, са достъпни на страницата на 

WiFi4EU на уебсайта на INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

 

12.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

КАНДИДАТУРИ  

 

12.1  Информация за кандидатите 

 

Практическа информация за настоящата покана за представяне на кандидатури 

(тоест образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, работна 

програма за 2019—2020 г.) е достъпна на страницата на WiFi4EU на уебсайта на 

INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

Препоръчваме на кандидатите редовно да проверяват този сайт, както и профила 

на INEA в Twitter (@inea_eu), докато настъпи крайният срок за подаване на 

кандидатурите. 

 

Всички въпроси във връзка с настоящата покана трябва да се отправят към бюрото 

за помощ за поканата чрез връзка в долната част на всяка страница на портала 

WiFi4EU18. Отговорът на бюрото за помощ ще бъде изпратен на електронния 

адрес, от който е зададен въпросът.  

 

Отговори на често повтарящи се въпроси могат да бъдат публикувани в списъка с 

често задавани въпроси на уебсайта за цифровия единен пазар19, който също е 

достъпен от страницата на поканата.   

 

12.2  Процедура на представяне на кандидатури 

 

Кандидатурите могат да бъдат изпращани само по електронен път, при условие че 

изискваните придружаващи документи са качени на портала WiFi4EU от EU Login 

профила, използван за регистрацията на общината на портала. Освен това 

кандидатурите трябва да бъдат изпратени след датата на отправяне на поканата:  3 

юни 2020 г. (13:00:00 ч. Централноевропейско лятно време) (брюкселско 

време) и преди крайния срок на поканата:  4 юни 2020 г. (17:00:00 ч. 

Централноевропейско лятно време) (брюкселско време). Ще се приемат 

кандидатури, подадени на всички официални езици на ЕС.  

 

 

                                                                                                                                                 
17 Повече информация за това как да си направите профил в EU Login можете да намерите на адрес 

https://webgate.ec.europa.eu/cas 
18 Вж. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplaten-internet-za-evropeycite?lang=bg 
19 Вж. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-vprosi-i-otgovori?lang=bg 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplaten-internet-za-evropeycite?lang=bg
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-vprosi-i-otgovori?lang=bg
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Кандидатът може да щракне върху бутона, за да изпрати своята кандидатура, по 

всяко време. Всеки опит за изпращане на кандидатура преди официалното 

отправяне на поканата за подаване на кандидатури — според часовника на 

централния сървър — ще бъде отхвърлян автоматично. Кандидатът ще бъде 

информиран незабавно и ще може да опита отново. Кандидатът ще бъде 

информиран, когато кандидатурата бъде изпратена успешно след отправянето на 

поканата. 

 

Вж. също раздел 6 по-горе във връзка с изискването за предоставяне на 

придружаващи документи.  

 

Всеки от кандидатите ще бъде информиран своевременно за резултатите от 

процедурата на подбор.  

  

 

13. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

При отговора на всяка покана за представяне на кандидатури се извършва 

въвеждане и обработка на лични данни (например име и адрес) чрез портала 

WiFi4EU. Тези данни се обработват в съответствие с приложимото 

законодателство.  

 

Освен ако не е посочено друго, въпросите и всички изисквани лични данни ще 

бъдат обработвани единствено за целите на предоставяне на ваучери в 

съответствие с поканата за представяне на кандидатури, а в случай на успешна 

кандидатура — за целите на управление на безвъзмездните средства. Личните 

данни, включени в кандидатурата (собствено и фамилно име, електронен адрес, 

длъжност на субекта на данни в организацията, лична карта/паспорт), ще бъдат 

обработвани в рамките, определени от Регламент (ЕС) 2018/172520, и в 

съответствие с принципа „необходимост да се знае“. 

 

Единственият администратор на данните е ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и 

технологии“. 

 

Подробна информация за обработката на личните данни на кандидатите е достъпна 

в декларацията за поверителност на началната страница на портала WiFi4EU. 

 

Личните данни могат да бъдат регистрирани от Комисията в системата за ранно 

откриване и отстраняване, ако бенефициерът се намира в някоя от ситуациите, 

посочени в членове 136 и 141 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/104621. За повече 

информация вижте декларацията за поверителност във връзка с WiFi4EU: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124.  

 

 

                                                 
20 Вж. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725 
21 Вж. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046

