WiFi4EU — Въпроси и отговори
1. КОНТЕКСТ
1.1. Каква е общата цел на инициативата WiFi4EU?
Целта на инициативата WiFi4EU е да се предостави висококачествен интернет достъп на
граждани и посетители на ЕС чрез безплатни точки за безжичен достъп на обществени места,
като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки или здравни центрове. Ще бъдат
раздадени ваучери, финансирани от Европейската комисия чрез инициативата, за да се
подкрепят общините при инсталирането на точки за безжичен достъп в тези центрове на
обществения живот, като се използват услугите на дружества за инсталиране на Wi-Fi.

1.2. Кой може да участва в инициативата WiFi4EU?
В инициативата WiFi4EU могат да участват органи от публичния сектор на държавите от ЕС и
участващите страни от ЕИП — Норвегия и Исландия. Могат да участват само общини (или
еквивалентни местни администрации) или сдружения на общини. Списъкът със субекти, които
отговарят на условията за кандидатстване по четвъртата покана, бе договорен с държавите
членки и е предоставен за справка на следния адрес: https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call
Всяка община има право само на един ваучер за целия период на инициативата WiFi4EU.
Затова общини, получили ваучер в рамките на предишна покана по WiFi4EU, не могат да
кандидатстват по следваща покана, докато общините, които не са успели да получат ваучер,
могат да опитат отново при следваща покана.

1.3. На каква стойност е ваучерът по WiFi4EU?
Стойността на всеки ваучер е 15 000 евро.

2. РЕГИСТРАЦИЯ
2.1. Кои общини и сдружения на общини имат право да се регистрират?
Как и кога можем да се регистрираме?
За да кандидатстват за инициативата WiFi4EU, всички отговарящи на условията общини (или
сдружения на общини), включени в горепосочения списък (въпрос 1.2), трябва да попълнят
регистрационните си данни на портала WiFi4EU (https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home).
Имайте предвид, че в процеса на регистрация трябва да се използва EU Login профил, свързан с
общината. (Повече информация за създаването на EU Login профил е достъпна на адрес:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf
).
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Отидете на началната страница на портала WiFi4EU, за да започнете регистрацията. След това
изберете вашата община от падащото меню. Попълнете изискваната информация за общината
(включително държава, вид на организацията, която ще бъде регистрирана (община или
сдружение на общини, адрес).
Молим да предоставите информация за контакт с кмета/ръководителя на общината/законния
представител, т.е. лицето, което е упълномощено да подпише споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства. Внимание: препоръчваме за подписването на споразумението за
отпускане на безвъзмездни средства това да бъде САМО ръководителят на
общината/кметът, а не друг законен представител на общината. Ако въпреки това
кметът/ръководителят на общината иска да номинира друго лице, което да подпише
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. „упълномощено лице“),
информацията за контакт с това упълномощено лице също трябва да бъде включена в
регистрацията.
Моля, имайте предвид, че достъпът до портала винаги е свързан с лицето (включително с
неговия електронен адрес), което е създало EU Login профила по време на процеса на
регистрация и което по тази причина е посочено на портала като лице за контакт. Поради това
настоятелно ви препоръчваме, ако искате да включите в кандидатурата си упълномощено
лице, то да бъде същото като лицето за контакт (включително посоченият електронен адрес),
за да се улесни процесът на подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни
средства.
Сдруженията на общини могат да регистрират много общини, за да се опрости управлението
на тези регистрации. Въпреки това всяко сдружение ще трябва да изпрати поотделно онлайн
окончателната кандидатура на всяка община, включена в неговата регистрация. Имайте
предвид, че сдруженията на общини не могат да получават ваучери; всеки ваучер се
предоставя на отделна община в качеството на бенефициер.
Във всички случаи, само името на регистрираната община ще бъде публично обявено. (Вж.
въпрос 8.1 относно защитата на данните).
От общините не се изисква да включват в регистрацията си (или кандидатурата) технически
описания или документация за Wi-Fi мрежата, която ще бъде инсталирана. Не се изискват и
предварителни оценки на разходите по проекта (например оценки от дружествата за
инсталиране на Wi-Fi).

2.2. Ние сме дружество за инсталиране на Wi-Fi. Как и кога можем да се
регистрираме? Как променяме нашите данни?
Дружествата за инсталиране на Wi-Fi се приканват да участват в инициативата WiFi4EU. На
портала WiFi4EU е достъпен списък на регистрираните дружества за инсталиране на Wi-Fi.
Общините могат да разглеждат този списък, ако са получили ваучер и търсят дружество за
инсталиране на Wi-Fi в своя регион, което може да им предостави съответните услуги.
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Дружествата за инсталиране на Wi-Fi следва да се регистрират в портала WiFi4EU, за да заявят
интерес. Отидете на началната страница на портала WiFi4EU, за да започнете регистрацията.
Посочете информация за страните и регионите, в които работите, а също и данни за контакт и
банкова информация за дружеството.
Моля, не регистрирайте Вашето дружество повече от ЕДИН ПЪТ в портала. Ако не можете да
получите достъп до вашата регистрация или да я промените, свържете се с бюрото за помощ
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_bg.

Дружествата за инсталиране на Wi-Fi могат да се регистрират по всяко време на портала
WiFi4EU. Те обаче трябва да бъдат регистрирани на портала, ако избрана община е сключила
договор с тях да инсталират WiFi4EU мрежа, за да могат след приключването на проекта да
изпратят изискваната информация относно инсталирането на мрежата.

2.3. Как мога да редактирам/актуализирам регистрационните данни на
моята община на портала?
Общините могат да променят почти всички свои въведени на портала данни по всяко време, с
изключение на краткия период, когато дадена покана е отворена, а за получилите ваучери
общини — на времето между подписването от тях на споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства и неговото приподписване от HaDEA. Редактирането на данни може да
включва например актуализиране на името на кмета/ръководителя на общината/законния
представител и/или на електронни адреси след общински избори или вътрешни промени в
организацията, или промени на името и/или адреса на лицето за контакт, придружаващите
документи и пр.
Единственото, което не може да бъде редактирано/актуализирано, е електронният адрес на
лицето, направило първоначалната регистрация на общината на портала, тъй като този адрес е
свързан с профила на лицето за контакт в EU Login. Можете обаче да поискате от Европейската
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) да извърши
актуализация/промяна на електронния адрес на лицето за контакт, като процедурата за това е
следната:
1. Изпратете електронно писмо на адрес HADEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu с предмет
“CONTACT PERSON UPDATE”.
2.
Включете следната информация:
▪ Име на общината
▪ Име на държавата
▪ Електронен адрес на настоящото лице за контакт, посочен на портала
WiFi4EU
▪ Електронен адрес, собствено и фамилно име на новото лице за контакт.
(Имайте предвид, че този адрес трябва първо да бъде регистриран в EU Login. Повече
информация за създаването на EU Login профил е достъпна на адрес:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf).
3

С изпращането на гореспоменатото искане общините потвърждават, че предоставената в
електронното писмо информация е вярна и ще бъде използвана в този си вид за цялата
необходима кореспонденция или последващи действия във връзка с инициативата WiFi4EU.
HaDEA ще извърши необходимите промени по ваше искане и ще ви информира директно,
когато това бъде направено.

3. КАНДИДАТУРА
3.1. Ние сме община. Как и кога можем да кандидатстваме?
За да кандидатстват за покана по WiFi4EU, общините трябва първо да се регистрират на
портала WiFi4EU, като използват валиден EU Login профил.
След като поканата бъде отправена, общините ще могат да кандидатстват за нея чрез
щракване върху бутона „Кандидатстване за ваучер“ на страницата „Моята кандидатура“ на
портала.

3.2. Какви документи се изискват за регистрацията?
За да могат да кандидатстват, общините трябва първо да завършат регистрацията си, като качат
на портала WiFi4EU следните два задължителни придружаващи документа:
1. Попълнен формуляр за удостоверение за съгласие за кандидатстване, включително копие на
паспорта или личната карта на законния представител/кмета/ръководителя на общината.
2. Копие на акт за номиниране или документ, който потвърждава, че законният представител
(кметът/ръководителят на общината) законно представлява общината.
Ако законният представител иска да упълномощи друго лице да подпише споразумението за
отпускане на безвъзмездни средства от негово име, най-късно преди подписването на това
споразумение трябва да бъдат представени и следните два допълнителни документа:
- формуляр за пълномощно, подписан от законния представител (т.е.
кмета/ръководителя на община) и от упълномощеното лице, което ще подпише
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;
- копие на паспорта/личната карта на упълномощеното лице.
Формулярите за удостоверение за съгласие за кандидатстване и за упълномощено лице са
достъпни на всички официални езици на ЕС на страница „Моята регистрация“ на портала
WiFi4EU.
Всички образци на придружаващите документи са на разположение на уебстраницата на
WiFi4EU на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията
(HaDEA): https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu_en. След
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като бъдат попълнени, те трябва да бъдат качени като отделни файлове на портала WiFi4EU на
страницата „Моята регистрация“, като се използва подходящ формат (.pdf, .png или .jpg).

3.3. Можем ли да започнем работа по нашата безжична мрежа сега, а
ако получим ваучер, да го осребрим по-късно?
Съгласно
Финансовия
регламент
(вж.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=en) безвъзмездни средства не могат да
бъдат предоставяни със задна дата за вече завършени действия. С други думи, не може да
бъде предоставен ваучер за инсталиране на мрежа, което е напълно завършено преди
подписването на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства.

4. ПОДБОР И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ
4.1. Как ще бъдат избирани получателите на ваучери?
Общините ще бъдат избирани по реда на подаване на кандидатурите въз основа на датата и
часа на изпращането на техните кандидатури (т.е. момента, в който е натиснат бутонът
„Кандидатстване“ на портала, а НЕ на датата на изпращане и времето на тяхната регистрация).
За повече информация относно процедурата на избиране вижте раздел 7 от текста на поканата.

4.2. Не мога да подпиша споразумението за отпускане на безвъзмездни
средства. Какво да направя?
В изключителни случаи подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни
средства може да бъде блокирано поради начина, по който е извършена регистрацията на
портала.
Например, ако електронният адрес на кмета/ръководителя на общината/законния
представител е същият като този на лицето за контакт, но имената на кмета и на лицето за
контакт са различни, подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства
може да не е възможно. Най-лесното решение за коригиране на този проблем е общината да
промени електронния адрес на кмета (вж. въпрос 2.3 по-горе). Друг вариант е тя да
упълномощи лицето за контакт да подпише споразумението за отпускане на безвъзмездни
средства.
Ако имате конкретни ИТ/технически проблеми, моля, свържете се с бюрото за помощ, като
обясните за какво става въпрос и включите подходящи екранни снимки.

4.3. Как функционира резервният списък?
В случай че по дадена покана стане налично допълнително финансиране, дадена община е в
резервния списък по тази покана и списъкът все още е валиден, на общината може да бъде
предложено да подпише споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.
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На практика това означава, че ако някой кандидат отпадне от основния списък, ще бъде избран
кандидат от резервния списък, като се използват критериите за реда на подаване на
кандидатурата и географския баланс, както е посочено в критериите за подбор (раздел 7) в
текста на поканата.
Всички кандидати от резервния списък ще бъдат информирани по електронната поща
своевременно, ако все още има наличен бюджет и възможност за подписване на
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

4.4. Мога ли да се оттегля от инициативата WiFi4EU дори след
подписването на моето споразумение за отпускане на безвъзмездни
средства?
Да, дори след като дадена община е подписала споразумението за отпускане на безвъзмездни
средства в портала WiFi4EU, тя все пак може да реши да се оттегли от инициативата WiFi4EU. В
такъв случай общината трябва да уведоми Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) (на адрес HADEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu) и да
предостави официално писмо, подписано от кмета, в което ясно се посочват причините за
оттеглянето. След това HaDEA ще обработи искането за оттегляне и ще уведоми общината за
това.

5. ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
(Бележка — за конкретни технически въпроси вж. също раздел 9)

5.1. Нашата община получи ваучер и споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства бе подписано както от общината, така и от
Европейската комисия/Изпълнителната агенция за иновации и мрежи
(INEA). Какво трябва да направим по-нататък?
Общината трябва да осигури завършването на инсталирането и пускането в експлоатация на
мрежата в срок от 32 месеца (за покани 1, 2 и 3) и 24 месеца (за покана 4) след
приподписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.
Първо общината трябва да избере дружество за инсталиране на Wi-Fi за извършване на
работата. (Имайте предвид, че избраното дружество за инсталиране на Wi-Fi също трябва да се
регистрира на портала – вж. въпрос 2.2)
Всяка община може да се свърже с дружество за инсталиране на Wi-Fi по свой избор за
инсталирането
на
безжичното
оборудване.
Моля,
имайте
предвид,
че
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Комисията/изпълнителната агенция няма да се намесва в договорните отношения между
общините и дружествата за инсталиране на Wi-Fi.
Общините ще изберат центровете на обществения живот, където ще бъдат инсталирани
WiFi4EU точките за достъп. Те ще бъдат инсталирани в райони, където не се предлага подобна
безплатна безжична връзка.
Общините са отговорни за финансирането на абонамента за интернет и поддръжката на
оборудването, за да се предлага безплатен и висококачествен безжичен достъп до интернет за
всички граждани и посетители за период от поне 3 години след инсталирането на мрежата.
Общините трябва да показват ясно визуалната идентичност на WiFi4EU на обществените места,
където се предлага интернет връзка в рамките на WiFi4EU. Повече информация за правилата за
визуална идентичност, както и за емблемата/логото на WiFi4EU, е на разположение на
уебстраницата на WiFi4EU на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и
цифровизацията
(HaDEA):
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europefacility/wifi4eu_en.
Вижте раздел 6.2 на текста на поканата за повече информация относно специфичните
технически изисквания във връзка с инициативата.

5.2. Какво покрива ваучерът?
Ваучерът по WiFi4EU представлява плащане на еднократна сума за покриване само на
разходите за оборудване и инсталиране на точки за Wi-Fi достъп, които отговарят на условията,
посочени в текста на поканата и в Приложение I на споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства, подписано с избраните общини.
Оборудването включва елементи, необходими за изграждането на WiFi4EU мрежата, като
захранващи устройства (например адаптер за захранване по Ethernet (PoE), захранващ адаптер,
комутатор за захранване по Ethernet (PoE) или оборудване за свързване с интернет (например
маршрутизатори, комутатори, защитни стени). Основната цел на ваучера обаче трябва да бъдат
точките за достъп и спазването на изискването за инсталиране на задължителен минимален
брой такива точки (вж. въпрос 9.2).
Общините могат също така да решат да наемат оборудването с възможност за закупуване.
Общините са отговорни за разходите за интернет връзка (абонамент за интернет),
поддръжката и експлоатацията на оборудването за период от поне 3 години.
Вижте също раздел 6 по-долу за конкретни подробности относно плащанията.

5.3. Какво не покрива ваучерът?
Разходите за оборудване за разширяване на обхвата на мрежи за пренос на данни от друго
място към мястото на WiFi4EU мрежата не се покриват от ваучера. На мястото на изграждане на
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мрежата вече трябва да има интернет връзка, като общината носи отговорност за нейното
поддържане за период от три години.

5.4. Може ли разходите по проекта да надхвърлят осигуреното с ваучера
финансиране? Възможно ли е да бъдат свързани няколко центъра на
обществен живот?
Общините могат да използват ваучерите по програмата WiFi4EU за частично финансиране на
проекти с по-висока стойност. В такъв случай поемането на всички разходи за оборудване и
инсталиране, които надвишават стойността на ваучера, ще бъде уредено в договора между
доставчика и общината.
Например, възможно е няколко центъра на обществен живот да бъдат свързани с една мрежа
(единен портал за достъп) или с няколко мрежи (различни портали за достъп). Ако разходите
за оборудване и инсталиране обаче надхвърлят стойността на ваучера, допълнителните
разходи трябва да бъдат покрити от общините или други национални/регионални източници
на финансиране.

5.5. Ще могат ли съществуващи публични Wi-Fi мрежи да се присъединят
към инициативата WiFi4EU?
Съществуващите публични Wi-Fi мрежи могат да се присъединят към инициативата WiFi4EU,
ако отговарят на условията и техническите спецификации, посочени в Приложение I на
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, с оглед на това да не се променят
основните характеристики на WiFi4EU, например предоставяне на достъп безплатно и без
дискриминационни условия и при спазване на специфичните за тази схема изисквания.
Също така ще е възможно съществуващи мрежи да се присъединят към инициативата WiFi4EU
без да използват ваучери. Работим за намиране на подходящи решения за различните
ситуации, които могат да възникнат.

5.6. Какво се разбира под „минимална скорост на изтегляне от 30Mbps“,
която мрежите на WiFi4EU следва да предоставят?
Мрежите WiFi4EU следва да могат да осигуряват услуги с високо качество за всички крайни
потребители. Поради това всички общини победители трябва да отговарят на условията,
посочени в раздел I.3 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства:
„бенефициерът се абонира за най-високоскоростната интернет връзка, достъпна на масовия
пазар в региона, като във 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.“
За да се провери спазването на горното договорно изискване, във фаза II на изпълнението на
WiFi4EU (вж. ЧЗВ 9.4), планирана за началото на 2020 г., ще се даде възможност за мониторинг
на изискванията за качество на услугата, предоставяна от точките за достъп в рамките на
8

WiFi4EU, в съответствие с член I.3 от образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни
средства. За всяка мрежа общата сумарна скорост на всички точки за достъп (минимум 10)
трябва да бъде поне 30 Mbps. Общините се насърчават да осигуряват възможно най-висока
скорост в интерес на крайните потребители и в съответствие с целите за свързаност,
определени от Европейската комисия (Съображение (2) от Регламент (ЕС) 2017/1953 — вж.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1953&from=BG).

5.7. Какво става, ако не може да бъде гарантирана минимална скорост
на изтегляне от 30 Mbps?
Съгласно Приложение I/член I.3 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства
общината избира оферта за интернет връзка за масова употреба, която предлага най-висока
скорост в съответния регион, и гарантира, че тази скорост на мрежата за пренос на данни е
еквивалентна поне на скоростта на мрежата (ако има такава), използвана от общината за нейни
вътрешни цели, като при всички случаи предлаганата скорост на изтегляне трябва да бъде поне
30 Mbps. Следователно това изискване се отнася до мрежата за пренос на данни, а не до
скоростта при отделните потребители. Скорост от 30 Mbps на мрежата за пренос на данни
следва да бъде достигната в срок от 32 месеца (за покани 1, 2 и 3) и 24 месеца (за покана 4)
след приподписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Допуска се
временно понижаване на скоростта поради непредвидени обстоятелства, но това ще се
контролира и отчита редовно. Понижаването на скоростта не бива да е последица от
намаляване на скоростта на мрежата за пренос на данни. Целта не е просто да има безплатна
безжична връзка, но и тя да бъде бърза и ефективна.

5.8. Какво е „безплатен достъп“?
Както е посочено в съображение 4 от Регламент (ЕС) 2017/1953 (вж. https://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1953&from=BG,
услугата,
предоставяна от точките за достъп в рамките на WiFi4EU, трябва да бъде безплатна, тоест да се
предоставя без насрещно възнаграждение, независимо дали чрез пряко плащане или други
видове престации, като например търговска реклама или предоставяне на лични данни за
търговски цели, през първите три години от функционирането им.
Всички реклами на портала за достъп (т.е. уебстраницата на общината, показвана на
потребителите, които се свързват за първи път), които представляват източник на приходи за
общината или задължение за крайните потребители да купят продукт или услуга, за да получат
достъп до мрежата, водят до това, че предоставянето на достъп не се смята за „безплатно“ по
смисъла на настоящия Регламент.

5.9. Каква е валидността на ваучера по WiFi4EU?
Срокът на валидност на ваучера по WiFi4EU започва да тече от датата на приподписване на
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства от европейската изпълнителна
агенция и изтича в края на периода на изпълнение.
Първоначалният период на изпълнение беше 18 месеца. Той беше удължаван два пъти, за да
се смекчи въздействието на пандемията от коронавирус върху изграждането на WiFi4EU
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мрежите, което доведе до 32-месечен период на изпълнение за бенефициерите по покани 1, 2
и 3 и 24-месечен период — за бенефициерите по покана 4. Всички срокове за изпълнение
могат да бъдат намерени на уебсайта на Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването
и
цифровизацията
(HaDEA)
на
следния
адрес:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu/deadlines-wifi4eubeneficiaries_en
След изтичането на този максимален период на изпълнение срокът на валидност на ваучерите
изтича и дружествата за инсталиране на Wi-Fi вече не могат да го осребрят.

5.10. Какво се случва, ако не бъде изпратено уведомление за WiFi4EU
мрежата в рамките на срока за изпълнение?
Всички срокове за изпълнение могат да бъдат намерени на уебсайта на Европейската
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) на следния адрес:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu/deadlines-wifi4eubeneficiaries_en. След като изтече крайният срок за изпълнение, нито дружеството за
инсталиране на Wi-Fi може да изпрати доклада за инсталирането, нито общината може да го
одобри на портала WiFi4EU. Ваучерът не може да бъде изплатен, тъй като проектът не е
завършен в рамките на периода на изпълнение, предвиден в споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства.
В съответствие с член II.25.4 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, един
месец преди края на срока за изпълнение общината и избраното дружество за инсталиране на
Wi-Fi получават първо официално уведомление, в което се подчертава, че ваучерът няма да
бъде осребрен, освен ако общината не одобри доклада за инсталирането преди крайния срок
за изпълнение. След изтичане на крайния срок за изпълнение се изпраща второ официално
уведомление, с което общината и избраното дружество за инсталиране на Wi-Fi се уведомяват,
че ваучерът по WiFi4EU вече не може да се използва.
Ако общината или дружеството за инсталиране на Wi-Fi не са получили някое от двете
официални уведомления, те трябва да уведомят незабавно екипа на WiFi4EU по електронната
поща на адрес HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu.

5.11. Съществуват ли някакви защитни елементи, приложими към
мрежите в рамките на WiFi4EU?
Някои защитни елементи ще бъдат част от техническите спецификации на оборудването и ще
бъдат посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, по-специално в
Приложение I от него. В крайна сметка общините ще отговарят за управлението на всяка
WiFi4EU мрежа на местно равнище и по този начин ще определят настройките за сигурност в
съответствие с правото на ЕС и националното право.
През началната фаза няма да се изисква публичните точки за достъп по схемата WiFi4EU да
бъдат криптирани. Предвидено е обаче през втората фаза да бъде създадена обща платформа
за автентификация, която ще предоставя допълнителни защитни елементи за свързването на
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крайните потребители и същевременно ще улеснява безпроблемното функциониране на
роуминга между WiFi4EU точките за достъп на различни места.

5.12. Какъв е крайният срок за избор на дружество за инсталиране?
Общините разполагат с 32 месеца (за покани 1, 2 и 3) или 24 месеца (за покана 4), за да
изпълнят проекта съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. В рамките
на посочения срок за изпълнение от 32 месеца (за покани 1, 2 и 3) или 24 месеца (за покана 4)
няма краен срок за избора на дружество за инсталиране. Настоятелно се препоръчва обаче
общините да направят своя избор на портала WiFi4EU възможно най-скоро, за да се спази
крайният срок за изпълнение и да се даде възможност за преминаване към други важни
стъпки, които трябва да бъдат завършени преди този краен срок.

6. ПЛАЩАНЕ
6.1. Как може да се осребри ваучерът, т.е. какви стъпки включва
плащането на дружеството за инсталиране на Wi-Fi?
За да може дружеството за инсталиране на Wi-Fi да осребри ваучера на стойност 15 000 евро от
Европейската комисия, то трябва да е изпълнило следните стъпки в посочения ред:
1. Дружеството за инсталиране трябва да е регистрирано в портала WiFi4EU.
2. Дружеството за инсталиране трябва да е било посочено в портала от дадена община
като неин доставчик.
3. Дружеството за инсталиране трябва да е посочило в портала WiFi4EU (в раздела
„Банкова сметка“ на страницата „Моята регистрация“) една или повече банкови сметки
и да е предоставило всички необходими данни и документи към тях. Регистрирането на
дадена банкова сметка само по себе си не задейства процеса на валидиране. Точка 4
следва също да бъде попълнена.
4. Дружеството за инсталиране трябва да е свързало (една от) своите регистрирани
банкови сметки с дадена община за извършване на плащането Това следва да се
направи чрез щракване върху „Избор на банкова сметка“ в раздела „Банкова сметка“
на портала WiFi4EU, на страницата „Моята регистрация“. Едва тогава Комисията ще
започне валидирането на банковата сметка.
5. Данните на банковата сметка трябва да са били потвърдени от Комисията в портала
WiFi4EU (вж. също въпроси 6.5 и 6.6).
6. Дружеството за инсталиране трябва да е изпратило доклад за инсталиране (съгласно
член 4 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства), който трябва да
бъде одобрен след това от общината и от Комисията, на портала WiFi4EU.

6.2. Ваучерът покрива ли разходите за данък добавена стойност (ДДС)?
Ваучерът представлява еднократна сума за изпълнение на действието. Европейската
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) няма да проверява
допустимостта на действително направените разходи, включително данъка върху добавената
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стойност (ДДС). Както е посочено също във въпрос 6.3 по-долу, всички разходи, надвишаващи
стойността на ваучера от 15 000 евро (със или без включен ДДС), трябва да бъдат покрити от
самите общини.

6.3. Какво става, ако разходите за инсталиране са повече или по-малко от
15 000 евро?
Съгласно член 4 от текста на поканата по WiFi4EU стойността на всеки ваучер е 15 000 евро във
вид на еднократна сума. Всички допълнителни разходи не могат да бъдат покрити от ваучера.
Неизползваните средства не трябва да се връщат на Европейската комисия.

6.4. Може ли общината да повери изграждането на мрежата на няколко
трети страни и поради това да поиска ваучера да бъде поделен между
няколко дружества за инсталиране на Wi-Fi?
Ваучерите по WiFi4EU покриват само разходите за покупката и инсталирането на оборудване за
точките за безжичен достъп. Стойността на ваучера може да бъде изплатена само на едно
дружество за инсталиране на Wi-Fi, посочено за целта от общината на портала. Имайте
предвид, че избраното дружество за инсталиране на Wi-Fi може да възложи или делегира част
от задачите на други дружества. В такъв случай управлението е отговорност на общината, като
се има предвид, че плащането ще бъде извършено само на първоначално избраното от нея
дружество.

6.5. Каква е процедурата за валидиране на банковата сметка на
дружеството за инсталиране на Wi-Fi?
След като дадено дружество за инсталиране на Wi-Fi бъде избрано от община, то трябва да:
1) въведе банковата информация за сметката, по която биха желали да получат
плащането (в раздел „Банкова сметка“ на страницата „Моята регистрация“ на
портала WiFi4EU – вж. също въпрос 6.6),
2) приложи съответните придружаващи документи,
3) свърже в портала WiFi4EU банковата сметка, по която дружеството иска да получи
плащането, с общината, за която се извършва/е извършено инсталирането (вж.
също въпрос 6.1, точка 4).
След като информацията е била въведена и дружеството за инсталиране е свързало в портала
WiFi4EU банковата сметка, по която иска да получи плащането, с общината, за която се
извършва/е извършено инсталирането, банковата информация и придружаващите документи
се валидират посредством серия от проверки от службите на Комисията. Процесът на
валидиране ще започне едва когато дружеството за инсталиране на Wi-Fi е посочило конкретна
банкова сметка на поне една община за извършване на плащането. Ако проверките приключат
успешно, дружеството за инсталиране на Wi-Fi веднага ще бъде уведомено за това по
електронната поща. Ако за приключването на процеса на валидиране е необходима
допълнителна информация, Комисията ще се свърже с дружеството по електронната поща.
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Дружеството за инсталиране на Wi-Fi може също така да следи статуса на този процес на
страницата „Моята регистрация“ на портала.

6.6. Как да попълним информацията за банковата сметка на портала
WiFi4EU и какви данни трябва да въведем?
В раздел „Банкова сметка“ на страницата „Моята регистрация“ на портала WiFi4EU трябва да
бъдат въведени следните данни:
•

•

•
•

•

Име на сметката: името, с което е открита сметката. То може да е същото като титуляря
на сметката, но това не е задължително (напр. ако става въпрос за споделена сметка
или сметка със специално предназначение). На портала трябва да бъде въведено
името, което обикновено фигурира в банковите извлечения или други банкови
документи.
IBAN на банковата сметка: IBAN (международен номер на банкова сметка) е номер на
сметка във формат според международните стандарти, който позволява на банките да
извършват трансгранични трансакции.
Име на банката: името на крайната банка, т.е. банката, в която се намира сметката на
титуляря на сметката.
BIC/SWIFT код: SWIFT (Дружество за световни междубанкови финансови
телекомуникации) предоставя на банките BIC (бизнес идентификационен код) срещу
заплащане.
Държава: държавата, в която се намира сметката.

В раздел „Данни за титуляря на сметката“ на страницата „Моята регистрация“ на портала WiFi4EU
трябва да бъдат въведени следните данни:
•

Улица — Номер на улица — Град — Държава: адреса на титуляря на сметка, както е
посочен пред банката.

6.7. Как дружеството за инсталиране на Wi-Fi получава плащането?
Дружеството за инсталиране на Wi-Fi първо трябва да е валидирало банковата информация на
портала (вж. въпроси 6.1 и 6.5). След това:
1. Дружеството за инсталиране на Wi-Fi изпраща доклада за инсталирането до
общината за валидиране чрез портала WiFi4EU.
2. Общината валидира доклада за инсталирането в портала, като потвърждава, че всяка
посочена точка за достъп наистина съществува и е разположена в съответствие с
посочените GPS координати.
3. След като общината валидира доклада за инсталирането, в срок от 60 дни
изпълнителната агенция трябва:
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а) да провери дали инсталирането на Wi-Fi е в съответствие с член 4.2 от
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. дали има работеща
мрежа, дали логото на WiFi4EU е показано и т.н.)
б) да потвърди качеството и надеждността на свързаната информация, представена в
намиращия се на портала доклад за инсталиране, и в) да извърши плащането.
Ако член 4.2 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не е спазен,
потвърждаването на доклада за инсталиране и последващото плащане от страна на HaDEA
спират, докато не бъдат изпълнени разпоредбите. Моля, уверете се, че фрагментът е
инсталиран правилно, в противен случай плащането не може да бъде извършено. Вижте
насоките за инсталиране на фрагмента и HTML образеца, достъпни на страницата на HaDEA за
WiFi4EU:
https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect-2017-00250-00-11-en-ori00_0.pdf.

6.8. На кого трябва да издаде фактура дружеството за инсталиране на WiFi – на Европейската комисия/ изпълнителната агенция или на
общината?
Дружеството за инсталиране на Wi-Fi трябва да издаде фактура направо на общината.
Европейската комисия / Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и
цифровизацията (HaDEA) няма да се намесва в договорните отношения между общината и
дружеството за инсталиране и не е необходимо да ѝ се изпращат копия от фактури. Моля,
имайте предвид, че общините и дружествата за инсталиране на Wi-Fi трябва да спазват
националните финансови правила по отношение на фактурирането. Общините могат да се
свържат с компетентния национален орган за повече информация относно правилата за
възлагане на обществени поръчки, сключване на договори и/или счетоводство.
Моля, имайте предвид, че общините трябва да съхраняват всички оригинални придружаващи
документи, доказващи правилното изпълнение, за период от три години, считано от датата на
окончателното плащане. Документите трябва да се съхраняват до приключването на работата
по евентуални одити, обжалвания, съдебни процеси или искове.

6.9. Може ли дружество за инсталиране на Wi-Fi да промени доклада за
инсталирането, след като го изпрати на общината?
Докладът за инсталирането се изпраща от дружеството за инсталиране на Wi-Fi след
приключване на инсталирането. Изпращайки доклада, дружеството за инсталиране на Wi-Fi
декларира, че инсталирането е завършено и съответства на техническите изисквания,
определени в приложение I към образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни
средства. Ако докладът за инсталирането е изпратен твърде бързо, дружеството за
инсталиране на Wi-Fi трябва да поиска от общината да го отхвърли. Ако общината все още не е
валидирала доклада, той ще се върне за редакция при дружеството за инсталиране на Wi-Fi.
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След като дружеството за инсталиране на Wi-Fi изпрати доклада за инсталирането, съответната
община автоматично ще получи уведомление по електронната поща от портала WiFi4EU, с
което ще бъде приканена да провери информацията, въведена от дружеството за инсталиране
на Wi-Fi, и да потвърди, че инсталирането е завършило и съответства на техническите
изисквания, определени в приложение I към образеца на споразумение за отпускане на
безвъзмездни средства.
Общината може да отхвърли доклада за инсталирането. В такъв случай дружеството за
инсталиране на Wi-Fi автоматично ще получи уведомление по електронната поща от портала
WiFi4EU с причината за отхвърлянето, посочена от съответната община. Ако общината
отхвърли доклада за инсталирането, дружеството за инсталиране на Wi-Fi има възможност да
го редактира и изпрати отново.
След като общината валидира доклада, той вече не може да бъде изменян. В случай на
промени общината или дружеството за инсталиране на Wi-Fi следва да уведоми
изпълнителната агенция (на адрес HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu), която ще въведе
промените на портала WiFi4EU.
Докладът за инсталирането, изпратен от дружеството за инсталиране на Wi-Fi и одобрен от
общината, е необходим на Комисията, за да може тя да започне своя собствена проверка във
връзка с това дали правилата, установени в образеца на споразумение за отпускане на
безвъзмездни средства, са спазени. Ако са изпълнени всички условия, Комисията изплаща
ваучера в рамките на 60 дни.

6.10. - Има ли възможност дадена община да промени първоначалния си
избор на дружество за инсталиране на Wi-Fi през периода на изпълнение
(32 месеца за покани 1, 2 и 3 и 24 месеца за покана 4)?
Бенефициерът (общината) може да избере друго дружество за инсталиране на Wi-Fi.
Бенефициерът следва да гарантира, че в рамките на периода на изпълнение (32 месеца за
покани 2 и 3 и 24 месеца за покана 4), започващ след приподписването от Европейската
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HADEA) на споразумението за
отпускане на безвъзмездни средства, остава достатъчно време, за да бъде завършено
инсталирането на безжичната мрежа (или мрежи) от новоизбраното дружество за инсталиране
на Wi-Fi. При всички случаи това следва да се случи преди бенефициерът да валидира доклада
за инсталиране в портала (вж. въпрос 6.7). Бенефициерът може да направи преглед на данните
на дружеството за инсталиране на Wi-Fi и да актуализира първоначалния избор, като щракне в
прозореца „Моят ваучер“ върху хипервръзката „Виж подробности“, водеща към дружеството
за инсталиране на Wi-Fi.

7. ПОРТАЛЪТ WIFI4EU
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7.1. Не мога да вляза на портала WiFi4EU. Какво да направя?
В случай че дадено лице вече няма достъп до портала WiFi4EU (т.е. няма достъп до своите
идентификационни данни за EU Login, използвани при първоначалната регистрация), общините
трябва да се свържат директно с Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и
цифровизацията (HaDEA) по електронната поща. Моля, вижте процедурата, описана във въпрос
2.3.
Ако имате конкретни ИТ/технически проблеми, моля, свържете се с бюрото за помощ, като
обясните за какво става въпрос.

8. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
8.1. Как са защитени моите лични данни?
На портала WiFi4EU — в съответствие с приложимото законодателство на ЕС (по-специално
Регламент (ЕО) 2018/1725) — се събират само лични данни, които са необходими за участието в
инициативата WiFi4EU и нейното управление от Европейската комисия / изпълнителната
агенция. Данните няма да бъдат съхранявани за други цели, освен за контрол и одит.
Някои от тези данни могат да бъдат споделяни от Европейската комисия / изпълнителната
агенция въз основа на принципа „необходимост да се знае“ с други институции и органи на ЕС
и с държави членки (включително техни регионални или местни органи) или служби, които
отговарят за контрола или инспекциите в съответствие с европейското право (Европейска
сметна палата, OLAF, омбудсман и др.)
Подробна информация е достъпна в декларацията за поверителност на инициативата WiFi4EU
на началната страница на портала Wifi4EU.
Моля, имайте предвид, че в мрежата WiFi4EU през първата фаза за регистрацията и
автентификацията на потребителите и съответно за евентуалното събиране и обработка на
лични данни отговорност ще носят общините и сключилите договори с тях доставчици на
интернет услуги. През тази фаза всяка точка за достъп по WiFi4EU ще трябва да изпълнява
изискванията на декларация за поверителност и приложимото национално и европейско
право, по-специално Регламент (ЕО) 2018/1725.
През втората фаза единната услуга за автентификация ще дава възможност на крайните
потребители да се регистрират само веднъж и да използват безпроблемно всички точки за
достъп по WiFi4EU, без да се налага да въвеждат отново данните си.

9. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ
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9.1. Какво е „име на домейна“ според определението в член 4.1 от
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства?
Името на домейна е уеб адресът на портала за достъп до WiFi4EU мрежата (URL). Имайте
предвид, че това се отнася до уебсайта, на който се намира порталът за достъп, а не до
уебсайта, към който потребителят ще бъде пренасочен, след като влезе на портала. Общината
определя този уебсайт.

9.2. Точки за достъп
9.2.1 Какви ще бъдат техническите изисквания за точките за достъп в рамките
наWiFi4EU?
Техническите спецификации за оборудването са посочени в раздел 6.2.2 на текста на поканата,
както и в член I.2 от Приложение I на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства,
подписано от общините и Комисията.
Общината 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).

9.2.2. Какъв е минималният брой точки за достъп, които трябва да бъдат
инсталирани на открито или на закрито?
Минималният брой точки за достъп, както е посочено също в раздел 6.2.2 на текста на поканата
и Приложение I/член I.2 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, е както
следва:
Минимален брой точки за достъп на
открито

Минимален брой точки за достъп на
закрито
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9.2.3. Може ли да намалим минималния брой на точките за достъп (като съответно
се намали и стойността на ваучера)?
Не, това не е възможно. Броят на точките за достъп е определен в Приложение I/член I.2 от
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Не е възможна дерогация от него, тъй
като схемата не е пригодена за частично финансиране или частично изпълнение на условията.
Въпреки това точките за достъп могат да покриват няколко района, дори ако не са физически
близо или пък свързани. Освен това на дадено място могат да бъдат инсталирани повече точки
за достъп (например за да се подобри приемането на Wi-Fi сигнала).

9.2.4. Колко мрежи трябва да създам за моя проект? Полезно ли е да създам няколко мрежи
в една и съща община?
Една мрежа може да бъде използвана за всички точки за достъп, независимо от доставчика на
интернет услуги или IP адреса на точката за достъп. Въпреки че по принцип създаването на
множество мрежи е позволено, то трябва да бъде оправдано от необходимостта да бъдат
създадени и поддържани множество портали за достъп (по един за всяка мрежа): например
една мрежа за местния музей и друга — за всички останали точки за достъп (кметство,
пешеходна зона, парк и др.)
Както е посочено по-горе, въпреки че няма пречки дадено дружество за инсталиране на Wi-Fi
да създаде няколко мрежи и да разпредели минималния брой точки за достъп между
различни мрежи, силно препоръчително е да се създадат колкото се може по-малко мрежи по
следните причини:
1. има тенденция мрежи, които включват малък брой точки за достъп, да осъществяват малък
брой връзки седмично, което води до активиране на автоматични предупреждения от
системата за следене от разстояние на WiFi4EU,
2. Всяка WiFi4EU мрежа трябва да бъде свързана с различен портал за достъп.

18

3. Няколко мрежи — а следователно и няколко портала за достъп — увеличават общите
разходи за експлоатация и поддръжка.
4. И накрая, ако функционират няколко мрежи, проверките за съответствие, извършвани от
системата за следене от разстояние на WiFi4EU преди плащането, ще се правят за всяка
отделна декларирана мрежа. С други думи, плащането на ваучера може да бъде активирано от
Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията само ако всяка
декларирана мрежа отговаря на минималните технически изисквания, посочени в член 4.2 от
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (например визуална идентичност,
минимална свързаност на крайни потребители).
Въпреки това за дадена община може да е от полза да създаде няколко мрежи (т.е. да
разпредели минималния брой на точките за достъп между няколко мрежи), ако смята, че е
важно нейните цифрови услуги да бъдат популяризирани на отделни начални страници
(портали за достъп). Например общината може да има една мрежа, включваща точки за
достъп, намиращи се в кметството или в други обществени сгради, където се предлагат
електронни административни услуги на местните граждани, както и друга мрежа с точки за
достъп, намиращи се в службата по туризма или в други културни обекти, предназначени за
външни посетители.

9.2.5. Мога ли да разполагам с повече от една точка за достъп на всяко място?
Да. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не се поставят никакви
ограничения относно начина на разпределяне на точките за достъп. Това решение се взема от
общините, като се отчита как според тях точките за достъп ще бъдат максимално полезни за
потребителите.

9.2.6. Модернизацията на съществуващи точки за достъп покрива ли се от ваучера по
WiFi4EU?
Да, ваучерът по WiFi4EU може да бъде използван за финансиране на модернизацията на
съществуваща мрежа за безжичен интернет, ако целта на модернизацията е да се приведе
мрежата в съответствие с условията, посочени в текста на поканата (т.е. техническите условия
на WiFi4EU). Минималният брой точки за достъп включва както инсталирането на нови точки за
достъп, така и модернизирането на съществуващи точки за достъп.

9.3. SSID (Мрежово име)
9.3.1. Как трябва да бъде създадена мрежата (SSID)?
Името SSID на WiFi4EU мрежата трябва да бъде в съответствие с Приложение I на
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (член I.5): по-специално бенефициерът
трябва да се увери, че точките за достъп, финансирани с ваучер по WiFi4EU, по подразбиране
използват само SSID WiFi4EU. Това име SSID (WiFi4EU) е информация, видима за
обществеността, т.е. това име се появява на устройството на всеки гражданин, който се
свързва с точката за достъп.
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Името на WiFi4EU мрежата е име, което общината дава на своята мрежа (например
„Кметство“), за да я идентифицира на портала WiFi4EU при комуникация с Европейската
изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) и за да се различава от
останалите местни мрежи (когато това е приложимо). Тази информация се появява във
вътрешни доклади и по принцип не се оповестява публично.

9.3.2. Може ли да се използва друг SSID освен WiFi4EU?
В допълнение към стандартния SSID WiFi4EU (основан на отворена мрежа и портал за достъп),
може също така да има:
- един SSID за вътрешно използване в общината, например който служи на персонала на
административните служби в общината или в обществената библиотека, или за малък градски
проект
и/или
- един SSID за предоставяне на услуга за сигурна автентификация на потребителите на WiFi4EU
през първата фаза от изпълнението на инициативата WiFi4EU (например WiFi4EU – „Сигурен“).
Имайте предвид, че през втората фаза от изпълнението на инициативата WiFi4EU ще бъде
създадена единна услуга за автентификация, обслужваща всички WiFi4EU мрежи в Европа (вж.
също въпрос 9.4). Затова, ако през първата фаза бъде установен местен SSID, който предоставя
услуга за сигурна автентификация (както в посочения по-горе случай), той може или да бъде
премахнат през втората фаза, или да продължи да функционира успоредно.
Във всеки случай функционирането на допълнителните SSID не трябва да се отразява на
качеството на услугата, предлагана на широката общественост. Общината следва освен това да
вземе подходящи мерки, за да се прави разлика между такива SSID и отворения SSID WiFi4EU.
Моля, за повече подробности направете справка в Приложение I/член I.5 от споразумението за
отпускане на безвъзмездни средства.

9.3.3. Задължена ли е общината да използва SSID с отворен портал за достъп без
идентификация на потребителя?
Целта на инициативата WiFi4EU е да се осигури възможно най-улеснен достъп до безплатни
безжични (Wi-Fi) мрежи на обществени места. Поради това ние считаме, че за предпочитане е
най-опростената процедура за достъп, основана по принцип на свързване посредством едно
щракване върху бутон. Ако общината е задължена по силата на националното законодателство
да въведе други процедури за регистрация и автентификация, това може да бъде приложено
например посредством въвеждането на изискване за предоставяне на допълнителни данни за
потребителя. В отсъствието на такива правни задължения следва да се прилага процедурата за
свързване с едно щракване върху бутон.

9.4. Кой носи отговорност за автентификацията на потребителите?
В първата фаза на инициативата, автентификацията, даването на разрешение и преброяването
на потребителите е отговорност на общината. Във втората фаза ще има единна система за
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автентификация, достъпна на равнище ЕС, като общините ще трябва да преконфигурират
мрежите си, за да се свържат с нея. Даването на разрешение и преброяването на
потребителите ще продължи да бъде отговорност на общините. Повече информация за двете
фази е достъпна в Приложение I на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

9.5. Задължителна ли е програмата за сертифициране Passpoint?
Както е посочено в Приложение I на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства,
наличието на hotspot 2.0 се изисква, за да бъде инсталирано оборудване по WiFi4EU с цел
използване на ваучер. Програмата за сертифициране Passpoint се изисква, за да се гарантира
оперативната съвместимост на оборудването не само с други производители, но и с единната
услуга за автентификация, която Комисията ще предоставя на по-късен етап във втората фаза от
изпълнението на инициативата WiFi4EU.

9.6. Може ли да ни предоставите списък с оборудване, което отговаря на
изискванията на WiFi4EU?
Списък на публикуваните Wi-Fi CERTIFIED Passpoint® устройства може да бъде намерен, като:
• отидете на следната връзка: https://www.wi-fi.org/product-finder-results
• изберете филтъра ‘Passpoint’, разположен под ‘Show advanced filters > Access >
Passpoint®’.

9.7. Инициативата WiFi4EU поддържа ли сървър за порталите за достъп?
В приложение I/член I.5.1 на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства са
изброени изискванията, на които трябва да отговарят порталите за достъп през първата фаза от
инсталирането. Имайте предвид, че няма централизиран сървър за порталите за достъп. Във
фаза II Комисията ще предостави сигурна единна услуга за автентификация и общините ще
трябва да преконфигурират мрежите си, за да се свържат с нея. Въпреки това общините ще
трябва да продължат да предлагат портала за достъп. Вж. също въпрос 9.4.

9.8. Във фаза II на изпълнението на инициативата ще наложи ли
функцията за сигурна автентификация и мониторинг потребителите да се
идентифицират по някакъв начин (напр. посредством телефонен
номер)?
Във фаза II ще има единна система за регистрация и автентификация на равнище ЕС,
посредством която ще бъде хармонизиран методът за достъп на потребителите и ще им бъде
предоставен улеснен достъп до цифрови услуги. Към настоящия момент не разполагаме с
допълнителна информация за начина, по който това ще бъде технически приложено.

9.9. Може ли трафикът в WiFi4EU мрежа да бъде ограничен, например
чрез определяне на ограничения за данни или време на потребител, за
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да се избегне претоварването на мрежата, или чрез пълно блокиране на
достъпа до определени услуги, съдържание и сайтове, за да се гарантира
сигурността на мрежата?
Местните органи, които предоставят безплатно интернет връзка чрез местна мрежа за
безжичен достъп в рамките на инициативата WiFi4EU, трябва да спазват задълженията да
гарантират свободен достъп до интернет, посочени в Регламент (ЕС) 2015/2010, независимо от
това дали услугата е предоставена чрез търговски посредник или директно от публичен местен
орган.
По принцип, както е предвидено в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2010,
доставчиците на услуги за достъп до интернет третират еднакво целия трафик при
предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса,
независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което се
разпространява, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните
крайни устройства.
Ограничаването на обема данни на потребител и/или ограниченията на времето са позволени,
при условие че горепосочените принципи се спазват и в зависимост от необходимостта да се
гарантира безпроблемно функциониране на мрежата и по-специално необходимостта да се
гарантира справедливо разпределение на капацитета между потребителите в найнатоварените периоди, съгласно точка I.4 от Приложение I на споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства, което трябва да бъде подписано от общините.
Разрешени са и разумни* мерки за управление на трафика. Освен това в член 3, параграф 3 е
предвидена възможност за прилагане на допълнителни мерки за управление на трафика,
които са оправдани от необходимостта от:
- запазване целостта и сигурността на мрежата, на услугите, предоставяни чрез тази мрежа, и
на крайните устройства на крайните потребители;
- предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от
извънредни или временни претоварвания на мрежата, при условие че еквивалентните
категории трафик се третират еднакво. Повече подробности за прилагането на Регламента ще
намерите в насоките за изпълнение на Органа на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения (ОЕРЕС).
Като се има предвид това, когато става дума за местни мрежи за безжичен достъп, подкрепени
по инициативата WiFi4EU, е необходимо да бъдат изпълнени приложимите изисквания за
допустимост и за качество на услугата: претоварването на мрежата не бива да бъде резултат от
неспазването на изискванията във връзка с преноса, които гарантират на потребителите достъп
до висококачествен интернет (раздел l.3).
За да бъдат считани за разумни, мерките трябва да бъдат прозрачни, недискриминационни
и пропорционални, както и да се основават на обективно различни изисквания за качество
на услугата за конкретните категории трафик (а не на търговски съображения). Тези
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мерки не включват наблюдение на специфичното съдържание и не следва да се прилагат за
период, по-дълъг от необходимия.

9.10. Възможно ли е дадена WiFi4EU мрежа да се изключва за няколко
часа през нощта?
WiFi4EU мрежите трябва да предлагат до голяма степен неограничен достъп до интернет и
трябва да работят поне три години, след като Европейската изпълнителна агенция за
здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) потвърди инсталирането им. С помощта на
система за мониторинг от разстояние се проверява спазването на това изискване. WiFi4EU
мрежите могат да прекъсват временно работа само при извънредни обстоятелства. Подобни
прекъсвания не трябва да продължават по-дълго, отколкото го налагат обстоятелствата.
Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) може да
поиска обяснение за извънредните обстоятелства, довели до такова решение.

10. ДРУГИ
10.1. Какво представлява общността на WiFi4EU? Как можем да
участваме?
Общността на WiFi4EU е интерактивен форум, който служи за място за пряк контакт между
заинтересованите страни (т.е. общини и дружества за инсталиране на Wi-Fi) с цел обмен на
информация относно инициативата WiFi4EU.
Чрез блогове, модерирани дискусии и обмен на новини и информация общността се стреми да
стимулира диалога и да предостави възможност на участниците да споделят добри практики и
опит едни с други, а също така да се разширява мащабът на свързаната с WiFi4EU комуникация.
Приканваме ви да се присъедините към общността и да се включите в нейната дейност:
https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community?language=bg

10.2. Ще има ли последици от Брексит за кандидатите от Обединеното
кралство?
Моля, имайте предвид, че след влизането в сила на споразумението за оттегляне между ЕС и
Обединеното кралство (Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна
енергия ) на 1 февруари 2020 г. и по-специално на членове 127, параграф 6, 137 и 138,
препратките към физически или юридически лица, пребиваващи или установени в държава —
членка на Европейския съюз, трябва да бъдат разбирани като включващи физически или
юридически лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство. Поради това
пребиваващите в Обединеното кралство физически или юридически лица отговарят на
условията за участие във всички четири покани за WiFi4EU.
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Освен това кандидатите и бенефициерите от Обединеното кралство продължават да отговарят
на условията за получаване на финансиране от ЕС през целия период, за който са отпуснати
безвъзмездните средства в изпълнение на многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР) за
2014—2020 г., включително след края на преходния период, което е обвързано, както
обичайно, със спазване на приложимите правила, например за допустимите разходи. Това се
отнася до съществуващи безвъзмездни средства и текущи процедури дори ако бюджетното
и/или правно задължение е поето след 31 декември 2020 г. във връзка с бюджетни кредити за
поети задължения в рамките на МФР за 2014—2020 г.

10.3. Има ли „официално сертифицирано“ консултантско дружество
и/или дружество за инсталиране по WiFi4EU, към които следва да се
обърнем за помощ при подготовката на кандидатурата ни и/или при
изпълнението?
Не. Няма нито едно дружество за инсталиране на Wi-Fi / консултантско дружество, което да е
официално определено или препоръчано от Европейската комисия / изпълнителната агенция в
рамките на инициативата WiFi4EU. Затова, моля, действайте внимателно, ако с вас се свържат
пряко и/или видите реклами/новини от организации, които твърдят, че са „официално
сертифицирани“ или „официално определени“ за тази цел, включително като използват логото
на WiFi4EU и/или знамето на ЕС.
Моля, съобщавайте на бюрото за помощ за такива случаи, като посочвате подробностите, за да
може Европейската комисия да вземе мерки за прекратяване на разпространението на тази
невярна информация. Европейската комисия / изпълнителната агенция си запазва правото да
анулира регистрацията на всяко дружество за инсталиране на Wi-Fi, което използва такива
антиконкурентни практики.
Моля, имайте предвид, че дружествата за инсталиране на Wi-Fi могат да се регистрират по
всяко време на портала WiFi4EU. Същевременно информацията, предоставена от тези
дружества на портала, има само справочен характер. Публикуването на тази информация не
следва да се тълкува като официално одобрение на дружеството или предоставяните услуги.
Всяка община сама носи отговорност за избора на дружеството, което ще инсталира нейните
точки за достъп по инициативата WiFi4EU, в съответствие със своите стандартни процедури
(правилата за възлагане на обществени поръчки).

10.4. Съществуват ли насоки, приложими към въпроси във връзка с
обществените поръчки, засегнати от кризата с COVID-19?
Общините и дружествата за инсталиране на Wi-Fi следва да спазват националните финансови
правила по отношение на фактурирането. При все това, като се имат предвид обстоятелствата
във връзка с вируса на COVID-19, обичайните национални срокове за възлагане на обществени
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поръчки могат да се окажат твърде рестриктивни и поради това временно да попречат на
способността на възлагащите органи да реагират своевременно на възникващите спешни
нужди, например когато общини желаят да ускорят възлагането на поръчката на дружество за
инсталиране на Wi-Fi.
Съществуват прецеденти, в които са били възможни извънредни мерки за опростяване в
контекста на извънредни ситуации.
Например в контекста на бежанската криза през 2015 г. Европейската комисия прие следните
насоки за „спешни процедури за възлагане на обществени поръчки“, съдържащи насоки за
случаите, в които би било оправдано пряко възлагане. Вижте https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0454
Националните органи за обществени поръчки могат да предоставят съвети относно
транспонирането на тези насоки в национален контекст. Информация как да се свържете с
вашия национален представител ще намерите на следния адрес:
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/publicprocurement-eu-countries_bg

10.5. Ще има ли удължаване на срока за инсталиране за бенефициери по
WiFi4EU в рамките на покани 1, 2, 3 и 4?
Пандемията от коронавирус има тежки последствия за хиляди общини в цяла Европа.
Съзнаваме, че строгите мерки за ограничаване, въведени в редица европейски държави,
забавят или дори блокират изграждането на WiFi4EU мрежите. С оглед на тези непредвидими
обстоятелства Европейската комисия реши първоначално да удължи периода за инсталиране
по покани 1, 2 и 3 с 8 месеца за бенефициери по схемата WiFi4EU, а по-късно реши да удължи
периода за инсталиране по всички покани за представяне на предложения с допълнителни 6
месеца за бенефициери по WiFi4EU, за да може всяка засегната община да завърши своите
проекти. Първоначалният 18-месечен период на изпълнение, предоставен за финализиране и
деклариране на инсталирането и влизането в експлоатация на мрежата WiFi4EU, се удължава с
допълнителен период от 14 месеца за покани 1, 2 и 3 (общо 32 месеца) и 6 месеца за покана 4
(общо 24 месеца).

10.6. Защо броят на свързаните потребители / устройства, отчетени от
дружеството за инсталиране, е различен от този на откритите от
системата за мониторинг на WiFi4EU?
Инструментът за мониторинг WiFi4EU отчита само потребителите/устройствата, които са
осъществили целия цикъл на свързване чрез местния портал, включително изтеглянето на
фрагмента, правилното изобразяване на устройството на подходящ банер на WiFi4EU и
предаването на данните от фрагмента обратно към сървърите за мониторинг на WiFi4EU (което
представлява приблизително 70 килобайта предадени данни). Ако цикълът бъде прекъснат,
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системата WiFi4EU не може да отчете потребителя/устройството в статистиката. Следователно
всички връзки с точките за достъп с по-малко от 70 килобайта обменени данни следва да се
изключват автоматично от преброяването.

10.7. Един и същи потребител брои ли се два пъти, ако се свърже отново
в друг ден?
Системата за следене от разстояние на WiFi4EU брои потребителите чрез фрагмента, вграден
във портала за достъп. Следователно, ако на даден потребител не му е показан порталът за
достъп, той няма да бъде преброен.
За да се гарантира, че ежедневните потребители са преброени, се препоръчва параметърът
„Автоматично повторно свързване“ да се настрои на по-малко от 12 часа.

10.8. Защо продължавам да получавам предупреждения за
несъвместимост с портала за достъп, независимо че резултатите от
самодиагностиката (self-test modus) са положителни?
Дори ако самодиагностиката е приключила без грешки, това не означава, че всички
потребители, които се свързват с портала за достъп, ще могат да визуализират логото/банера
на WiFi4EU, както е предвидено. Липсата на грешки означава само че устройството, от което е
проведена
диагностиката,
е
съвместимо.
Използваните устройства могат да имат различен размер на екрана и да поддържат различни
разделителни способности или конфигурации за изобразяване на съдържанието. Отчитайки
разделителната способност и/или конфигурацията на конкретното устройство фрагментът
проверява дали всички критерии, посочени в ръководството за прилагане, са изпълнени.
Поради тази причина самодиагностиката не може да даде пълна гаранция, че порталът за
достъп
работи,
както
е
предвидено,
за
всички
свързани
устройства.
Насърчаваме дружествата за инсталиране и общините да изпитват реализацията на фрагмента
на различни устройства (компютри и смартфони, при портретна или пейзажна ориентация на
изображението).

10.9. Как трябва да извърша описаната в насоките за инсталиране
самодиагностика (self-test modus)?
Режимът self-test modus може да бъде задействан при разработването на местния портал.
Изпитванията следва да се провеждат с различни устройства и при различни конфигурации на
екрана (малко, голямо, портретно или пейзажно ориентирано изображение), за да се провери
правилното изобразяване на визуалната идентичност. Освен това изпитванията следва да се
провеждат в условията на пряка връзка към мрежата на WiFi4EU.
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Моля, обърнете внимание на разликите в конфигурацията, като анализирате „протокола на
валидирането“ и коригирате съответно проекта на портала за достъп, както е посочено в
документа „Насоки за инсталиране на проследяващия фрагмент“ (достъпни на адрес:
https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect-2017-00250-00-11-en-ori-00_0.pdf). Моля
обърнете специално внимание на раздел 5.6 относно „Оразмеряване и разполагане на
визуалната идентичност на WiFi4EU“.
Погрижете се също така да деактивирате режима на самодиагностика (self-test modus), след
като приключите, за да бъде сигурно, че потокът от данни продължава да се предава
посредством проследяващия фрагмент към системата за следене от разстояние на
Европейската комисия/изпълнителната агенция („Насоки за инсталиране на проследяващия
фрагмент“, раздел 6.4).
10.10. Събира ли фрагментът в портала за достъп лични данни от потребителите, които се
свързват към WiFi4EU мрежа?
Не. Фрагментът в портала за достъп не събира никакви лични данни от потребителите. Той
служи само за преброяване на потребителите на дадена WiFi4EU мрежа.
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