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Постигнат е напредък, но броят на абонатите на 
свръхвисокоскоростна широколентова интернет 
връзка все още значително изостава от целта, считат 
одиторите на ЕС 
Според нов доклад на Европейската сметна палата не всички цели на стратегията 
„Европа 2020“ ще бъдат постигнати, въпреки че като цяло покритието с широколентов 
достъп в ЕС се подобрява. Одиторите посочват, че целта на ЕС за присъединяване на най-
малко 50 % от европейските домакинства към свръхвисокоскоростна широколентова 
интернет връзка до 2020 г. засега е постигната в много малка степен. Това се отнася 
особено за селските райони, които остават по-слабо свързани от градовете. 

Въпреки че почти всички държави членки са постигнали целта за покритие с основен 
широколентов достъп, най-вероятно това няма да се случи с поставените за 2020 г. цели за 
високоскоростен (над 30 Mbps) и свръхвисокоскоростен (над 100 Mbps) широколентов 
достъп. Селските райони остават проблематични в повечето държави членки — 14 от 
всичките 28 държави членки имат под 50 % високоскоростно широколентово покритие 
в селските райони. Нещо повече — до средата на 2017 г. само 15 % от всички домакинства 
са се абонирали за свръхвисокоскоростна интернет връзка с такава скорост.  

„За да остане Европа конкурентоспособна в световната икономика, както и за да има 
полза за гражданите и правителството, добрите равнища на интернет скорост 
и достъп до широколентовите мрежи са от съществено значение“, заяви г-жа Илиана 
Иванова, член на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. 
„Важно е ЕС да си поставя предизвикателни и реалистични цели за широколентовия 
достъп в бъдеще — и да ги изпълнява. Сметната палата отправя препоръки във връзка 
със стратегическото планиране, регулаторната среда и насърчаването на 
конкуренцията.“  

Одиторите посетиха пет държави членки — Ирландия, Германия, Унгария, Полша и Италия, 
и се допитаха до национални регулаторни органи, бизнес сдружения 
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и телекомуникационни асоциации, сдружения на потребителите и синдикални 
организации. 

Най-важните въпроси, повдигнати в доклада, са следните: 

Стратегиите за широколентов достъп са от основно значение. Всички държави членки са 
изготвили такива стратегии, но някои са закъснели с приключването им, а съдържащите се 
в тях цели невинаги са в съответствие с тези, определени на ниво ЕС. 

Конкуренцията между различни доставчици е важна за развитието на широколентовата 
инфраструктура, но не всички посетени държави членки са създали подходяща правна 
и регулаторна среда. Някои райони обаче, особено извън градовете, не са привлекателни 
за частния сектор. Без публично подпомагане съществува риск тези райони да продължат 
да изостават по отношение на широколентовия достъп.  

Нуждите от финансиране за инфраструктура за високоскоростен интернет в селските 
и крайградските райони невинаги са решени задоволително, а подпомагането от 
Европейската инвестиционна банка не е било насочено към районите, в които 
потребностите са най-големи. Според Европейската комисия ще са необходими близо 
250 млрд. евро, за да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на 
широколентовия достъп във всички държави членки. Вероятно около половината от тази 
сума ще бъде необходима за селските райони. 

Въпреки тези проблеми има вероятност Унгария, Ирландия и Италия (т.е. три от петте 
посетени държави членки) да бъдат в състояние да постигнат целите на Европейската 
комисия за 2025 г., ако изпълняват плановете си според предвиденото, считат одиторите. 
Това включва всички домакинства да имат достъп до свръхвисокоскоростен широколентов 
интернет, с възможност за достигане на скорост 1 гигабит. 

Сметната палата отправя редица препоръки, между които: 

• Държавите членки следва да разработят нови планове за периода след 2020 г.; 
• Европейската комисия следва да разясни прилагането на Насоките за държавна 

помощ и да подпомага усилията на държавите членки за насърчаване на по-силна 
конкуренция в областта на широколентовия достъп;  

• Европейската инвестиционна банка следва да съсредоточи своята подкрепа върху 
малки и средни проекти в районите, в които има най-голяма нужда от подпомагане 
от публичния сектор. 

Бележки към редакторите 

Одиторите провериха действията, предприети от Европейската комисия и държавите 
членки за постигане на целите на „Европа 2020“ във връзка с широколентовия достъп: до 
2013 г. да се предостави основен широколентов достъп до интернет (до 30 Mbps) за всички 
европейци, до 2020 г. да се осигури покритие с високоскоростен широколентов достъп (> 30 
Mbps) за всички европейци, и до същата година да се осигури присъединяване към 
свръхвисокоскоростна широколентова интернет връзка (> 100 Mbps) за най-малко 50 % от 
европейските домакинства.  
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За постигането на тези цели ЕС предоставя на държавите членки почти 15 млрд. евро през 
програмния период 2014—2020 г., включително 5,6 млрд. евро под формата на заеми от 
Европейската инвестиционна банка. 

Сметната палата представя своите специални доклади пред Европейския парламент 
и Съвета на ЕС, както и пред други заинтересовани страни, като например националните 
парламенти, участници от различните отрасли и представители на гражданското общество. 
По-голямата част от препоръките, които отправяме в нашите доклади, са ефективно 
изпълнени. Това показва ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС. 

Специален доклад № 12/2018 „Широколентов достъп до интернет в държавите – членки на 
ЕС: въпреки напредъка няма да бъдат постигнати всички цели на стратегията „Европа 2020“ 
е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 езика на ЕС. 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx

