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ОДИТЕН ЕКИП
Специалните доклади на Европейската сметна палата представят резултатите от нейните одити
на политиките и програмите на ЕС или теми, свързани с управлението, в конкретни бюджетни
области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да окажат максимално
въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието, проверявания обем
приходи или разходи, предстоящите промени, както и политическия и обществения интерес.
Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав II, специализиран
в областите на разходи, свързани с инвестициите за сближаване, растеж и приобщаване. Г-жа
Илиана Иванова — ръководител на Одитния състав, е докладващият член на ЕСП. Тя беше
подпомогната от Михаил Стефанов — ръководител на кабинета, James Verity — аташе
в кабинета; Niels-Erik Brokopp — главен ръководител; Romuald Kayibanda — ръководител на
задача; Przemyslaw Dowgialo, Alessandra Falcinelli, Anna Fiteni, Agota Marczinko, Ana Popescu,
Michael Spang, Lutz Venske и Angelika Zych — одитори.

От ляво на дясно: Angelika Zych, Niels-Erik Brokopp, Romuald Kayibanda, James Verity,
Илиана Иванова, Lutz Venske, Михаил Стефанов, Agota Marczinko.
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ И СЪКРАЩЕНИЯ

МСЕ
ГД
AGRI
CNECT
ГД COMP

Основният високоскоростен хардуер и линии за пренос на
една телекомуникационна мрежа (например интернет).
Механизъм за свързване на Европа
Генерална дирекция
ГД „Земеделие и развитие на селските райони“
ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“
ГД „Конкуренция“

ГД ECFIN

ГД „Икономически и финансови въпроси“

REGIO

ГД „Регионална и селищна политика“

ЕФСИ

Европейски фонд за стратегически инвестиции

EФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЕСИ фондове

Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕС

Европейски съюз
Цели във връзка с широколентовия достъп до интернет,
определени в Програмата в областта на цифровите
технологии за Европа, една от седемте водещи инициативи
на стратегията „Европа 2020“, приета от Комисията през
2010 г. Тези цели са i) до 2013 г. да се осигури основен
широколентов достъп (от 144 Kbps до 30 Mbps) за всички
европейци; ii) до 2020 г. да се осигури покритие
с високоскоростен широколентов достъп (> 30 Mbps) за
всички европейци; и iii) до 2020 г. най-малко 50 % от
европейските домакинства да станат абонати на
свръхвисокоскоростна широколентова интернет връзка (>
100 Mbps).
Условия, основаващи се на предварително определени
критерии, които се считат за необходими предпоставки за
ефективното и ефикасно използване на подпомагане от
Съюза. При изготвянето на оперативните програми по
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),
Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ)
в рамките на програмния период 2014 – 2020 г. държавите
членки трябва да преценят дали тези условия са изпълнени.
Ако не са били изпълнени, трябва да бъдат изготвени
планове за действие, които да гарантират изпълнението им
до 31 декември 2016 г.

Опорна мрежа

Цели на стратегията
„Европа 2020“
относно
широколентовия
достъп до интернет

Предварителни
условия
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НПШД

Единица за пренос на данни, равна на 1 000 000 000 бита
в секунда.
През септември 2016 г. в Съобщение на Комисията, известно
още като „Общество на гигабитов интернет до 2025 г.“, се
определят три стратегически цели за 2025 г., които допълват
посочените цели в Програмата в областта на цифровите
технологии за 2020 г.
Дружество, което по-рано е функционирало като монопол,
но което вече предоставя услуги при конкурентни условия.
Много заварени оператори са наследили предимства от
предишния си статут на монополисти (като например мрежи
и клиенти).
Единица за пренос на данни, равна на 1 000 бита в секунда.
Единица за пренос на данни, равна на 1 000 000 бита
в секунда.
Национален план за широколентов достъп

ОП

Оперативна програма

Присъединяване на
абонати

В контекста на настоящия доклад присъединяването на
абонати е показател, избран от Европейската комисия. То се
определя като процент на домакинствата, които имат
абонамент за широколентов достъп, спрямо общия брой на
домакинствата.

Gbps
Цели на обществото
на гигабитов
интернет до 2025 г.

Заварени оператори
Kbps
Mbps
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
За широколентовия достъп до интернет
I.

„Широколентов достъп“ е общоприет термин, чрез който се обозначава
високоскоростна връзка с интернет и други технически характеристики, които
позволяват достъпа до или предоставянето на ново съдържание, приложения
и услуги. Нарасналото значение на цифровите данни в днешно време означава, че
добрата интернет връзка е важна не само за да могат европейските предприятия
да останат конкурентоспособни в световната икономика, но и в по-общ план за
насърчаване на социалното приобщаване.

II.

Като част от стратегията „Европа 2020“ през 2010 г. ЕС е определил три цели за
широколентовия достъп до интернет: до 2013 г. да се предостави основен
широколентов достъп (до 30 мегабита в секунда, Mbps) на всички европейци; до
2020 г. да се осигури покритие с високоскоростен широколентов достъп (над
30 Mbps) за всички европейци; и до 2020 г. най-малко 50 % от европейските
домакинства да станат абонати на свръхвисокоскоростна широколентова интернет
връзка (над 100 Mbps). В подкрепа на тези цели за периода 2014–2020 г. ЕС е въвел
серия от политики и регулаторни мерки и предоставил около 15 млрд. евро на
държавите членки чрез различни източници и видове финансиране, включително
5,6 млрд. евро под формата на заеми от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Начин на провеждане на одита на ЕСП
III. Сметната палата разгледа ефективността на предприетите действия от
Европейската комисия и от държавите членки за постигане на целите на
стратегията „Европа 2020“ относно широколентовия достъп до интернет.
IV. Одитът обхвана програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и всички
източници на финансиране, включително подпомагането, предоставено от ЕИБ.
Одитната дейност на Сметната палата обхвана всички онези звена на Комисията,
които играят важна роля в широколентовия достъп до интернет, както и ЕИБ. За да
придобие по-подробна представа за националните проблеми, Сметната палата се
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съсредоточи върху пет държави членки: Германия, Ирландия, Италия, Полша
и Унгария. ЕСП посети също така широк кръг от други заинтересовани страни (като
например национални регулаторни органи, бизнес сдружения
и телекомуникационни асоциации, сдружения на потребителите и синдикални
организации).
Констатации на Сметната палата
V. Сметната палата установи, че като цяло покритието с широколентов достъп в ЕС се
подобрява, но не всички цели на стратегията „Европа 2020“ ще бъдат постигнати.
Селските райони, където частният сектор има по-малко стимули да инвестира
в осигуряването на широколентов достъп, остават по-слабо свързани от градовете,
а броят на абонатите на свръхвисокоскоростна широколентова интернет връзка
значително изостава от целта.
VI. По отношение на трите цели, въпреки че почти всички държави членки са
постигнали целта за покритие с основен широколентов достъп до 2013 г., найвероятно това няма да се случи с целта за високоскоростен широколентов достъп
до 2020 г. Селските райони остават проблематични в повечето държави членки —
до средата на 2017 г. 14 държави имат под 50 % покритие в селските райони. За
третата цел — брой абонати на свръхвисокоскоростен широколентов достъп, до
средата на 2017 г. само 15 % от домакинствата са имали абонамент за интернет
връзка с такава скорост, спрямо целта за 50 % до 2020 г. Въпреки тези проблеми,
ако техните планове бъдат осъществени съгласно първоначалния замисъл, три от
петте проверени държави членки може да бъдат в състояние да постигнат целите
на Комисията за 2025 г., една от които е всички домакинства да имат достъп до
свръхвисокоскоростен широколентов достъп с възможност за достигане на скорост
1 Gbps. Подкрепата от Комисията е оценена положително от държавите членки, но
мониторингът не е координиран между генералните дирекции.
VII. Всички държави членки бяха разработили стратегии за широколентов достъп, но в
проверените от Сметната палата държави имаше слабости. Някои държави членки
бяха закъснели с приключването на своите стратегии, а целите им невинаги бяха в
съответствие с тези на стратегията „Европа 2020“. Не всички държави членки
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бяха преодолели предизвикателствата, свързани с тяхната традиционна
инфраструктура за интернет (тяхната телефонна инфраструктура), което може да
има последици за подходящата скорост в краткосрочен и дългосрочен план.
VIII. Различни фактори ограничават напредъка на държавите членки към постигането на
техните цели относно широколентовия достъп. Финансирането в селските
и крайградските райони не е решено задоволително в три от проверените държави
членки, а един голям проект на ЕИБ, финансиран по Европейския фонд за
стратегически инвестиции, не е насочен към районите, в които има най-голяма
нужда от публично подпомагане. Сметната палата установи, че правната
и конкурентната среда са създали проблеми в две държави членки. Освен това
в една държава членка беше установена липса на координация между отделните
програмни периоди.
Какви са препоръките на Сметната палата
IX. Сметната палата отправя препоръки в три области: относно стратегическото
планиране, регулаторната среда и насърчаването на конкуренцията чрез
финансиране. Тези препоръки включват следното:
•

Държавите членки следва да разработят нови планове за периода след 2020 г.

•

Комисията следва да изясни прилагането на насоките относно държавната
помощ, тъй като някои държави членки ги тълкуват по начин, който може да
ограничи инвестициите им в широколентов достъп. Тя следва също така да
подпомага усилията на държавите членки за насърчаване на по-голяма
конкуренция в предоставянето на широколентови услуги чрез стимулиране на
създаването на подходящи мрежи и обединяване на по-малки проекти
в проекти с критичен размер, когато това е уместно.

•

ЕИБ следва да насочи подкрепата си чрез ЕФСИ и CEBF към проекти със среден
и голям размер в районите, където има най-голяма нужда от публично
подпомагане, в съответствие с целта за подпомагане на по-рискови проекти.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Широколентовият достъп до интернет и неговото значение
1. Цифровите данни по интернет играят все по-голяма роля в живота на гражданите,
правителствата и бизнеса. За да остане Европа конкурентоспособна в световната
икономика, добрите равнища на скоростта на интернет и на достъпа до него,
предоставен чрез широколентови мрежи, са от съществено значение. Например:
•

Увеличение с 10 % на широколентовите връзки в дадена страна би могло да

доведе до 1 % увеличение на БВП на глава от населението 1;
•

увеличение с 10 % на широколентовите връзки би могло да повиши

производителността на труда с 1,5 % през следващите пет години 2; и
•

инвестициите в широколентов достъп до интернет ще спомогнат и за постигането

на качествено образование, насърчаване на социалното приобщаване и ще бъдат от
полза за селските и отдалечените райони.
Някои заинтересовани страни 3 считат, че широколентовият достъп до интернет е
толкова важен, че следва да се разглежда като комунална услуга от първа
необходимост, редом с другите комунални услуги като пътища, вода, електроенергия
и газ.
2. В контекста на достъпа до интернет терминът „широколентов“ няма конкретен
технически смисъл, а се използва за всяка инфраструктура за достъп до
високоскоростен интернет, която работи непрекъснато и е по-бърза от традиционния

1

L. Holt, M. Jamison, „Broadband and contributions to economic growth: lessons from the US
experience“ („Широколентовият достъп до интернет и неговият принос за икономическия
растеж: поуки от опита на САЩ“), Telecommunications Policy том 33, стр. 575 – 581; Global
Industry Leaders' Forum, Broadband enabled innovation (Иновации чрез широколентов
достъп до интернет), МСД 2011 г.

2

Вж. изменената версия на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа
(2012 г.).

3

Например Intelligent Community Forum Canada и BDO Canada.
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достъп до интернет през телефонната мрежа. Комисията е определила три категории
скорости на изтегляне:
•

„Основен широколентов достъп“ за скорости между 144 Kbps и 30 Mbps;

•

„Високоскоростен широколентов достъп“ за скорости между 30 Mbps и 100 Mbps; и

•

„Свръхвисокоскоростен широколентов достъп“ за скорости, по-високи от 100 Mbps.

3. По принцип една мрежа за широколентов достъп се състои от три части: опорна
мрежа, връзки от типа „средна миля“ и „последна миля“ до крайните потребители (вж.
фигура 1) 4.
Фигура 1 – Сегменти на мрежата за широколентов достъп
Интернет

Опорна мрежа
(Основна
мрежа)

„Средна миля“
Оптична
връзка

„Последна миля“
Оптичен кабел
Разпределителен
възел

Безжична или оптична връзка
Безжичен
предавател
Оптична
връзка

Сателитна
връзка

Коаксиален кабел
Медни проводници
Безжична
връзка
Сателитна връзка

Източник: ЕСП.

4. При оценяването на скоростта на интернет е важно да се разграничават скоростите
на изтегляне и на качване. Скоростта на изтегляне се отнася се отнася до скоростта на
получаване на данни от отдалечена система, например при навигация в интернет или
предаване на видеоизображения. Скоростта на качване се отнася до скоростта, с която
данните се изпращат до отдалечена система, например при видеоконферентна връзка.
Други технически характеристики стават все по-актуални за предоставянето на някои
услуги (като например видеоконферентна връзка, услуги „в облак“, свързано шофиране
и електронно здравеопазване). Видът на използваната инфраструктура определя

4

Европейска комисия, „Ръководство за инвестиции във високоскоростен широколентов
достъп“, 2014 г.
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горната граница на скоростта на връзката. Съществуват пет вида инфраструктура, която
може да предоставя широколентови услуги: линии с оптични влакна, коаксиален кабел,
медни телефонни проводници, наземен безжичен достъп (антенни устройства/кули)
и сателит (вж. таблица 1). Поради бързото технологично развитие широколентови
услуги могат да бъдат предоставени и от други технологии (вж. каре 1).
Таблица 1 – Видове широколентова инфраструктура и съществуващи технологии на
пазара1
Жична или
безжична

Инфраструктура

Индикативна скорост
на изтегляне

Индикативна
скорост на качване

Жична

Оптична

до 2,5 Gbps

до 1,2 Gbps

Коаксиален кабел

от 300 Mbps до 2 Gbps

до 50 Mbps

Медни телефонни
проводници

от 5 Mbps до 100 Mbps

до 10 Mbps

Наземен безжичен
достъп

60 Mbps

до 10 Mbps

Сателитна

до 20 Mbps

до 8 Mbps

Безжична

1

Действителната скорост, която клиентите получават, зависи от доставчиците и техническите
характеристики.

Източник: Анализ на ЕСП въз основа на Acreo Swedish ICT.
Каре 1 – Технологично развитие
– Хибридни интернет решения: комбинират мрежи с медни телефонни проводници
и мобилни 4G мрежи с цел увеличаване на скоростта за клиентите, чрез използване на
специфичен шлюз (вид модем). Това решение вече се използва в Белгия и Нидерландия със
скорост 30 Mbps в райони, които преди това са били с недостиг на интернет свързаност.
– Сателитна индустрия: в момента предоставя спътников широколентов достъп от следващо
поколение. Две последни иновации са спътниците с висока пропускателна способност
и спътниците на негеостационарна орбита. Чрез използване на тези видове спътници в бъдеще
може да се предостави връзка със скорост над 30 Mbps на по-голям брой клиенти в селски или
отдалечени райони.
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– 5G: мобилните мрежи от 5-то поколение са следващите стандарти за безжични
телекомуникации. Планирането на 5G е насочено към по-голям капацитет от този на
съществуващата 4G технология, давайки възможност за по-голяма численост на потребителите
на мобилен широколентов достъп и спомагайки за по-надеждна комуникация между
устройствата и масовите комуникации „машина-машина“. Технологията 5G съдържа три
елемента: (1) по-добър мобилен широколентов достъп, (2) масов интернет на предметите (3)
услуги от ключово значение (като например автоматично управлявани автомобили).
Технологията 5G изисква междинна инфраструктура („средна миля“), основана на оптични
влакна, което я прави допълнение, но не и заместител на мрежите за високоскоростен
широколентов достъп близо до крайния потребител.

5. Всяка от тези технологии има свои характеристики, както и разходи и ползи, като
съществуващите медни телефонни проводници са най-евтината технология за по-ниска
скорост, а оптичният кабел предоставя най-висока скорост на по-висока цена.
Бъдещите приложения във връзка с „интернет на предметите“ (вж. каре 2) ще изискват
от тези мрежи по-висока скорост и надеждност 5. Като цяло, въвеждането на
технология, която предоставя по-високи скорости, е по-скъпо от въвеждането на
такава, която предоставя по-ниски скорости, въпреки че разходите за поддръжка са пониски. Освен това разходите за управление на операторите вероятно също ще
намалеят прогресивно с излизането от експлоатация на по-старите мрежи.
Каре 2 – Интернет на предметите
Интернет на предметите е мрежа от физически устройства, която може да извършва пренос на
данни, без да е необходимо взаимодействие между хора или между човек и компютър.
Примери за това са: Интелигентни домове (например контролиране на термостат, осветление,
музика), интелигентни градове (например контролиране на улично осветление, светофари,
паркинги), автоматично управлявани автомобили, интелигентно земеделие (комбиниране на
данни за влажността на почвата или употребата на пестициди със съвременни технологии за
обработка на изображения).

5

„The State of Broadband“ („Състоянието на широколентовия достъп до интернет“), Комисия
по широколентов достъп за устойчиво развитие, МСД и ЮНЕСКО, септември 2017 г.
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Политики на ЕС за широколентовия достъп до интернет
6. Стартираната през 2010 г. стратегия „Европа 2020“ е дългосрочната стратегия на ЕС
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 6. Тя се състои от седем водещи
инициативи. В една от тях, „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ 7,
се определят цели за високоскоростен и свръхвисокоскоростен интернет с цел
максимално оползотворяване на социалния и икономическия потенциал на
информационните и комуникационните технологии (ИКТ), главно чрез интернет, за
гражданите и предприятията от ЕС. В Програмата в областта на цифровите технологии,
актуализирана през 2012 г.8, се определят три цели за широколентовия достъп:
-

до 2013 г. да се предостави основен широколентов достъп за всички европейци;

-

до 2020 г. да се осигури покритие с високоскоростен широколентов достъп (>
30 Mbps) за всички европейци; и

-

до 2020 г. да се осигури присъединяване към свръхвисокоскоростна
широколентова интернет връзка (> 100 Mbps) за най-малко 50 % от европейските
домакинства.

Първите две цели са насочени към осигуряването на определени скорости, а третата се
отнася до търсенето от потребителите. Тези цели са се превърнали в отправна точка за
публичната политика в целия ЕС и са дали насоки за публичните и частните инвестиции.
В каре 3 е представена сравнимата цел за САЩ.
Каре 3 – Цели за широколентовия достъп в САЩ
В САЩ националният план за широколентов достъп „Connecting America“ е приет през март
2010 г. и той препоръчва държавата да приеме и следи за изпълнението на шест цели за

6

COM(2010) 2020 окончателен „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж“.

7

COM(2010) 245.

8

COM(2012) 784. Тъй като е Съобщение на Комисията, това представлява акт на ЕС
с незадължителен характер, който няма юридическа сила.
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2020 г., първата от които е „Най-малко 100 млн. домакинства в САЩ да имат достъп на
приемливи цени до реална скорост на изтегляне най-малко 100 мегабита в секунда и реална
скорост на качване най-малко 50 мегабита в секунда“. Следователно целите не включват 100 %
от населението и в тях са определени реални скорости на качване и на изтегляне.

7. През 2010 г. Комисията също определи обща рамка за действие на равнището на ЕС
и на държавите членки за постигане на тези цели. Изискванията за държавите членки
включваха необходимостта: i) да разработят и въведат в действие до 2012 г.
национални планове за широколентов достъп; ii) да предприемат мерки, включително
правни разпоредби, за улесняване на инвестициите в широколентова инфраструктура;
и iii) да използват в пълен размер средствата от структурните фондове и фондовете за
развитие на селските райони.
8. През септември 2016 г. в Съобщение, известно още като „Общество на гигабитов
интернет до 2025 г.“ 9, Комисията определи три стратегически цели за 2025 г., които
допълват посочените в Програмата в областта на цифровите технологии за 2020 г.:
-

Свързаност най-малко 1 гигабит 10 за всички основни средища, движещи социалноикономическото развитие (като например училища, транспортни центрове
и основни доставчици на обществени услуги);

-

осигуряване на непрекъснато 5G покритие за всички градски райони и всички
основни сухопътни транспортни маршрути; и

-

всички европейски домакинства както в селата, така и в градовете да имат
интернет свързаност със скорост на изтегляне най-малко 100 Mbps и с възможност
за достигане на гигабитова скорост.

9

COM(2016) 587.

10

Един гигабит в секунда е равен на 1 000 Mbps, което е значително по-бързо от целите на
стратегията „Европа 2020“.
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Финансово подпомагане от ЕС за широколентова инфраструктура
9. През 2013 г. Европейската комисия изчисли, че за постигане на целите относно
широколентовия достъп за 2020 г. ще са необходими близо 250 млрд. евро 11.
Повторното използване на съществуващата инфраструктура и ефективното прилагане
на Директивата за намаляване на разходите 12 обаче биха могли да намалят тези
разходи 13.
10. Секторът на телекомуникациите е основният частен инвеститор в широколентова
инфраструктура. Някои сегменти от пазара, като например селските райони, не са
привлекателни за частните инвеститори. За да се осигури приемлива широколентова
свързаност в тези райони, е необходимо финансиране от публичния сектор,
независимо дали то е на национално, регионално или общинско равнище. ЕС
представлява допълнителен източник на средства, допълващ другите източници на
публично финансиране (на национално, регионално или местно ниво), в райони
с неефективност на пазара. В някои държави членки ЕС може да е единственият
източник на публично финансиране.
11. За програмния период 2014 – 2020 г. ЕС е предоставил на държавите членки почти
15 млрд. евро за подпомагане на широколентовия достъп, включително 5,6 млрд. евро
под формата на заеми от ЕИБ, което е съществено увеличение спрямо отпуснатите
3 млрд. евро за периода 2007 – 2013 г. Това представлява около 6 % от общия размер
на необходимите инвестиции. Има пет основни източника на финансиране
(вж. таблица 2).

11

Европейска комисия, „The socio-economic impact of bandwidth“ („Социално-икономическо
въздействие на широколентовия достъп“), 2013 г., стр. 207.

12

Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно
мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни
съобщителни мрежи (O L 155, 23.5.2014 г., стр. 1).

13

Съвет за оптични линии до домашни абонати в Европа, Извънреден бюлетин, „Costs for
fibre based Gigabit Society significant but achievable“ („Разходите за общество на гигабитов
интернет на основата на оптични кабели са значителни, но постижими“), Конференция
относно FTTH, Марсилия, 16.2.2017 г.
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Таблица 2 – Обобщено представяне на източниците на финансиране за програмните
периоди 2007–2013 г. и 2014–2020 г.
Източник на финансиране

Вид помощ

Размер на средствата
през програмния
период
(в млн. евро)
2014 –
2020 г.

Европейски структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИ фондове):
Европейски фонд за регионално развитие
(ЕФРЗ),

Безвъзмездна
финансова
помощ

6 019

2 456

Безвъзмездна
финансова
помощ

921

282

Заеми

2 032

–

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)
Дългов инструмент на МСЕ
Заеми
Инициатива WIFI4EU Безвъзмездна
финансова
помощ

16
120

Европейски земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР)
Европейски фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ)1

Фонд за широколентова връзка в Европа (CEBF),
от който
от Комисията
от ЕИБ и ЕФСИ
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Собствен
капитал

240
100
140

Заеми

5 600

Общо отпуснати
1

2007 –
2013 г.

14 948

–

2 738

Сумите по ЕФСИ са от края на юни 2017 г.

Източник: Анализ на ЕСП въз основа на данни на Комисията и ЕИБ.

12. Заедно с държавите членки Комисията управлява структурните фондове (ЕФРР,
ЕЗФРСР). Тя предоставя и гаранции в подкрепа на проекти, финансирани от ЕИБ. ЕИБ
отговаря за управлението на собствените си заеми и Европейския фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ). Комисията управлява Механизма за свързване на
Европа (МСЕ), като е планирано част от наличните средства за широколентов достъп по
МСЕ да се инвестират във Фонда за широколентова връзка в Европа (CEBF). CEBF ще се
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ръководи от независим управител и ще има правомощия да действа съгласно мандата,
съгласуван между ЕИБ, Комисията и другите партньори във финансирането.
ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА
13. Предмет на одита беше ефективността на предприетите действия от Комисията,
държавите членки и ЕИБ за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ относно
широколентовия достъп до интернет. Това е от особено значение, тъй като крайният
срок 2020 г. наближава, а Комисията е обявила нови цели за 2025 г. В тази връзка
Сметната палата провери:
-

дали държавите членки ще могат да постигнат целите на стратегията
„Европа 2020“ относно широколентовия достъп и дали Комисията е наблюдавала
тези постижения;

-

дали държавите членки са разработили подходящи стратегии за постигането на
тези цели; и

-

дали държавите членки изпълняват ефективно стратегиите си – включително
избраните мерки и източници на финансиране (в това число ЕИБ), както
и създадената регулаторна, конкурентна и технологична среда.

Сметната палата също така провери подпомагането от Комисията във връзка с тези три
теми.
14. Настоящият одит обхвана всички източници на финансиране, изброени в таблица 2:
ЕФРР, ЕЗФРСР, МСЕ, ЕФСИ, заеми от ЕИБ и CEBF. Той се съсредоточи върху пет държави
членки: Германия, Ирландия, Италия, Полша и Унгария. Тези държави членки
представляват около 40 % от населението на ЕС и бяха избрани, за да се осигури
подходящ баланс по отношение на географското разпределение и на аспектите на
покритието с широколентов достъп, като например селските райони и цената на
абонамента. В одита бяха обхванати програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 –
2020 г.
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15. На равнището на ЕС одитът обхвана всички генерални дирекции на Комисията,
които имат важна роля за широколентовия достъп 14, както и ЕИБ по отношение на
ЕФСИ и CEBF. Одитният екип посети различни заинтересовани страни и НПО в Брюксел
и в държавите членки: телекомуникационни асоциации, сдружения на потребителите
и сдружения на предприятията. Посещенията в проверените държави членки
включваха министерствата, отговорни за създаването и прилагането на стратегията за
широколентовия достъп, компетентните органи за управление на програмите,
финансирани чрез ЕСИ фондовете, службите по широколентовия достъп
и националните регулаторни органи. Сметната палата използва и принос на експерти
по телекомуникации по отношение на констатациите, заключенията и препоръките
в настоящия доклад.
КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ
Въпреки че покритието с широколентов достъп се подобрява навсякъде в ЕС,
някои цели на стратегията „Европа 2020“ вероятно няма да бъдат постигнати
16. Сметната палата извърши преглед на постигнатия напредък от държавите членки от
2010 г. насам по отношение на трите цели на Програмата в областта на цифровите
технологии (вж. точки 6 и 7). ЕСП също така взе предвид това дали държавите членки
ще могат да постигнат целите за 2025 г. и разгледа мониторинга от страна на
Комисията и нейното подпомагане за държавите членки.
Всички държави членки са постигнали целта за покритие с основен широколентов
достъп до 2016 г.
Цел 1: до 2013 г. да се осигури основен широколентов достъп за всички европейци
17. В края на 2013 г. всички държави членки с изключение на трите балтийски държави
(Естония, Латвия и Литва) са постигнали целта за покритие с основен широколентов
достъп. До края на юни 2016 г. на практика всички граждани на ЕС са имали достъп до

14

Генерални дирекции CNECT, REGIO, AGRI, ECFIN и COMP.
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основни широколентови мрежи, а 98 % от домакинствата са имали достъп до
фиксирани широколентови връзки.
Две от петте проверени държави членки може да постигнат целта за покритие от
30 Mbps до 2020 г., но селските райони остават проблематични в повечето държави
членки
Цел 2: до 2020 г. да се осигури покритие с високоскоростен широколентов достъп
(> 30 Mbps) за всички европейци
18. Сметната палата установи значително подобрение в повечето държави членки по
отношение на тази цел. Делът на домакинствата в ЕС с достъп до високоскоростен
широколентов интернет се е увеличил от 48 % през 2011 г. на 80 % през юни 2017 г. Към
тази дата Малта вече е постигнала целта. Остават обаче важни различия между
държавите членки: Гърция и Франция са постигнали около 50 % покритие, а още седем
държави членки остават под 80 % (вж. фигура 2).
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Фигура 2 – Състояние на покритието от 30 Mbps във всички държави членки през
2011 г. и 2017 г.

Забележка: През 2011 г. няма данни за Кипър и Хърватия.
Източник: Анализ на ЕСП въз основа на данни на Комисията.

19. В петте одитирани държави членки от 2011 г. до 2017 г. се наблюдава също
тенденция към по-голямо покритие (вж. фигура 3). Чрез комбинация от частни
и публични инвестиции от 2011 г. насам Ирландия, Италия и Унгария значително са
увеличили покритието си с високоскоростен широколентов достъп. Освен това тези три
държави членки имат планове да увеличат допълнително това покритие в селските
и крайградските райони.
20. В случаите на Ирландия и Италия обаче, въз основа на напредъка от миналото
и настоящите планове, изглежда малко вероятно скоростта от 30 Mbps да бъде
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достъпна за всички граждани до 2020 г. Две държави членки — Германия и Унгария,
все още биха могли да постигнат покритие на 100 % от населението със скорост
30 Mbps до 2020 г., съгласно техните планове за разполагане на широколентови мрежи.
В края на 2017 г. плановете за разгръщане в Полша не включват покритието до 2020 г.
на 13 % от домакинствата, предимно в крайградските и селските райони
(вж. точка 57).
Фигура 3 – Развитие на покритието от 30 Mbps в петте проверени държави членки от
2011 г. до 2017 г.
Покритие
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Източник: Анализ на ЕСП въз основа на данни на Комисията.

21. Това общо увеличение на покритието с високоскоростен широколентов достъп крие
значителна разлика между покритието в градските и в селските райони. През 2016 г.
селските райони на ЕС са имали покритие за 47 % от домакинствата, спрямо 80 % обща
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средна стойност 15. Само в три сравнително малки или урбанизирани държави членки –
Люксембург, Малта и Нидерландия – покритието в селските райони е равностойно на
това в градските райони (вж. фигура 4). В много държави членки покритието в селските
райони е значително по-ниско от общото покритие, а за 14 държави членки покритието
с високоскоростен широколентов достъп в тези райони е по-малко от 50 %. Без добро
широколентово покритие има риск селските райони да пропуснат икономическите
и социалните ползи, които може да произтекат от него (вж. точка 1).
22. Във Франция актуализираният национален план за широколентов достъп от 2013 г.
има за цел до 2022 г. да се постигне покритие на цялото население със скорост
30 Mbps, при покритие на 80 % от населението чрез оптични линии. В доклад от януари
2017 г. обаче Сметната палата на Франция е поставила под съмнение уместността на
използването на оптични линии в някои райони, тъй като разходите за оптичните
линии са високи, а времето за изпълнение е твърде дълго. Сега Франция обмисля да
използва други технологии в някои райони, като например фиксирани безжични
връзки 4G.

15

Разликата между градските и селските райони беше изтъкната в речта на комисар Хоган от
2017 г.: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/20142019/hogan/announcements/speech-broadband-competence-office-launch-event-20thnovember-2017-brussels_bg.
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Фигура 4 – Покритие от 30 Mbps в селските райони в сравнение с общото покритие,
2017 г.
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Източник: Анализ на ЕСП въз основа на данни на Комисията.

Въпреки че повечето от проверените държави членки вероятно няма да постигнат
целта за абонамент до 2020 г. …
Цел 3: до 2020 г. да се осигури абонамент за свръхвисокоскоростна широколентова
интернет връзка (> 100 Mbps) за най-малко 50 % от европейските домакинства
23. Наличието на свръхвисокоскоростна широколентова връзка е необходимо условие,
за да може едно домакинство да се абонира за услугата със скорост 100 Mbps.
Присъединяването към мрежата чрез абонамент обаче е обусловено също и от
търсенето и зависи от многобройни променливи, като например възраст
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и образование на населението, цена на абонамента и покупателна способност. Цел 3
остава голямо предизвикателство за всички държави членки. Въпреки че от 2013 г.
насам присъединяването чрез абонамент се е увеличило, през 2017 г. то е останало
под 20 % в 19 държави членки, което е много под целта за 50 %. В средата на 2017 г.
само 15 % от домакинствата в ЕС имат абонамент за връзка със скорост най-малко
100 Mbps (вж. фигура 5). Сметната палата констатира, че целите за Общество на
гигабитов интернет до 2025 г. (точка 8) не включват цел за присъединяване чрез
абонамент.
Фигура 5 – Абонаменти за връзка със скорост 100 Mbps през 2013 г. и 2017 г.

Източник: Анализ на ЕСП въз основа на данни на Комисията.

24. През 2017 г. в петте проверени държави членки абонаментът е варирал от под 5 %
до почти 30 %. За тези пет държави членки, с изключение на Унгария, демонстрираната
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степен на увеличение на присъединяването чрез абонамент от 2013 г. насам няма да
бъде достатъчна за постигане на целта за 50 % абонати до 2020 г. (вж. фигура 6).
Фигура 6 – Развитие на абонаментите за връзка със скорост 100 Mbps в петте
проверени държави членки от 2013 г. до 2017 г.
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Източник: Анализ на ЕСП въз основа на данни на Комисията.

… въз основа на настоящите им планове три от проверените държави членки може
да бъдат в състояние да постигнат целите за 2025 г.
25. В Съобщението на Комисията от 2016 г. относно обществото на гигабитов интернет
са определени три стратегически цели, които да бъдат постигнати до 2025 г. Тези цели
допълват определените в Програмата в областта на цифровите технологии за 2020 г.
и изискват скорости от 100 Mbps до 1 Gbps.
26. Както е посочено по-горе (вж. точка 20), Ирландия и Италия няма да могат да
постигнат 100 % покритие със скорост 30 Mbps до 2020 г. Ако настоящите им планове
обаче бъдат изпълнени в първоначалния им вид, заедно с Унгария, Ирландия и Италия
те ще бъдат в по-благоприятна позиция да постигнат целите за 2025 г. В тези държави
членки използваните технологии за увеличаване на покритието – предимно
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коаксиален кабел и оптични линии – позволяват скорости над 100 Mbps, в някои случаи
с възможност за достигане на скорост 1 Gbps. Другите две държави членки ще трябва
да адаптират плановете си, за да отразят целите за 2025 г.
Подкрепата от Комисията е оценена положително от държавите членки, но
мониторингът не е координиран между генералните дирекции.
27. Сметната палата провери дали Комисията е предоставила на държавите членки
насоки относно широколентовия достъп и дали е подпомогнала практическото
изпълнение на техните планове. Тя разгледа въпроса Комисията е подпомогнала
държавите членки в мониторинга на техните постижения, включително дали
Комисията ги е насърчила да преодолеят недостатъците във връзка с постигането на
целите относно широколентовия достъп до интернет.
Насоките и подкрепата на Комисията обхващат многобройни въпроси и непрекъснато
са се развивали, за да подобрят изпълнението
28. Комисията е предоставила широк кръг от насоки, които обхващат няколко различни
теми. Те включват Съобщения (като например Насоките на ЕС относно прилагането на
правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови
мрежи16), наръчници с разяснения в различни области, изготвени за Комисията от
трети страни (като например „Ръководство за инвестиции във високоскоростен
широколентов достъп“ 17 и „Разяснение на правилата за държавна помощ във връзка
с широколентовия достъп, Електронно ръководство за лицата, които взимат
решения“ 18), както и разпространение на добри практики. В каре 4 е посочен пример
за полезни насоки, предоставени от Комисията.

16

Насоки на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото
разполагане на широколентови мрежи, Съобщение на Комисията 2013/C 25/01.

17

Версия 1.1, 22.10.2014 г., която замени по-рано публикуваното Ръководство за инвестиции
в широколентов достъп, 2011 г.

18

Окончателен доклад, 2013 г., WIK-Consult GmbH (SMART 2013/0064).
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Каре 4 – Картографиране на широколентовия достъп
Картографирането е важен елемент от планирането на широколентови мрежи и предоставя
основа за оценка от ЕС на държавната помощ за тези проекти. Картографирането на
широколентовите мрежи спомага за по-ефективно насочване на финансирането и улеснява
планирането. От друга страна, незадоволителното картографиране може да доведе до
недостатъчна финансова жизнеспособност както на публичните, така и на частните инвестиции.
Картографирането на широколентовия достъп представлява събиране и представяне на данни,
свързани с разгръщането на широколентовия достъп. Това картографиране не е свързано само
с геореферентна визуализация; то обхваща целия процес на събиране на данни. Това може да
бъдат данни относно разгръщането на самата широколентова инфраструктура, т.е. медни или
оптични кабели, а може да са свързани и с инфраструктура, като например канали и тръби.
Освен това при картографирането на широколентовия достъп трябва да се вземе предвид
реалното предлагане и търсене на широколентови услуги, както и съществуващите
и планираните инвестиции в широколентова инфраструктура.
В едно проучване за Комисията 19 се прави преглед на инициативите за картографиране на
широколентовия достъп и инфраструктурата в Европа и по света и са разработени четири вида
картографиране на широколентовия достъп: картографиране на инфраструктурата;
картографиране на инвестициите; картографиране на услугите и картографиране на търсенето.
Публично достъпните карти и статистически данни са най-видимите резултати от
картографирането на широколентовия достъп в държавите – членки на ЕС, и в повечето случаи
те са комбинация от четирите вида картографиране на широколентовия достъп.

29. Освен писмени насоки, Комисията е предоставила на държавите членки
практическа техническа помощ (например JASPERS 20), експертен опит и насоки при

19

„Broadband and infrastructure mapping study SMART 2012/0022“ („Проучване за
картографиране на широколентовите инфраструктури“), TÜV Rheinland and WIK Consult за
Европейската комисия, 2014 г.

20

Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони. Подкрепата от JASPERS
за широколентов достъп се е изразила предимно в подпомагане на държавите членки при
извършването на анализ на разходите и ползите и подаването на заявления за големи
проекти, които да бъдат финансирани по ЕФРР. За повече информация относно JASPERS,
вж. Специален доклад на ЕСП № 1/2018 „Съвместна помощ за подкрепа на проекти
в европейските региони (JASPERS) – време е за по-добро насочване“.
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различни обстоятелства (например изпълнение на предварителните условия,
включително картографиране, както е посочено по-горе 21, и изпълнение на
оперативните програми). Комисията също така е създала Европейска мрежа от служби
по широколентов достъп (вж. каре 5).
30. Петте проверени държави членки съобщиха на Сметната палата, че оценяват като
положителна официалната и неофициалната подкрепа, предоставена от Комисията.
Каре 5 – Европейска мрежа от служби по широколентовия достъп (СШД)
През ноември 2015 г. комисарите от генерални дирекции CNECT, AGRI и REGIO канят държавите
членки да участват на доброволни начала в създаването на мрежа от СШД. Намерението е
всяка СШД да дава консултации на гражданите и предприятията и да предоставя техническа
подкрепа на представителите на местните и регионалните органи относно начините за
ефективно инвестиране в широколентов достъп, включително използването на средства от ЕС.
СШД са били създадени до края на 2016 г. През януари 2017 г. Комисията създава механизъм
за подкрепа, който подпомага СШД при организирането на прояви, работни срещи и семинари
за обучение, както и при управлението и модерирането на интернет форуми по теми,
представляващи интерес за СШД. Потенциалното предимство на мрежата от СШД е, че тези
служби могат да разглеждат по-широк кръг от въпроси и задачи, включително въпроси на
политиката, отколкото би могъл един технически специалист.

Комисията извършва редовен мониторинг, но по недостатъчно координиран начин
31. Комисията извършва редовен мониторинг на състоянието на широколентовия
достъп в държавите членки и обобщава информацията на равнището на ЕС.
В отделните генерални дирекции на Комисията обаче няма общ мониторинг
в подкрепа на постигането на целите на стратегия „Европа 2020“ относно
широколентовия достъп.
32. Служителите на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ ежегодно
посещават държавите членки и изготвят доклади за пазара и регулацията, като

21

През 2017 г. Комисията решава да въведе обща методология за картографиране до 2018 г.
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например Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката
и обществото (DESI) и Доклад за напредъка на Европа в областта на цифровите
технологии (EDPR). Тези документи дават възможност на държавите членки да сравнят
постиженията си във времето и с тези на другите държави членки. Въпреки че
Комисията събира необходимите данни и ги докладва на EDPR и неговите
предшественици, докладваните показатели за свързаност в DESI не включват цел 3
(50 % от домакинствата да имат абонамент за връзка със скорост над 100 Mbps).
33. Мониторингът на ГД „Регионална и селищна политика“ се основава на
определените показатели за всяка оперативна програма и се извършва чрез
мониторингови комитети, в които Комисията има консултативна роля, и чрез годишни
доклади за изпълнението. Определеният от Комисията общ показател за изпълнение
за разходите на ЕФРР не позволява да се наблюдава напредъкът по постигането на
трите цели на Програмата в областта на цифровите технологии за 2020 г., тъй като е
определен като „Допълнителен брой домакинства с широколентов достъп със скорост
най-малко 30 Mbps“ и не е разделен на високоскоростен широколентов достъп (над
30 Mbps) и свръхвисокоскоростен широколентов достъп (над 100 Mbps). Това важи и за
ЕЗФРСР, за който ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ е определила
показателя за изпълнение като „Население, което се възползва от подобрени
услуги/инфраструктури (ИТ или други)“. Както за ЕФРР, така и за ЕЗФРСР, общите
показатели не правят разграничение между високоскоростен широколентов достъп
и свръхвисокоскоростен широколентов достъп.
34. Прегледът на Сметната палата на избраните държави членки показа редица
забавяния, които се отразяват върху постигането на целите на ЕС 2020. В случая на
Ирландия, от 2015 г. насам при изпълнението на националния план за широколентов
достъп се наблюдават закъснения. В Германия преговорите относно продукта за
виртуално необвързан местен достъп (VULA) (точка 48) са отнели много време и имат
потенциални вредни последици за конкуренцията. И накрая, в случая на Полша,
в мониторинга на оперативните програми не е откроен проблемът с недостатъчното
използване на опорната инфраструктура (точки 76—78). Към момента на одита нито
един от тези три недостатъка не е бил изрично посочен в мониторинга на Комисията,
а компетентните органи на държавите членки не са предприели корективни действия.
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Всички държави членки са разработили стратегии за широколентов достъп, но
в тези, проверени от Сметната палата, бяха установени слабости
35. Сметната палата провери дали държавите членки са разработили стратегии и са
определили цели въз основа на целите на стратегията „Европа 2020“ относно
широколентовия достъп и дали те съдържат пълна информация относно определянето
на наличните ресурси, източниците на финансиране и отговорностите за тяхното
прилагане. Сметната палата също така провери дали държавите членки са представили
анализ, който обосновава избора на технология (линии с оптични влакна, медни
телефонни проводници, коаксиален кабел, антена, сателит) за различните части на
мрежата за широколентов достъп (вж. точка 3).
Всички държави членки са разработили стратегии, но със закъснение, а целите им
невинаги са в съответствие с тези на стратегията „Европа 2020“
Срок на разработване на стратегиите
36. Съгласно водещата инициатива на ЕС по „Програмата в областта на цифровите
технологии за Европа“ (точка 6) от държавите членки се изисква да „разработят
и въведат в действие до 2012 г. национални планове за широколентов достъп, които да
отговарят на определените в „Европа 2020“ цели относно покритието, скоростта
и внедряването“.
37. Сметната палата установи, че всички проверени държави членки са разработили
стратегии за широколентов достъп, но само Ирландия е публикувала стратегията си до
крайния срок 2012 г. (вж. таблица 3). Останалите четири държави членки са
публикували стратегиите си през 2014 г. и 2015 г. Ирландия е преразгледала
стратегията си в края на 2015 г. поради установена неефективност на пазара. Това
закъсняло приемане на стратегиите на държавите членки е намалило наличното време
за изпълнение от осем години на пет или шест години, като потенциално е направило
по-трудни за тези държави членки целите за увеличаване на широколентовото
покритие до 2020 г.
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Таблица 3 – Дати на публикуване на стратегиите
Държава членка

Дата на публикуване на стратегията

Ирландия

Август 2012 г. Национален план за широколентов достъп. Впоследствие
преразгледан през декември 2015 г.

Полша

Януари 2014 г.: Национален план за широколентов достъп

Германия

Август 2014 г.: Програма в областта на цифровите технологии за
периода 2014 – 2017 г.

Унгария

Декември 2014 г.: Национална стратегия за информационни
комуникации

Италия

Март 2015 г.: Национална стратегия за свръхвисокоскоростен
широколентов достъп

Съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“
38. Сметната палата провери дали държавите членки са определили цели въз основа
на целите на стратегията „Европа 2020“ относно широколентовия достъп. Както е
показано в таблица 4, Сметната палата установи, че всички проверени държави
членки са включили в стратегиите си както цел 1, така и цел 2, съответно за покритие
с основен и с високоскоростен широколентов достъп. За четири от петте проверени
държави членки цел 1 вече е била постигната при публикуването на стратегиите.
В някои случаи определените цели са по-амбициозни от целите на стратегията
„Европа 2020“:
•

В Германия за цел 2 вместо покритие от 30 Mbps до 2020 г., целта е до 2018 г.
100 % от населението да има покритие със скорост от 50 Mbps; а

•

В Унгария за цел 2 целта е всяко домакинство да има достъп до интернет услуга
със скорост 30 Mbps до 2018 г., а не до 2020 г.
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Таблица 4 – Цели относно широколентовия достъп на проверените държави членки
спрямо целите на стратегия „Европа 2020“
Цели

Германия Унгария Ирландия Италия Полша

Цел 1: Основен широколентов достъп
за цялото население до 2013 г.











Цел 2: Покритие от 30 Mbps за цялото
население до 2020 г.











Цел 3: Над 50 % от домакинствата да
имат абонамент за интернет връзка
със скорост 100 Mbps до 2020 г.



~



~

~

Легенда: : една и съща цел; :по-амбициозна цел; ~ цел за покритие, но не и цел за абонати; не е
заложена такава цел.

39. В стратегиите на някои държави членки е предоставена по-подробна информация
за техните цели в сравнение с определените цели на високо равнище в стратегията
„Европа 2020“. В Унгария в стратегията са определени допълнителни цели за
минимални скорости на изтегляне и на качване съответно 7,5 Mbps и 1,7 Mbps.
В Ирландия в стратегическия документ е определена минимална скорост на изтегляне
30 Mbps и са включени допълнителни цели, свързани например с минималната скорост
на качване и с наличността на услугата.
40. Нито една от проверените държавите членки не е включила в стратегията си
национална цел, свързана с цел 3—50 % от домакинствата да станат абонати на
свръхвисокоскоростна широколентова интернет връзка със скорост най-малко
100 Mbps. Италия, Полша и Унгария са включили цели за покритие на домакинствата
с интернет връзка със скорост 100 Mbps. (Покритието е необходимо, но не достатъчно
условие за постигането на целта за абонати.) В Италия целта е да се предостави скорост
най-малко 100 Mbps на 85 % от населението и на всички обществени сгради, както
и промишлени зони, логистични центрове и райони от голям икономически интерес.
Въпреки че стратегията на Италия не включва цел за абонати, в нейния инвестиционен
план, който определя начина, по който възнамерява да приложи стратегията си, все
пак е включена цел за абонати. В Полша и Унгария целите са до 2020 г. 50 % от
домакинствата да имат достъп до услуги със скорост най-малко 100 Mbps.
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Стратегиите, представени на Комисията от проверените държави членки, невинаги
съдържат пълна информация
41. С цел да се гарантира наличието на необходимите условия за ефективно и ефикасно
използване на европейските структурни и инвестиционни фондове, Комисията е
разработила предварителни условия (ПУ) за програмния период 2014 – 2020 г. Като
условие за финансиране, от държавите членки се изисква да определят дали са
изпълнени съответните ПУ и да документират това в своите споразумения за
партньорство 22 или оперативни програми (ОП) (или да изготвят планове за това до края
на 2016 г.). 23
42. ПУ във връзка с широколентовата инфраструктура се прилагат за държавите членки,
търсещи съфинансиране от ЕФРР, и от тях се изисква да разработят национален или
регионален план за широколентов достъп, който да съдържа:
•

основан на икономически анализ план за инвестиции в инфраструктура, в който се
отчитат съществуващата частна и публична инфраструктура и планираните
инвестиции;

•

модели за устойчиви инвестиции, които подобряват конкуренцията и осигуряват
достъп до инфраструктура и услуги, които са отворени, на достъпна цена,
разработени така че да осигуряват качество и да посрещат бъдещи нужди,
в съответствие с правилата за конкуренцията и държавната помощ; и

22

В споразуменията за партньорство се определят плановете на националните органи за
това как да бъде използвано финансирането от Европейските структурни и инвестиционни
фондове и се очертават стратегическите цели и инвестиционните приоритети на всяка
държава, които се обвързват с общите цели на стратегия „Европа 2020“.

23

За по-подробна информация относно ПУ вж. Специален доклад № 15/2017
„Предварителни условия и резерв за изпълнение в областта на сближаването –
иновативни, но все още неефективни инструменти“.
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•

мерки за насърчаване на частните инвестиции. 24

43. И петте проверени държави членки са определили като изпълнени ПУ относно
широколентовия достъп. Като част от проверката на споразуменията за партньорство
и ОП, Комисията също е оценила условията като изпълнени за тези държави членки.
Сметната палата обаче установи слабости в плановете на държавите членки за
инвестиции в инфраструктура. На първо място, както е посочено в точка 40 по-горе,
нито една от проверените държави членки не е определила в стратегията си цели за
абонати на интернет връзка на скорост 100 Mbps – третата цел относно
широколентовия достъп в стратегията „Европа 2020“. На второ място, плановете за
широколентов достъп на Германия са непълни.
44. Важен елемент на стратегията за широколентов достъп в Германия е процесът на
картографиране на широколентовия достъп, който е започнал през 2010 г. Без
качествени данни за този процес и без последващо определяне на това къде е
вероятно да инвестира частният сектор и къде е необходима по-голяма публична
интервенция, органите не са в състояние да разработят всеобхватния „план за
инвестиции в инфраструктура“, който се изисква от ПУ. Качеството на данните
и картографирането на широколентовия достъп са се подобрили значително от
неговото стартиране през 2010 г., но невинаги са задоволителни, тъй като по-големите
оператори на широколентови мрежи не актуализират картата със същата бързина,
с която внедряват мрежата.

24

Член 19 и приложение XI от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския
фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета
(OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
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Не всички проверени държави членки са се справили с предизвикателствата,
свързани с тяхната традиционна инфраструктура
45. Всяка една от проверените държави членки функционира в рамките на собствената
си технологична, конкурентна и правна среда; това оказва влияние върху начина, по
който всяка от тях се стреми да изпълни целите на стратегията „Европа 2020“. Полша
и Унгария имат относително по-слабо развита традиционна инфраструктура с медни
проводници за телефонни системи. Когато публичните органи са използвали модела
при недостиг на финансиране за публичните търгове за широколентова инфраструктура
(вж. каре 6), обикновено резултатът е бил използване на решения с кабели и оптични
линии.
Каре 6 – Публично подпомагане за широколентов достъп
Според Комисията 25 съществуват четири модела за подкрепа от публичния сектор за
широколентов достъп:
– Преки инвестиции (модел за общински инвестиции с публично управление) – при които
разполагането и експлоатацията на мрежата се контролират от публичен орган, а мрежата е
достъпна за всички оператори (позната като мрежа за отворен достъп на едро);
– Непреки инвестиции (модел за общински инвестиции с частно управление) – при които
частно предприятие с възложена обществена поръчка изгражда отворена мрежа, чрез която
операторите могат да предоставят услугите си на отделните клиенти;
– Подпомагане за водени от общностите инициативи (модел за общностен широколентов
достъп) – подход „отдолу нагоре“, при който разгръщането на широколентовия достъп се
осъществява чрез частна инициатива с участието на местните граждани; и
– Субсидия за оператор (модел при недостиг на финансиране) – публичен орган предоставя
необходимото финансиране за преодоляване на недостига на инвестиции между това, което е
икономически изгодно за частния сектор, и това, което е необходимо за осигуряването на
подходяща инфраструктура.

25

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/main-financing-tools.
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46. Германия, Ирландия и Италия имат добре развита традиционна инфраструктура
с медни проводници. В Германия и Италия, когато в публичните търгове за
широколентова инфраструктура е използван моделът при недостиг на финансиране,
тенденцията е била да се използва инфраструктурата с медни проводници,
притежавана от заварения оператор (националният традиционен телекомуникационен
оператор). В Ирландия моделът при недостиг на финансиране е използван за
публичния търг във връзка с националния план за широколентов достъп, но тръжната
процедура е разработена така, че да не стимулира използването на медни проводници
заради изискванията за скоростта. В Италия през 2016 г. органите са решили да
използват модела на преки инвестиции за публични търгове за разгръщане на
широколентов достъп чрез мрежа за отворен достъп на едро. В резултат на това е
имало увеличено използване на решения за оптични линии и достъп до
инфраструктура и услуги на приемливи цени.
47. В Германия завареният оператор използва широко векторни технологии, за да
подобри широколентовото си покритие. Това е технология, която позволява по-голяма
скорост по медни проводници. Чрез векторирането в момента са постижими скорости
между 60 Mbps и 100 Mbps. В бъдеще може да са възможни скорости, които
надхвърлят 100 Mbps за изтегляне.
48. Предимството на векторирането е, че е по-евтино от полагането на нова
инфраструктура. Той обаче има своите ограничения. Първо, обявените скорости са за
ограничен брой потребители; колкото повече потребители са свързани, толкова пониска е скоростта. Второ, векторирането е краткосрочно решение: то не е подходящо
за бъдещето, така както са оптичните линии и коаксиалните кабели. Въпреки че може
да е достатъчно добър за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“,
векторирането едва ли ще бъде достатъчно за амбициите на обществото на гигабитов
интернет за 2025 г., когато ще се изискват скорости от 1 Gbps (точка 8). Трето,
необходимото условие за векториране е само един доставчик да има изключителен
физически достъп до последната миля (фигура 1), което потенциално ограничава
конкуренцията. За да се справи с този проблем, след задълбочени дискусии
с Комисията, през септември 2016 г. Германия уведоми за намерението си да използва
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продукт за виртуално необвързан местен достъп (VULA) във връзка с въвеждането на
широколентова инфраструктура, финансирана с публични средства (вж. каре 7).
Каре 7: Регулиране на векторирането чрез VULA в Германия
Един продукт VULA изисква операторът на мрежата да пренася трафика на данни на
конкурентите при условия, сходни на тези, които последните биха имали при физически достъп
до медните проводници. Това запазва способността на конкурентите да правят на клиентите си
свои собствени разнообразни оферти за високоскоростен интернет, дори когато операторът на
мрежата използва векториране.
През септември 2016 г. Германия уведоми Комисията за три продукта VULA, предложени от
телекомуникационните дружества за съответните им проекти за разгръщане на
широколентовия достъп съгласно националната схема за широколентов достъп. През август
2017 г. Комисията публикува решение, в което изрази становище, че въвеждането на продукти
VULA може да компенсира отрицателните последици от векторирането за широколентовата
инфраструктура, финансирана с публични средства.
Решението VULA обаче е сложно и някои експерти считат, че VULA е стъпка назад.
Алтернативните оператори могат да използват само услугите, предоставяни от заварения
оператор, тъй като техните нови продукти не се поддържат на равнището на услугата.
Вследствие на това алтернативните оператори често решават да разгърнат оптични мрежи след
като установят, че изграждането на собствена инфраструктура е икономически по-изгодно (вж.
също и точка 66).

Различни фактори са ограничавали напредъка на държавите членки към
постигането на целите относно широколентовия достъп
49. Сметната палата провери изпълнението на плановете за широколентов достъп
в държавите членки с цел да определи факторите, които ограничават напредъка им
към постигането на целите относно широколентовия достъп. ЕСП се съсредоточи върху
финансирането в селските райони, създадената регулаторна и конкурентна среда
и координацията между различните програмни периоди и източници на финансиране.
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В някои държави членки финансирането в селските и крайградските райони не е
организирано правилно
50. Сметната палата направи проверка дали държавите членки и ЕИБ са анализирали
нуждите от широколентов достъп в различните райони (градски, крайградски и селски
райони 26). ЕСП също така провери дали те са определили и разпределили подходящи
източници на финансиране за всеки район в зависимост от неговите характеристики
при гарантиране на допълняемост и избягване на припокривания.
51. Както е обяснено в точка 9, необходимите средства за постигане на целите относно
широколентовия достъп до 2020 г. са били изчислени на 250 млрд. евро през 2013 г.
ЕИБ също така е изчислила, че половината от разходите са в селските райони, където
живее 20 % от населението.
Проверени държави членки
52. Частните оператори осигуряват по-голямата част от инвестициите за широколентов
достъп. Останалата част от финансирането – „недостигът на финансиране“ – се
определя на национално равнище. Четири от проверените държави членки (Ирландия,
Италия, Полша и Унгария) са определели недостига на финансиране. Въпреки че всички
проверени държави членки са използвали средства от ЕС, с изключение на Полша
и Унгария по-голямата част от публичното подпомагане е предоставено от
националния бюджет. 27 Три от петте проверени държави членки са определили
райони с недостатъчна скорост на широколентовата връзка и са заделили средства от
ЕСИ фондовете и публично финансиране.
53. Сметната палата установи, че от държавите членки, които са определили недостига
на финансиране, само Италия и Унгария са отпуснали достатъчно средства за постигане
на покритие с високоскоростен широколентов достъп за всички домакинства.
Унгарските органи са извършили картографиране на широколентовия достъп през 2014

26

Градски райони са райони с повече от 500 жители на km2; крайградските райони имат 100
– 500 жители на km2; селските райони са райони с по-малко от 100 жители на km2.

27

53 % в Италия, 73 % в Ирландия и над 90 % в Германия.
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– 2015 г. и са установили, че трябва да бъдат покрити 883 000 обекта. Частните
оператори са поели ангажимент да покрият 384 000 обекта и така са останали малко
под 500 000 обекта за публична интервенция. Органите са разработили няколко покани
за представяне на предложения и са отпуснали 164 млн. евро от ЕФРР и 29 млн. евро от
националния бюджет за субсидиране на операторите чрез модела за недостиг на
финансиране за обща субсидия на стойност 193 млн. евро за общия размер на
инвестициите, включително частно финансиране в размер на 240 млн. евро.
54. Италианските органи са извършили картографиране през 2016 г. и 2017 г. и са поели
задължения в размер на 3 млрд. евро за финансиране на широколентовия достъп във
всички икономически нежизнеспособни райони. Органите са решили да използват
модела на преки инвестиции (каре 6), за да създадат мрежа за отворен достъп на едро.
Към момента на извършване на одита разпределянето на публичните средства все още
не беше приключило, но се изчисляваше на 1,4 млрд. евро от ЕФРР и ЕЗФРСР
(включително националното съфинансиране) и 1,6 млрд. евро от други национални
източници.
55. В Ирландия, със започналия през 2013 г. процес на картографиране е определена
областта на интервенция, която да бъде обхваната от националния план за
широколентов достъп – първоначално 757 000 обекта. Картографирането е приключило
през април 2017 г. с 540 000 обекта в областта на публична интервенция, тъй като
завареният оператор е решил да покрие 300 000 обекта и защото са били добавени
допълнителни обекти. Отпуснатата сума от правителството на Ирландия за разгръщане
на широколентовия достъп е 275 млн. евро за периода 2016 – 2021 г., включително
75 млн. евро от ЕФРР. Въпреки че тръжната процедура не беше приключила към
момента на извършване на одита, малко вероятно е тази сума да бъде достатъчна за
преодоляване на недостига на финансиране. Освен това от септември 2017 г. до януари
2018 г. двама от оставащите трима кандидати са решили да се оттеглят от процедурата.
Предвид факта, че в тръжната процедура остава само един кандидат, въздействието
върху разходите и графика на въвеждането на широколентов достъп остава неясно към
март 2018 г.
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56. В Германия органите не са определели размера на общите разходи за покриване на
всички домакинства със скорост от 30 Mbps и поради това не са определили на
централно равнище недостига на инвестиции. 28 За периода 2014 – 2017 г.
правителството на Германия е отделило повече от 4 млрд. евро чрез федералната
програма за широколентов достъп за финансиране на проектите на общините за
широколентов достъп. Шестнадесетте „Länder“ (регионални провинции) и федералната
инвестиционна банка 29 имат собствени програми за финансиране 30. В допълнение,
средствата от ЕС за широколентов достъп възлизат на 362 млн. евро: 225 млн. евро от
ЕЗФРСР и 137 млн. евро от ЕФРР. И накрая, от 2014 г. насам ЕИБ е отпуснала 2,2 млрд.
евро чрез шест заема. Поради липсата на анализ на недостига на финансиране от
страна на германските органи обаче не е ясно дали това равнище на публично
подпомагане ще бъде достатъчно за постигането на 100 % покритие със скорост
30 Mbps.
57. В Полша, в публикувания през януари 2014 г. национален план за широколентов
достъп се предвижда, че все още предстои да бъдат покрити с широколентов достъп
5,7 млн. домакинства, при общ размер на разходите 4,3 млрд. евро. Частните
оператори ще покрият 3,1 млн. домакинства в икономически жизнеспособните райони
при разходи от 2 до 3 млрд. евро. Предоставените средства от ЕФРР за ОП „Цифрова
Полша“ се изчисляват в националния план за широколентов достъп в размер на 1,32,2 млрд. евро. Към момента на извършване на одита обаче два от посочените
в националния план за широколентов достъп инструменти за финансиране 31 не се
прилагаха и не бяха определени нови източници на финансиране за развитие на
широколентовия достъп. До януари 2018 г. са организирани три покани за представяне

28

Едно консултантско дружество е изчислило разходите за разполагане на оптични мрежи
на 45 млрд. евро, ако се използва отново полезното взаимодействие с вече
съществуващата инфраструктура. WIK- Studie Treiber für den Ausbau hochbitratiger
Infrastrukturen, стр. 8 (DE CL §90).

29

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Банка за възстановяване).

30

Например Бавария е отпуснала 1,5 млрд. евро за широколентов достъп.

31

Средствата от „Полски инвестиции“ и пенсионните фондове от отворен тип, които
възлизат на 1,75 – 2,5 млрд. евро (7 – 10 млрд. PLN)
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на предложения за ОП „Цифрова Полша“ и е използван един финансов инструмент.
Сметната палата установи, че при вече поетите задължения за по-голямата част от
средствата от ЕФРР, приблизително 1,3 млн. домакинства – сред тези, които е найтрудно да бъдат свързани – може да останат несвързани, ако не се намерят
допълнителни източници на финансиране.
Финансиране от ЕИБ
58. В стратегията на ЕИБ се вземат предвид трите цели относно широколентовия достъп
на „Програмата в областта на цифровите технологии за Европа“ в нейните оперативни
планове за периода 2014 – 2016 г. и 2017 – 2019 г. За финансирането на широколентова
инфраструктура ЕИБ може да използва набор от заеми и финансови инструменти
в зависимост от размера на проектите и равнищата на риск. Европейският фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ) има за цел да финансира по-рискови проекти със
среден до голям размер (съответно 15 – 50 млн. евро и над 50 млн. евро). Фондът за
широколентова връзка в Европа (CEBF), който в края на декември 2017 г. не
функционираше, е предназначен основно да отпуска финансиране до 30 млн. евро на
по-малки проекти.
59. От 2015 г. до 2017 г. ЕИБ е предоставила 2,0 млрд. евро от ЕФСИ за финансиране на
проекти, свързани с широколентовия достъп. Сметната палата провери един проект,
финансиран чрез ЕФСИ, който представлява около една четвърт от тази сума – заемът
от ЕФСИ е в размер на 500 млн. евро при обща стойност на проекта 1,8 млрд. евро.
Целта на проекта е да се увеличи широколентовото покритие чрез използване на
оптични линии.
60. Сметната палата установи три основни слабости по отношение на този проект.
Първо, проектът не се е фокусирал върху районите с недостиг на свързаност, а е
увеличил високоскоростното широколентовото покритие предимно в райони, които
вече са икономически жизнеспособни, например градове. Второ, Сметната палата не
откри доказателства, че ЕФСИ е бил най-подходящият инструмент за финансиране.
Този проект е можел да бъде финансиран със заем от ЕИБ поради своя размер
и заради районите, в които е внедрен широколентов достъп. Трето, за някои райони
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проектът вече е бил получил близо 400 млн. евро безвъзмездна финансова помощ от
ЕФРР, което е намалило риска за ЕИБ.
61. Планираният размер на CEBF е около 500 млн. евро: 100 млн. евро, предоставени от
Комисията чрез МСЕ 32, 140 млн. евро от ЕИБ (собствени средства и ЕФСИ), 150 млн.
евро от други международни финансови институции и национални насърчителни
банки 33 и цел за най-малко 100 млн. евро от частни инвеститори. По време на одита се
планираше CEBF да започне да функционира в началото на 2018 г. CEBF е предназначен
за финансиране чрез собствен капитал и квазикапиталови средства на подребномащабни, високорискови проекти за широколентов достъп в райони с недостиг
на свързаност. По-малките проекти може да се обединят, за да достигнат критичен
размер и да имат право на подпомагане от CEBF.
62. CEBF има за цел всяка година от 2017 г. до 2021 г. да инвестира в между 7
и 12 проекта за широколентов достъп в 20 държави. Той следва да подпомогне
внедряването на широколентов достъп в още 3 до 6 млн. домакинства. CEBF е
предназначен да допълни другите налични инструменти за финансиране от ЕИБ, като
се насочи към по-малките проекти. Поради размера на CEBF от близо 500 млн. евро
обаче той може даде само ограничен принос за необходимите инвестиции в райони
със слабо широколентово покритие.
Правната и конкурентната среда създават проблеми в някои държави членки
63. Сметната палата провери дали държавите членки са създали подходяща правна
и регулаторна среда с цел да стимулират конкуренцията за широколентовите услуги
съгласно приложимото законодателство на ЕС. С оглед на това Сметната палата
анализира всяка от проверените държави членки по отношение на:

32

Тези 100 млн. евро са отпуснати от 156-те млн. евро за финансовия инструмент на МСЕ.

33

Като например KfW Bankengruppe, Cassa Depositi e Prestiti и Caisse des dépôts et
consignations.
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•

препоръката на Комисията относно регулирания достъп до мрежи за достъп от
следващо поколение 34,

•

Директивата относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка
с електронните съобщителни мрежи и услуги 35, както и

•

препоръката на Комисията относно съгласувани задължения за недопускане на
дискриминация и методологии за определяне на разходите с цел насърчаване на
конкуренцията и подобряване на средата за инвестиции в широколентова
инфраструктура 36.

64. Сметната палата установи, че Италия, Полша и Унгария имат подходяща
регулаторна и конкурентна среда за широколентов достъп. В случая на Германия
и Ирландия бяха установени слабости, които пораждат проблеми с конкуренцията.
65. В националния регулаторен орган ComReg на Ирландия през 2015 г. и 2016 г. са
документирани многобройни жалби от оператори във връзка с достъпа до мрежата
и неговото ценообразуване за случаи от 2010 г. нататък. Процесът на анализиране на
жалбите е бил продължителен и в някои случаи е довел до съдебни производства
(чийто резултат беше неизвестен към момента на извършване на одита), тъй като
завареният оператор не се е съобразил с решението или с корективните действия. Ето
защо способността на Ирландия да осигурява изпълнението на своите регулаторни
решения и корективни действия е била ограничена. Сметната палата констатира, че
ComReg се стреми да увеличи правомощията си.
66. В Германия Сметната палата установи три слабости, които засягат конкурентната
среда:

34

Препоръка 2010/572/ЕС на Комисията.

35

Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно
универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни
мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

36

Препоръка 2013/466/ЕС на Комисията.
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•

Въпреки правното задължение за улесняване на смяната на оператора, което
съществува от повече от четири години, както става ясно от броя на получените от
НРО жалби, смяната на доставчика на широколентови услуги остава
проблематична за клиентите, тъй като отнема много време и често има
неблагоприятни последици.

•

В независимо изпитване, извършено през 2015 г. и 2016 г., се посочва, че едва 12 %
от потребителите получават максимална скорост на пренос на данни, както е
посочено в договора им. 37

•

Алтернативните оператори са се оплакали от вида услуги, които могат да предлагат
чрез VULA – метода за регулиране на векторните технологии (точки 47–48).
В резултат на това някои оператори са решили да изградят собствена оптична
мрежа.

Държавна помощ за инвестиции в широколентова инфраструктура
67. Наред с другите видове инвестиции, публичните инвестиции в широколентова
инфраструктура също се подчиняват на правилата за държавна помощ, които имат за
цел да ограничат всяко нарушаване на конкуренцията в резултат на публично
подпомагане 38. Насоките относно правилата за държавна помощ във връзка
с широколентовите мрежи бяха приети през 2009 г. и преразгледани през януари
2013 г. В тях се определя обхватът на възможната държавна интервенция за
широколентов достъп във връзка със скорости от 30 Mbps, като различните райони се
определят като „черни“, „сиви“ или „бели“, в зависимост от степента на конкуренцията
за предоставяне на покритие 39. По принцип „белите“ райони отговарят на условията за

37

Регламентът за прозрачността от юни 2017 г. има за цел да реши този проблем, тъй като
той ще изисква от стационарните и мобилните доставчици да предоставят повече
информация, наред с другото, за действителната скорост на пренос на данни.
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Членове 26 и 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

39

В „белите“ райони в момента не извършва дейност нито един доставчик на услуги за
широколентов достъп, като такъв доставчик не може да се очаква и през следващите три
години. В „сивите“ райони вече е активен един (инфраструктурен) доставчик, но
в следващите три години е малко вероятно да се разработи друга мрежа. В „черните“
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отпускане на държавна помощ. В „сивите“ райони Комисията трябва да извърши поподробен анализ, за да провери дали е необходима държавна интервенция. В
„черните“ райони широколентовите услуги се предоставят при конкурентни условия
и държавната помощ е разрешена само при определени условия, в т.ч. дали е
постигната „радикална промяна“ в предоставянето на услуги.
68. Комисията счита, че макар тези насоки да се отнасят до Програмата в областта на
цифровите технологии, която посочва конкретно скорост от 30 Mbps, те са подходящи
и за скоростта от 100 Mbps и за целите на обществото на гигабитов интернет. Някои
държави членки обаче тълкуват насоките относно държавната помощ по различен
начин: те считат, че публичното финансиране е забранено, когато интервенцията
увеличава скоростта над 30 Mbps в „черните“ и „сивите“ райони. Поради тази разлика
в тълкуването държавите членки са решили да не използват публични инвестиции за
подпомагане на оператори в „черните“ и „сивите“ райони.
Изместване на публични инвестиции
69. Понастоящем няма правно задължение операторите да изпълняват плановете си за
въвеждане, представени по време на процеса на картографиране. Един оператор може
да реши да не разгърне широколентов достъп в район, в който по-рано е планирал да
инвестира. И обратно, един оператор може да реши да разгърне широколентов достъп
в район, в който по-рано не е планирал да инвестира, като потенциално измести
публичните инвестиции (вж. каре 8). И двата случая водят до забавяне на
широколентовото покритие в районите с неефективност на пазара.
Каре 8 – Изместване на публичната инфраструктура от частни инвестиции в районите
с недостиг на свързаност
След приключването на определянето на районите с неефективност на пазара, някои държави
членки са се опитали да осигурят частно финансиране в икономически жизнеспособните
райони чрез споразумения с операторите. Резултатите от картографирането обаче не са

райони има или през следващите три години ще има най-малко две основни
широколентови мрежи на различни оператори.
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обвързващи във всички държави членки, а обществената консултация относно „белите“ и
„сивите“ райони отнема много време. При един случай в Германия завареният оператор е
решил да инвестира в райони, които преди това са били категоризирани като „райони
с неефективност на пазара“, след като вече е била планирана или е започнала публичната
инвестиция. Завареният оператор е решил да свърже най-рентабилните обекти – пример за
преференциално избиране. Вследствие на това за финансирания с публични средства проект са
останали обектите с най-трудно и скъпо изграждане на връзка, което е увеличило разходите на
публичното подпомагане.

Въпреки че някои държави членки са подобрили процеса на координация на
инвестициите в широколентова инфраструктура, в една проверена държава членка
Сметната палата установи липса на координация между отделните програмни
периоди
70. Сметната палата провери дали държавите членки са управлявали и координирали
проектите за широколентов достъп в необходимата степен и дали са осигурили
икономии от мащаба, както и подходящ технически и административен капацитет.
Сметната палата също така провери дали държавите членки са координирали мерките
си през различните програмни периоди, така че да осигурят най-голям принос за
своите стратегии.
Координация на процеса на инвестиции в широколентова инфраструктура
71. В три от проверените държави членки – Ирландия, Италия и Унгария – Сметната
палата установи, че подходящото ниво на координация е подпомогнало внедряването
на широколентов достъп и е осигурило икономии от мащаба. В Ирландия например
изпълнението на националния план за широколентов достъп е под надзора на
Министерството на комуникациите, действията във връзка с климата и околната среда
(DCCAE). DCCAE гарантира, че стратегията за широколентов достъп се осъществява
с публични субсидии (от ЕФРР и националния бюджет) и ръководи свързаната с нея
тръжна процедура на национално равнище.
72. В Италия в първите години на програмния период 2007 – 2013 г. не е имало
координация между източниците на финансиране за широколентов достъп: ЕФРР,
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ЕЗФРСР и националните средства. През програмния период 2014 – 2020 г.
изпълнението на националния план за широколентов достъп се извършва под
отговорността на един субект, Infratel – дружество, изцяло притежавано от
Министерството на икономическото развитие. Infratel отговаря за изпълнението
и мониторинга на националния план за широколентов достъп, като това включва
и управлението на тръжната процедура. Infratel координира и финансирането от
националните и регионалните източници, както и от ЕФРР и ЕЗФРСР. Следователно
различните източници на финансова подкрепа допринасят по координиран начин за
постигането на целите относно широколентовия достъп.
73. В Унгария правителството е публикувало своя национален план за широколентов
достъп през 2014 г. (Национална стратегия за информационни комуникации),
а Програмата за свръхскоростен интернет (SZIP) е стартирана през 2015 г. с цел да се
гарантира разгръщането на високоскоростен широколентов достъп. За внедряването на
широколентова инфраструктура ЕФРР и националното финансиране се управляват на
централно равнище за програмния период 2014 – 2020 г.
74. В Полша Сметната палата установи, че координацията между източниците на
финансиране се е подобрила. През програмния период 2007 – 2013 г. ЕФРР е използван
заедно с националното финансиране. Въпреки ясно определените разделителни линии
между националните и регионалните ОП е имало закъснения при подаването на
уведомления относно схемата за помощ за опорна инфраструктура във всяка
регионална ОП, което на свой ред е забавило осъществяването на „последната миля“.
Тъй като през периода 2014 – 2020 г. подпомагането се предоставя само по една ОП,
финансирана от ЕФРР, Сметната палата не установи проблеми с двойно финансиране.
75. В Германия Сметната палата установи липса на координация при използването на
различните източници на финансиране. Отговорността за осъществяването на
внедряването на широколентов достъп се поема на регионално (Länder) и общинско
равнище, а финансовата подкрепа е на национално и регионално равнище, което води
до фрагментирана широколентова инфраструктура. Освен средствата от ЕС,
предоставени чрез две програми по ЕЗФРСР и осем програми по ЕФРР, както
и федералното финансиране от националния план „Програма в областта на цифровите
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технологии за периода 2014–2017 г.“, 16-те Länder и федералната инвестиционна
банка 40 имат собствени програми за финансиране (точка 56). В края на декември
2017 г. не е бил приключен нито един проект, въпреки че на регионалните
правителства са били предоставени повече от 3 млрд. евро.
Координация между програмните периоди в Полша
76. В Полша Сметната палата установи, че органите не са успели да гарантират
координирано използване на средствата през предходния и текущия програмен
период.
77. През програмния период 2007 – 2013 г. 240 млн. евро от финансирането от ЕС са
използвани за изграждане на широколентова инфраструктура в райони с недостиг на
свързаност в пет различни региона в Източна Полша, с обща стойност на проектите
347 млн. евро. Проектите са третирани като големи проекти и са одобрени пряко от
Комисията. Те подлежат също на решение на Комисията относно държавната помощ.
Националните и регионалните органи са очаквали, че връзките от типа „последна
миля“ ще бъдат извършени пряко от частните оператори или че частните оператори ще
бъдат подпомогнати с финансиране от ОП „Цифрова Полша“ през програмния период
2014–2020 г.
78. В поканите за представяне на предложения за ОП „Цифрова Полша“ обаче
оферентите не са били насърчени да се свържат към опорната инфраструктура,
финансирана през периода 2007 – 2013 г. Към момента на извършване на одита през
юни 2017 г. се използваше по-малко от 1 % от капацитета на опорната мрежа. На
Сметната палата не бяха предостави данни за ефективни действия, предприети от
Полша за справяне с това недостатъчно използване.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
79. Сметната палата стига до заключението, че въпреки осъществения напредък, не
всички цели относно широколентовия достъп ще бъдат постигнати до 2020 г. Всички
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Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Банка за възстановяване).
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държави членки са постигнали целта за покритие с основен широколентов достъп до
2016 г. Две от петте проверени държави членки може да постигнат целта за покритие
от 30 Mbps до 2020 г., но селските райони остават проблематични в повечето държави
членки. И накрая, въпреки че вероятно нито една от проверените държави членки
няма да може да постигне целта за абонати до 2020 г., съгласно настоящите планове на
три от проверените държави членки те може да бъдат в състояние да постигнат целите
за 2025 г. Предоставената от Комисията подкрепа е оценена като положителна от
държавите членки, но нейният мониторинг не е координиран между генералните
дирекции (точки 16 – 34).
80. Въпреки че всички държави членки са разработили стратегии за широколентов
достъп, някои от тях са публикувани по-късно от крайния срок 2012 г., а в проверените
от Сметната палата стратегии на държавите членки се съдържат слабости. Стратегиите
невинаги са в съответствие с целите на ЕС 2020: въпреки че в някои от тях са
определени цели, които са по-амбициозни от тези на стратегията „ЕС 2020“, нито една
от проверените държави членки не беше включила в стратегията си национална цел
във връзка с цел 3 — 50 % от домакинствата да станат абонати на
свръхвисокоскоростна широколентова интернет връзка (точки 36–40). Съгласно
разпоредбите за предварителни условия относно ЕСИ фондовете за периода 2014 –
2020 г. от държавите членки се изисква да въведат национални или регионални
планове с подробна информация за планираните инвестиции. Въпреки че Комисията е
преценила тези условия за изпълнени от всички проверени държави членки, Сметната
палата установи пример, при който липсва основен елемент: Германия не е била
разработила достатъчно качествени данни, които да осигурят основа за всеобхватен
инвестиционен план, въпреки че качеството на картографските данни се е подобрило
в последните години (точка 41).
81. Решенията на държавите членки за инвестиции в широколентова инфраструктура се
влияят от тяхната съществуваща традиционна инфраструктура. За разлика от Полша
и Унгария, поради заварените си телефонни системи Германия, Ирландия и Италия са
разполагали с добре развита инфраструктура от медни проводници. Ирландия
и Италия са планирали своите инвестиции така, че да стимулират оферентите да
преминат от медни линии към оптични кабели, които са в състояние да предоставят
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много по-високи скорости. За разлика от тях Германия използва в широка степен
„векторни“ технологии. Тяхното предимство е, че увеличават скоростта по медните
линии, но не предлагат трайната скорост на оптичните кабели и потенциално
ограничават възможностите за конкуренция (точки 45 – 48).
82. Различни фактори на средата са ограничавали напредъка на държавите членки към
постигането на целите относно широколентовия достъп. Те са свързани
с финансирането, конкурентната и правната среда.
83. По отношение на финансирането, от проверените държави членки само Германия
не е определила необходимата финансова подкрепа от публичния сектор – „недостиг
на финансиране“. Въпреки че Германия е предоставила над 8 млрд. евро от различни
източници, не е ясно дали те ще бъдат достатъчни. От другите четири държави членки
само Италия и Унгария са отпуснали достатъчно публични средства за постигането на
цел 2 — високоскоростен широколентов достъп за всички домакинства. В Полша
например не са били използвани два от финансовите инструменти, посочени в нейния
национален план, и не са били определени потенциални нови източници на
финансиране (точки 52 – 57).
84. ЕИБ разполага с набор от заеми и финансови инструменти в зависимост от размера
на проектите и равнището на риска. Европейският фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ) е предназначен да финансира по-рискови и големи проекти. Сметната палата
провери заем от 500 млн. евро, отпуснат от ЕИБ от този фонд за един проект за
широколентов достъп. Проектът не е насочен към разгръщането на широколентов
достъп само в „бели“ и „сиви“ райони и вече е бил ползвал подкрепа от ЕЗФРСР
в размер на почти 400 млн. евро. Ето защо заемът не беше в съответствие с целта за
финансиране на по-рискови проекти за широколентов достъп (точки 58 – 60).
85. Създадената правна и конкурентна среда от Италия, Полша и Унгария е
задоволителна. В Ирландия ограниченията на правомощията на националния
регулаторен орган да осигурява изпълнението на решенията си може да намалят
възможностите за ефективна конкуренция, а конкурентната среда в Германия беше
засегната от редица проблеми. Германия беше засегната и от факта, че операторите не
са правно обвързани с по-рано поетите ангажименти по отношение на техните
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инвестиционни планове, което би могло да доведе до допълнителни забавяния при
предоставянето на широколентов достъп в районите, където конкуренцията е
ограничена. През 2013 г. Комисията актуализира насоките си относно държавната
помощ във връзка с широколентовите мрежи. Сметната палата обаче установи, че
някои държави членки тълкуват насоките по начин, който може да ограничи
предоставяното от тях публично финансиране за широколентов достъп в районите,
където вече има покритие от 30 Mbps (точки 63 – 69).
86. Като се има предвид наборът от различни източници на финансиране, с които
разполагат държавите членки, както и свързаните с него дълги периоди от време,
ефективната координация е от основно значение за успешните инвестиции
в широколентов достъп. В Ирландия, Италия и Унгария Сметната палата установи, че
подходящото ниво на координация е спомогнало за предоставянето на широколентов
достъп и е осигурило икономии от мащаба. Това не е така в Германия. И накрая, през
програмния период 2007 – 2013 г. Полша е изразходвала около 240 млн. евро за
широколентова инфраструктура в източната част на страната. Впоследствие обаче
операторите не са имали стимул да използват тази инфраструктура и към момента на
извършване на одита се използваше по-малко от 1 % от нея, без да има данни за
предприети действия от полските органи за решаване на този проблем (точки 76 – 78).
87. Препоръките на Сметната палата са групирани в три области: стратегическо
планиране, регулаторна среда и насърчаване на конкуренцията.
Стратегическо планиране
1) Комисията следва да изиска от всички държави членки, въз основа на текущия
напредък спрямо трите цели на ЕС 2020, да откроят районите, в които тези цели може
да не бъдат постигнати до 2020 г., и когато е възможно, да включат корективни
действия.
Целева дата на изпълнение: септември 2018 г.
2) Като част от подготовката за програмния период след 2020 г. всички държави членки
следва да разработят изменени планове, за да покажат как възнамеряват да постигнат
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съответните цели на високо равнище за широколентов достъп след 2020 г., независимо
дали това са целите на обществото на гигабитов интернет за 2025 г. или други цели.
Целева дата на изпълнение: декември 2019 г.
3) За програмния период след 2020 г. Комисията следва да разработи общи
съгласувани показатели за изпълнение и резултати, които да бъдат използвани
в оперативните програми на държавите членки и да дават възможност за
проследяване на напредъка по съответните цели на високо равнище, като
същевременно вземе предвид нуждата от ограничаване на броя на показателите.
Целева дата на изпълнение: декември 2019 г.

Регулаторна среда
4) Всички държави членки следва да преразгледат мандата на своя национален
регулаторен орган в съответствие с преразгледаната регулаторна рамка на ЕС за
телекомуникационните компании, така че този орган да може да налага на
операторите своите препоръки и корективни действия (включително санкции за
неизпълнение).
Целева дата на изпълнение: декември 2019 г.
5) Комисията следва да разясни на държавите членки прилагането на насоките за
държавна помощ във връзка с целите за скорост 100 Mbps и целите на обществото на
гигабитов интернет.
Целева дата на изпълнение: декември 2018 г.

Насърчаване на конкуренцията чрез финансиране
6) Комисията следва да подпомага държавите членки да стимулират създаването на
мрежи за отворен достъп на пазара на едро в „белите“ и „сивите“ райони чрез
разработване на подходяща правна рамка, насоки и указания. Този вид мрежи следва
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да допринасят за една задоволителна конкурентна среда, която да доведе до
предоставяне на по-добри услуги за потребителите.
Целева дата на изпълнение — до юни 2020 г.
7) Комисията следва да разпространява добри практики, да издава насоки
и указания, за да стимулира органите в държавите членки да обединяват по-малки
проекти цел постигане на икономии от мащаба, когато това е уместно. Това следва да
направи тези проекти икономически по-жизнеспособни и по този начин да улесни
достъпа до финансиране.
Целева дата на изпълнение: декември 2018 г.
8) ЕИБ следва да насочи подкрепата си чрез ЕФСИ и CEBF към проекти със среден
и голям размер в „белите“ и „сивите“ райони в съответствие с целта за подпомагане на
по-рискови проекти. Освен това показателите за изпълнение и резултати при
приключване на проектите следва да включват, когато е уместно, броя на покритите
и свързаните обекти в „белите“ и „сивите“ райони, както и указване на постижимата
скорост на широколентовата връзка.
Целева дата на изпълнение: декември 2018 г.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав II с ръководител Илиана ИВАНОВА —
член на Европейската сметна палата, в Люксембург на заседанието му от 21 март
2018 г.
За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател

1

ПРИЛОЖЕНИЕ
КАРТИ НА ПОКРИТИЕТО ОТ 30 MBPS В ЕВРОПА
Европа: Общо широколентово покритие на NGA, 2016 г.
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Европа: Общо широколентово покритие на NGA в селски райони, 2016 г.
Няма домакинства с
покритие в селски райони

ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА
СМЕТНА ПАЛАТА
„ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ В ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕС:
ВЪПРЕКИ НАПРЕДЪКА НЯМА ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ВСИЧКИ ЦЕЛИ НА
СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
VI. Мониторингът на европейските структурни и инвестиционни фондове до голяма степен
взема предвид заложените в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа цели
за свързване за 2020 г., но — както беше посочено в точка 33 — не позволява самостоятелно
остойностяване на нейното въздействие върху разгръщането на високоскоростни и
свръхвисокоскоростни мрежи.
VIII. Комисията отбелязва, че подкрепата на ЕИБ не е предназначена да се насочи към
райони, в които има най-голяма нужда от публични интервенции под формата на
безвъзмездни средства.
ЕИБ отбелязва, че Регламентът за ЕФСИ изисква проектите по линия на ЕФСИ да бъдат
икономически жизнеспособни и следователно не е предназначен изключително за районите
със значителна неефективност на пазара.
IX.
Първо тире: Вж. отговора на Комисията на препоръка 2.
Второ тире: Вж. отговорите на Комисията на препоръки 5, 6 и 7.
Трето тире: Вж. отговора на ЕИБ и на Комисията на препоръка 8.
ВЪВЕДЕНИЕ
2. Междувременно по-амбициозни цели за 2025 г. бяха заложени в съобщението на
Комисията, озаглавено „Към европейско общество на гигабитов интернет“, а концепцията за
мрежа с много голям капацитет беше въведена в законодателното предложение на
Комисията за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.
4. Споменатите от ЕСП пет вида инфраструктури осигуряват различни равнища на
широколентова свързаност. На настоящия етап на развитие на пазара и технологиите за
годни да предоставят високоскоростна широколентова свързаност от над 30 Mbps се считат
само следните технологии, споменати в таблица 1: i) оптични кабелни мрежи за достъп
(FТТх); ii) модерни актуализирани кабелни мрежи; и iii) някои модерни безжични мрежи за
достъп, които могат да предоставят надеждни високи скорости на абонат.
7. Комисията припомня, че целите, определени в съобщението относно Програмата в
областта на цифровите технологии за Европа, не са правно обвързващи за държавите членки.
Комисията насърчава държавите членки да приемат тези амбициозни цели при
разработването на своите национални или регионални планове за широколентов достъп.
КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ
28. Комисията постави началото на тригодишен проект, целящ разработването на платформа,
на която националният регулаторен орган (НРО), министерствата и съответните
международни платформи да събират наличните данни за картографирането на
широколентовото покритие и за качеството на услугите и преживяването
https://www.broadbandmapping.eu/).
Целта е платформата да достигне своята пълна функционалност през 2018 г., когато данните
ще се показват на различни нива поради липсата на общи методики, приложими за цяла
1

Европа. Успоредно с това работната група за мрежова неутралност на ОЕРЕС разработи
методика за оценка на мрежовата неутралност, която позволява да се измери качеството на
услугата и преживяването, и понастоящем разработва инструмент за тестване на методиката
(2018—2019 г.) и за предлагане на инструмента на НРО на по-късен етап.
Освен това Комисията започна работа по разработването на обща методика за
картографиране на покритието на широколентовите услуги при отчитане на амбициозните
цели в областта на гигабитовия интернет за 2025 г. и на концепцията за мрежи с много голям
капацитет (ММГК), в която ще бъдат включени допълнителни елементи, различни от
скоростта на изтегляне.
Целта на разработката е да подкрепи действие 3 на Плана за действие за широколентов
достъп в селските райони1 (известен преди това като „инструментариум за селските райони“)
за разработване на „обща методика“ за планиране, докладване и мониторинг на
инвестициите в широколентов достъп (вж. също така отговора на Комисията по точка 31).
31. Мониторингът на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) до
голяма степен взема предвид заложените в Програмата в областта на цифровите технологии
за Европа цели за свързване за 2020 г., но — както беше посочено в точка 33 — не позволява
самостоятелно остойностяване на нейното въздействие върху разгръщането на
високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи.
Комисията признава, че мониторингът на разходите и резултатите на ЕСИ фондове може да
се подобри, така че да отразява по-добре целите на ЕС в областта на широколентовия достъп.
В това отношение Планът за действие на Комисията за широколентов достъп в селските
райони, който започна през ноември 2017 г. като координирана инициатива на ГД
„Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, ГД „Земеделие и развитие на селските
райони“, ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Конкуренция“, включва
разработването на обща методика за подпомагане на планирането, докладването и
мониторинга на инвестициите в широколентов достъп и подкрепа от страна на ЕС в
допълнение към мерките за подпомагане на засилването на широколентовия достъп в
селските райони на ЕС, включително мисии в държави членки и региони с ниско равнище на
широколентово покритие в селските райони.
32. Комисията наблюдава отблизо развитието на пазара на широколентови услуги и
публикува известен брой показатели, които се развиват с течение на времето и понастоящем
разглеждат различни аспекти.
Независимо че вече имаше данни за покритие от 100 Mbps и за присъединяване на абонати,
те не бяха включени в Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и
обществото (DESI). Профилите на държавите в DESI за 2018 г. ще включват
свръхвисокоскоростното
широколентово
покритие
(най-малко
100 Mbps)
и
присъединяването на абонати.
33. С цел опростяване през програмния период 2014—2020 г. бяха използвани ограничен
брой общи показатели за изпълнение. В приложение I към Регламент (ЕС) № 1301/2013
относно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) се предвижда за ИКТ
инфраструктурата да се използва общия показател за изпълнение „Допълнителен брой
домакинства, ползващи широколентов достъп от поне 30 Mbps“ в съответствие с първата от
двете цели за 2020 г., определени в Програмата в областта на цифровите технологии за
1
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Европа. Този показател беше счетен за най-всеобхватен и следователно годен да обхване
резултатите от всички проекти, които подкрепят разгръщането на високоскоростни и
свръхвисокоскоростни мрежи.
Както беше посочено по-горе, Комисията признава, че мониторингът на резултатите на ЕСИ
фондове може да се подобри, така че да отразява по-добре целите на ЕС в областта на
широколентовия достъп
34. Както се посочва в Доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии
за 2016 г., процесът на възлагане на обществени поръчки, който ирландското правителство
започва през декември 2015 г. във връзка с изпълнението на посочения от ЕСП план, се
сблъсква с много предизвикателства, наред с другото, що се отнася до картографирането на
областта на интервенция. Комисията (ГД „Конкуренция“) предостави на ирландските органи
всички необходими указания, за да се гарантира, че определянето на областта на
интервенция е извършено в съответствие с правилата за държавна помощ. Комисията
продължава да следи отблизо ирландския план и да предоставя указания на ирландските
органи при поискване. Както обикновено в такива случаи, всички дискусии остават
поверителни.
Комисията работи в тясно сътрудничество с германските органи за осигуряването на
необходимото разрешение за държавна помощ. Причината за продължителността на
процедурите е недостатъчната информация, предоставена от германските органи, за което
Комисията не може да носи отговорност.
В случая с Полша Комисията признава проблема с недостатъчното използване на
регионалните опорни мрежи за широколентов достъп, изградени през програмния период
2007—2013 г. С цел намиране на решение на проблема полските органи организираха
поредица от срещи и семинари за насърчаване на по-доброто използване на мрежата. Макар
че това сътрудничество беше инициирано в контекста на изпълнението на оперативна
програма „Цифрова Полша“, Комисията би искала да подчертае, че националният
регулаторен орган трябва да предложи районите за инвестиции в рамките на ОП, за да
гарантира най-доброто възможно използване на средствата от ЕС.
44. Комисията възложи изготвянето на доклад („Публични инвестиции във високоскоростен
интернет в Германия. Доклад относно проучването на широколентовия достъп в Германия“)
във връзка с германските проучвания в периода 2011—2013 г., в които подробно се оценяват
потребностите от национално финансиране за разгръщането на широколентови мрежи и
подкрепата на германските органи за разработването на широколентова стратегия,
включително размера на необходимите средства за широколентов достъп.
52. Вж. отговора на Комисията по точка 44.
56. Вж. отговора на Комисията по точка 44.
58. От CEBF се очаква да осигурява финансиране предимно под формата на собствен
капитал. Фондът ще акцентира върху инвестиции от около 15 милиона евро средно, но на
практика относимите проекти ще бъдат по-големи предвид интереса на фонда към
придобиване на миноритарни дялове в проектите, в които инвестира.
60. Комисията отбелязва, че подкрепата по линия на ЕФСИ поставя акцента върху проекти,
показващи допълняемост, което е отразено, наред с другото, в класифицирането на проекта
като „специална дейност“ (т.е. проект, носещ по-висок риск). Освен това ЕИБ посочва, че ако
операцията беше осъществена по линия на специалните дейности на ЕИБ, това би
означавало, че по нея нямаше да може да бъдат подкрепени други проекти поради
ограничения размер на специалните дейности на ЕИБ, които отсъстват от ЕФСИ (4 милиарда
евро/годишно спрямо 20 милиарда евро годишно). ЕИБ отбелязва, че що се отнася до
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допустимите проектни разходи по линия на ЕФСИ, включените несубсидирани райони не са
били обхванати в достатъчна степен от услугите за достъп от следващо поколение (ДСП)
(бял или сив район за ДСП). Организаторът е трябвало да направи значителна инвестиция в
широкомащабно разгръщане на FTTH/C и нови технологии. ЕФСИ се занимава с
технологичния риск, който е обичаен за новаторските проекти. Освен това без ЕФСИ ЕИБ не
би могла да подкрепи проект от такъв мащаб със съдържание, необходимо да гарантира
ускоряване на националното разгръщане на широколентова технология за ДСП.
61. Комисията отбелязва, че се очаква CEBF да започне да функционира през първата
половина на 2018 г. Ръководителят на фонда понастоящем се занимава с набирането на
инвестиции от частния сектор.
62. Комисията отбелязва, че основните инвеститори и управителят на фонда все още
обсъждат помежду си периода на инвестициите на CEBF. Освен това в
проекторъководството на CEBF относно инвестициите се посочва, че фондът се стреми да
предоставя финансиране, което да допълва съществуващите финансови инструменти на ЕС,
както и други видове финансиране, които понастоящем се предлагат на пазара от публични
или частни финансови институции (не само ЕИБ), до разумното равнище на информираност
на управителя. От CEBF се очаква да предоставя финансиране под формата на собствен
капитал, докато пряката интервенция на ЕИБ обикновено е под формата на дълг.
Финансирането под формата на собствен капитал обикновено обхваща по-малък и повисокорисков дял от общите проектни разходи в сравнение с дълговото финансиране. Освен
това от CEBF се очаква да подкрепя проекти с по-труден достъп до финансиране. Поради
това Комисията счита, че приносът, който се очаква от CEBF, има важно значение като
прецедент за финансирането в сектора, включително от частни инвеститори.
65. В своето предложение за преразгледани правила на ЕС в областта на далекосъобщенията
Комисията предлага по-строги разпоредби относно независимостта и регулаторния
капацитет на националните регулаторни органи (НРО), които отговарят за предварителното
регулиране на пазара, включително наличните ресурси. Задължението на държавите членки
да гарантират, че НРО разполагат с подходящи финансови и човешки ресурси, за да
изпълняват задачите, които са им възложени като част от настоящата регулаторна рамка, е
потвърдено отново в член 6, параграф 2 от предложения Европейски кодекс за електронни
съобщения. Освен това, за да се гарантира, че НРО разполагат с необходимите правомощия
да налагат изпълнението на своите решения, Комисията предлага те да имат право директно
да налагат санкции в рамките на предвиденото в националното конституционно право.
Понастоящем не всички НРО разполагат с преки правомощия в областта на
правоприлагането.
66.
Първо тире: Федералната агенция за мрежите, която е натоварена да гарантира изпълнението
на правилата за смяна на доставчика, наложи глоби на четири големи далекосъобщителни
предприятия (представляващи около 70 % от общия брой жалби). През първите осем месеца
на 2017 г. жалбите намаляха до 43 000 (от 83 000 през 2016 г. (данните са за цялата година).
Второ тире: От 25 септември 2015 г. инструментът за измерване на Федералната агенция за
мрежите (https://breitbandmessung.de/) позволява на крайните ползватели на услуги за достъп
до интернет (фиксирани и мобилни) да измерват и сравняват действителната и договорената
скорост. Освен това след влизането в сила на Наредбата за прозрачност може да се очаква
по-нататъшно подобрение в резултат на допълнителната информация, която доставчиците на
интернет достъп трябва да предоставят на ползвателите.
67. Комисията отбелязва, че изискванията за инвестиции в черни райони са изложени в
точки 82—85 от Насоките за широколентов достъп, като например доказателство, че
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технологичните характеристики и резултатите на субсидираната мрежа са съществено
засилени в сравнение със съществуващите мрежи; субсидираната мрежа функционира като
мрежа, която се основава изцяло на продажби на едро, и помощта не води до прекомерно
нарушаване на конкуренцията с други технологии за ДСП, които наскоро бяха обект на
значителни нови инфраструктурни инвестиции от страна на пазарните оператори.
68. В Насоките за широколентов достъп се предвиждат ясни разпоредби, които гласят, че
предоставянето на безвъзмездна помощ в сиви и черни райони е възможно при определени
условия (вж. точки 67 и сл., точка 76 и точки 82—85 от Насоките).
69. Правилата за държавна помощ не предвиждат задължение за частните инвеститори да
декларират намерението си да инвестират в район, който е обект на публични инвестиции.
Частните оператори са свободни да променят своите инвестиционни планове и понякога
операторът може да реши да инвестира в даден район, независимо че по време на процеса на
картографиране и обществена консултация не е обявил намерение за интервенция. От гледна
точка на държавната помощ единствената „санкция“ при такава промяна в плановете е, че
държавната интервенция може да продължи. Това обаче не е пречка националните органи,
включително националните регулаторни органи, да приемат национални правила и
процедури, с които да въведат по-строга рамка за справяне с подобни стратегии от страна на
операторите.
Освен това, за да се избегне потенциалният проблем с изтласкването и закъсненията в
покритието, в предложението за установяване на Европейски кодекс за електронни
съобщения (член 22 относно географските проучвания) е предвидена възможност
националните регулаторни органи първо да определят „райони в цифрова изолация“, където
никой оператор, нито публичен орган е изградил или има планове да изгради мрежа с много
голям капацитет, и второ, да налагат санкции на операторите, ако действията им се
разминават с намеренията, които са заявили към момента на поканата. Този механизъм ще
позволи на регулатора да натрупа знания за районите, в които нормативната уредба не
постига и е малко вероятно да постигне подобрения под формата на висококачествена
свързаност.
76. Докато през програмния период 2007—2013 г. липсваше координация между
инвестициите на ЕФРР в широколентови мрежи, които бяха разпръснати между няколко
регионални и национални оперативни програми, през програмния период 2014—2020 г.
разгръщането на широколентови услуги се съфинансира по оперативна програма „Цифрова
Полша“. В резултат на това текущото изпълнение на програмата напредва много добре.
Освен това в текста на оперативна програма „Цифрова Полша“ се предвижда допълняемост
на средствата от ЕС, отпуснати за програмните периоди 2007—2013 г. и 2014—2020 г.
Настоящата програма поставя акцента върху връзките от типа „последна миля“ в белите
райони, докато през периода 2007—2013 г. подкрепа получиха главно опорни мрежи и
мрежи за пренос на данни. Освен това възможността за рефинансиране на инвестиции, които
евентуално не са били завършени в периода 2007—2013 г., беше ясно изключена от
финансирането на оперативната програма, за да се гарантира най-доброто възможно
използване на средствата от ЕС.
78. Комисията отбелязва, че полските органи признават общия проблем, свързан с
присъединяването на абонати на високоскоростен интернет, и се опитват да се справят с
него, наред с другото, чрез третата приоритетна ос на ОП „Цифрова Полша“.
Що се отнася до недостатъчното използване на опорната инфраструктура, финансирана в
периода 2007—2013 г., въпросът трябва да бъде анализиран допълнително и да му се намери
ефективно решение. Важно е обаче да се отбележи, че диалогът между далекосъобщителните
предприятия и регионалната администрация (която е собственик на инфраструктурата)
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относно възможностите за по-добро използване на регионалната широколентова мрежа,
създадена в периода 2007—2013 г., вече започна по инициатива на полските органи в
контекста на изпълнението на оперативна програма „Цифрова Полша“. От края на 2016 г.
досега националната регулаторна служба за електронни съобщителни услуги,
министерството на цифровите въпроси и изпълнителният орган на ОП „Цифрова Полша“
организираха поредица от срещи и семинари.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
79. Европейската комисия следи всички цели относно широколентовия достъп до интернет,
определени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, и събира съответни
данни, включително относно дела на абонаментите за фиксиран широколентов достъп от
поне 100 Mbps (от 2010 г. нататък).
Комисията също така публикува годишен цифров доклад, наречен Индекс за навлизането на
цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).
Независимо че вече имаше данни за покритие от 100 Mbps и за присъединяване на абонати,
те не бяха включени в DESI.
Профилите на държавите в DESI за 2018 г. ще включват свръхвисокоскоростното
широколентово покритие (най-малко 100 Mbps) и присъединяването на абонати.
Комисията признава, че мониторингът на разходите и резултатите на ЕСИ фондове може да
се подобри, така че да отразява по-добре целите на ЕС в областта на широколентовия достъп.
Моля, вж. също така отговорите на Комисията по точки 31—33 за допълнителна информация
относно мониторинга.
80. Вж. отговора на Комисията по точка 44 за проучвания, подкрепящи инвестиционния план
на Германия.
81. Европейската комисия настоява пред НРО, че условията за внедряване на векторни
технологии в мрежите за достъп са адаптирани към нуждите на алтернативните инвеститори.
Комисията припомня същевременно, че крайната отговорност по отношение на внедряването
се носи от националните регулатори.
83. Вж. отговора на Комисията по точка 44.
84. Комисията отбелязва, че подкрепата от ЕФСИ има за цел да докаже допълняемостта
(моля, вж. отговорите на Комисията по точки 58—60), което не се доказва само въз основа на
високия риск, свързан с проекта.
В Регламента за ЕФСИ не се изисква финансирането от ЕФСИ да бъде ограничено до бели и
сиви зони (вж. член 6 от Регламента за ЕФСИ, в който се изисква проектите по линия на
ЕФСИ да са „икономически жизнеспособни“).
85. Що се отнася до изпълнението на решенията на ирландския НРО, в Доклад за напредъка
на Европа в областта на цифровите технологии за 2017 г. (глава „Далекосъобщения“)
Комисията вече подчерта, че „съгласно ирландското право ComReg не разполага с
правомощия да налага глоби, което е прерогатив на съдилищата. Това е причината ComReg
да изостава от останалите НРО, което изглежда създава пречки пред навременната и
ефективната интервенция“. Очакваните изменения за постигане на съответствие с
Регламента за единния пазар в областта на далекосъобщенията ще допринесат за
подобряването на положението.
Освен това в член 29 от своето предложение за директива на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения Комисията
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предложи държавите членки да оправомощят националния си регулаторен орган да прибягва
до санкции, за да налага изпълнение на своите решения.
Вж. също така отговорите на Комисията по точки 63—69.
86. Вж. отговорите на Комисията по точки 76 и 78.
Препоръки
1) Комисията приема тази препоръка.
Вж. отговора на Комисията на препоръка 2 относно начина, по който Комисията ще изпълни
препоръката.

2) Комисията отбелязва, че тази препоръка е насочена към държавите членки.
Що се отнася до Комисията, в своето съобщение, озаглавено „Свързаност за изграждане на
конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов
интернет“ (COM(2016) 587 final), тя определи три стратегически цели за 2025 г. и призова
държавите членки да преразгледат напредъка на своите национални планове за
широколентов достъп и да ги актуализират до края на 2017 г. с времеви хоризонт до 2025 г. в
съответствие със стратегическите цели, посочени в това съобщение и в плана за действие
„5G“.
В тази връзка в специализирана работна група, включваща представители на държавите
членки, започнаха разговори по изпълнението на плана за действие „5G“ и на стратегията за
общество на гигабитов интернет.
3) Комисията частично приема препоръката и отбелязва, че на този етап тя не е в състояние
да поеме конкретни ангажименти за законодателни предложения за периода след 2020 г.,
наред с другото, предвид несигурността относно бъдещото тематично покритие на
различните фондове за съфинансиране на оперативните програми.
Комисията разглежда различни възможности за установяване на по-рационализирана,
опростена и хармонизирана система от показатели за ЕСИ фондове за многогодишната
финансова рамка (МФР) след 2020 г., включително чрез максимално широко използване на
общи показатели, когато това е възможно, в областите на политиката, обхванати от
интервенциите на фондовете.
4) Комисията отбелязва, че тази препоръка е насочена към държавите членки.
Що се отнася до ангажимента на Комисията да подкрепя този процес, в предложението си за
преразгледани правила на ЕС в областта на далекосъобщенията тя предлага по-строги
разпоредби относно независимостта и регулаторния капацитет на НРО, които отговарят за
предварителното регулиране на пазара, включително наличните ресурси. Освен това
Комисията предлага хармонизиране на минимален списък със задачи, които държавите
членки следва да възложат на НРО (с оглед на тяхната политическа независимост и
експертни познания), за да се гарантира, че те разполагат с правомощия във всички области,
необходими за постигането на техните цели.
Освен това, за да се гарантира, че НРО разполагат с необходимите правомощия да налагат
изпълнението на своите решения, Комисията предлага те да имат право директно да налагат
санкции в рамките на предвиденото в националното конституционно право.
5) Комисията приема тази препоръка и я счита за частично изпълнена, както е обяснено подолу.
Комисията вече предоставя съществени указания на държавите членки относно прилагането
на държавната помощ за широколентов достъп и ще продължи да прави това. По-специално:
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i) ГД „Конкуренция“ насърчава срещите, предхождащи изпращането на уведомление (от
2016 г. досега ГД „Конкуренция“ е предоставила консултации по 23 предварителни
уведомления от 13 държави членки);
ii) ГД „Конкуренция“ създаде специална платформа eState aid Wiki, където всички държави
членки могат да задават въпроси относно прилагането на Общия регламент за групово
освобождаване (ОРГО) и на мрежите за държавна помощ;
iii) на уебсайта на ГД „Конкуренция“ е представена аналитична мрежа за прилагането на
правилата за държавната помощ за широколентов достъп;
iv) решенията на Комисията относно държавната помощ се публикуват на уебсайта на ГД
„Конкуренция“;
v) ГД „Конкуренция“ участва активно в провеждането на различни обучителни сесии в
рамките на Мрежата от служби по широколентовия достъп и на други инициативи в
сътрудничество с ГД „Регионална и селищна политика“, ГД „Съобщителни мрежи,
съдържание и технологии“ и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.
Една от целите на условията е да се избегне прекомерното натрупване на добри частни
инвестиции, за които във всеки случай е необходима оценка на наличната инфраструктура,
независимо че държавите членки невинаги подготвят както трябва този процес.
В контекста на актуализирането на ръководството си за инвестиции във високоскоростен
широколентов достъп Комисията възнамерява да включи допълнителна информация относно
предоставянето на помощ в сиви и черни райони, особено по отношение на целите за
покритие от 100 Mbps и за общество на гигабитов интернет, така че държавите членки да
имат още по-голяма яснота по темата.
6) Комисията приема тази препоръка и я счита за частично изпълнена, както е обяснено подолу.
С цел да се стимулира разгръщането на мрежи с много голям капацитет, по-специално в
икономически по-слабо жизнеспособни райони, например такива с ниска гъстота на
населението/селски райони, Комисията вече предложи да въведе в преразгледаните правила
на ЕС в областта на далекосъобщенията — които понастоящем са в процес на договаряне
между съзаконодателите на ЕС — специален член, който да засяга предприятията, основани
изцяло на продажби на едро. Предложението има за цел да стимулира инвестициите чрез
определянето на опростен регулаторен модел за мрежи, предназначени изцяло за продажба
на едро и имащи значителни пазарни позиции, който да се ограничава до определянето на
справедливи, разумни и недискриминационни правила за достъп. Комисията ще наблюдава
транспонирането на тази мярка.
Всъщност правилата за държавна помощ вече изискват ефективен достъп на едро до
субсидирана инфраструктура във всички райони (бели, сиви или черни). Освен това
проектите, които се основават изцяло на продажби на едро, вече се считат за особено
конкурентно ориентирани и се третират благоприятно съгласно правилата за държавна
помощ. Например в конкурсните процедури за отпускане на държавна помощ може да се
дават допълнителни точки за проекти, които се основават изцяло на продажби на едро.
В предстоящото Ръководство за инвестиции в широколентов достъп ще бъдат предоставени
допълнителни указания (по-специално актуализиране на раздела относно стопанските
модели, който вече е предвиден в Ръководството за инвестиции във високоскоростен
широколентов достъп) и тези аспекти ще бъдат подчертани.
7) Комисията приема препоръката.
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Комисията ще предостави насоки и ще разпространява най-добри практики по
препоръчаните от ЕСП въпроси, както и по други относими въпроси, свързани с инвестиции,
чрез дейността на Мрежата от служби по широколентовия достъп и посредством прегледа на
Ръководството за инвестиции в широколентов достъп. По-специално Комисията ще изясни
рисковете и възможностите, свързани с различните по размер проекти, различните
технологии и инвестиции, моделите за подобряване на жизнеспособността на инвестициите,
насърчаване на конкуренцията, улесняване на проникването и облекчаване на достъпа до
дългосрочно финансиране.
8) ЕИБ счита, че подкрепа от публичния сектор под формата на безвъзмездни средства е найнеобходима за проекти, които нито един частен инвеститор не е готов да подкрепи поради
липсата на икономическа жизнеспособност. Съгласно член 6, параграф 1, буква а) от
Регламент (ЕС) 2015/1017 за ЕФСИ, ЕФСИ следва да се насочва към проекти, които са
икономически жизнеспособни съгласно анализ на разходите и ползите.
Комисията отбелязва, че в проекторъководството на CEBF относно инвестициите вече се
предвижда фондът да може да предоставя подкрепа на стойност до 30 милиона евро на едно
дружество и като цяло на напълно нови проекти за широколентов достъп , основно в бели и
сиви райони. Освен това Комисията вече предприе стъпки да договори с управителя на CEBF
подходящи задължения за докладване, които предстои да бъдат определени в придружително
писмо. Профилът на подкрепяните от CEBF проекти (напълно нови проекти на по-малки
проектни организатори) съответства на интереса към разгръщане в райони с недостатъчно
покритие (сиви и бели).

9

Събитие

Дата

Приемане на Меморандум за планиране на одита (МПО) /
Начало на одита
Официално изпращане на проектодоклада до Комисията (или
друг одитиран обект)
Приемане на окончателния доклад след съгласувателната
процедура
Получаване на официалните отговори на Комисията (или друг
одитиран обект) на всички езици

14.12.2016 г.
31.1.2018 г.
21.3.2018 г.
25.4.2018 г.

Широколентовият достъп до интернет — т.е. един
по-бърз и по-добър достъп, става все по-важен не само
за конкурентоспособността на предприятията, но и за
подпомагане на социалното приобщаване. Като част от
стратегията „Европа 2020“ ЕС е определил целеви нива
за широколентов достъп, в т.ч. достъп до
високоскоростен широколентов достъп за всички
европейски граждани до 2020 г. В подкрепа на тези цели
за периода 2014—2020 г. ЕС е предоставил финансиране
в размер на около 15 млрд. евро на държавите членки.
Сметната палата установи, че като цяло покритието с
широколентов достъп в ЕС се подобрява, но не всички
цели на стратегията „Европа 2020“ ще бъдат постигнати.
Селските райони, където частният сектор има по-малко
стимули да инвестира, остават по-слабо свързани от
градовете, а броят на абонатите на
свръхвисокоскоростна широколентова интернет връзка
значително изостава от целта.
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