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Какво представлява WiFi4EU?

Европейският съюз подпомага инсталирането на безплатен безжичен 
интернет в обществени паркове, площади, библиотеки...
• 150 млн. евро инвестиции на ЕС
• Близо 9000 общини 

От полза за всички!
С инициативата WiFi4EU се отпускат средства на 
общините, за да осигурят безплатен безжичен 
интернет за местните жители, туристите и 
посетителите в целия ЕС.
Как работи?
• Общините се избират по реда на подаване на 

техните кандидатури, като се прави корекция 
на географски принцип. 

• Комисията плаща инсталирането, а 
съответната община плаща оперативните 
разходи (трябва да се осигури интернет 
достъп за поне 3 години). 

• Местните жители и посетителите могат да се 
възползват безплатно от WiFi4EU мрежата, 
като чрез нея не се разпространяват реклами 
и личните данни не се използват за търговски 
цели.



WiFi4EU

Покана 1
• 42 милиона евро 
• 2800 предоставени ваучера
• Покана, отправена на 7 ноември 2018 г.
• Максимум 224 ваучера на държава
• Минимум 15 ваучера на държава
• 13 200 кандидатури
• 3500 кандидатури през първите 5 секунди
• Италия, Германия, Испания и Франция 

достигат до максималния брой ваучери за 
тях в първите секунди

Покана 2
• 51 милиона евро 
• 3400 предоставени ваучера
• Покана, отправена на 4 април 2019 г.
• Максимум 510 ваучера на държава
• Минимум 15 ваучера на държава
• Близо 10 000 кандидатури
• 97,5 % от наличните ваучери са заявени 

през първите 60 секунди
• Италия, Германия и Испания достигат до 

максималния брой ваучери за тях в 
първите секунди

Карта на получилите ваучери общини (Покана 1 
и 2) 
Повече от 50 % от общините от страни като България, 
Хърватия, Ирландия, Литва, Португалия и Словения са 
сред получилите ваучери по Покана 1 или Покана 2.



WiFi4EU стъпка по стъпка

1- Регистрация

3- Подбор

2- Кандидатстване

4- Подписване

5- Инсталиране

качване/актуализиране на придружаващи 
документи

избор по реда на подаване на 
кандидатурите и при осигуряване на 
географски баланс

обявяване на общините, които ще получат ваучери

на споразуменията с общините

на Wi-Fi оборудването



1- Регистрация

Регистрация в 4 стъпки на портала



1- Регистрация

Общините могат да редактират своите данни в очакване на отправянето 
на нова покана (напр. при смяна на кмет, промяна 

в координатите за връзка).



1- Регистрация

Общините получават две уведомления по електронната поща с 
инструкции за следващи стъпки.



2 - Кандидатстване

На портала се публикува информация, когато поканата е отворена за 
кандидатстване. Регистрираните общини получават 

индивидуално уведомление.

FAQ: 3.1 – 3.2



2 - Кандидатстване

След кандидатстването

• След изпращане на кандидатурата общините първо получават потвърждение 
чрез зелено изскачащо прозорче, че щракването е било отчетено и че 
кандидатурата им се обработва.

• По-късно общините получават индивидуално уведомление (електронно 
писмо), в което се потвърждава, че кандидатурата им е регистрирана.

• Уведомлението в рамките на Покана 3 ще включва и часа на изпращане на 
кандидатурата. 

FAQ: 4.1



3 – Подбор

На общините, които ще получат ваучери, се изпраща уведомление по 
електронната поща, с което те се приканват да прочетат и подпишат 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства по електронен път на 
портала, като за това няма специални изисквания и не е необходимо 

специално оборудване.



3 – Подбор

Списък с резерви: Общините, включени в списъка с резерви, се уведомяват за 
техния статус, както и когато има допълнителни налични средства.



4- Подписване

• Подписване и приподписване от INEA
• Общината трябва да осигури завършването на инсталирането и пускането в 

експлоатация на мрежата в срок от 18 месеца след подписването на 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

FAQ: 5.1



4- Подписване

Обхват на финансирането

Европейска комисия
• Разходи за оборудване и инсталиране (капиталови разходи)
• До 100 % от общите разходи за проекта
• Стойност на ваучера: 15 000 евро на община

Общини
• Абонамент за доставка на интернет услуги (оперативни разходи)
• Най-малко 3 години експлоатация
• Без търговска употреба на лични данни/Без реклами
• Най-високата налична скорост, минимум 30Mpbs за изтегляне на 

данни
• Безплатно и без дискриминация на ползвателите на мрежата

FAQ: 5.2 – 5.3



5- Инсталиране

Бенефициерите разполагат с 18 месеца от датата на подписване от Комисията 
до момента, в който INEA потвърди от разстояние, че WiFi4EU мрежата 
функционира, и задейства плащането 

• Напомняния се изпращат 6 и 3 месеца преди крайния срок

За да изградят Wi-Fi мрежата, общините трябва да:
• намерят дружество за инсталиране на Wi-Fi и да сключат договор за 

инсталирането съгласно националните правила за обществените поръчки 
• изберат центровете на обществения живот, където ще бъдат инсталирани 

точките за достъп
• поставят емблемата на инициативата WiFi4EU на съответните обществени 

места
• да приключат процеса на валидиране на портала (заедно с дружеството за 

инсталиране)

Срокове за инсталирането

FAQ: 5.1 – 6.1



5- Инсталиране

Инсталиране и плащане — стъпки на портала
1. Дружеството за инсталиране на Wi-Fi се регистрира на портала

• Въвежда IBAN номера на сметки и посочва региона, в който предоставя 
услуги

2. Бенефициерът избира дружество за инсталиране на Wi-Fi, което да 
извърши инсталирането
3. Дружеството за инсталиране на Wi-Fi

а) въвежда IBAN номера на сметки (ако не е го е направило преди)
б) определя IBAN номер на сметка за плащане, свързано с даден 
бенефициер
в) може да започне да попълва доклада за инсталирането за този 
бенефициер
г) изпраща доклада за инсталирането (избраният формуляр за 
финансова идентификация трябва да е валидиран)

4. Бенефициерът потвърждава, че докладът за инсталирането е точен (или 
го отхвърля)

• 5. INEA проверява от разстояние дали WiFi4EU мрежата е изградена и 
функционира 

• Издава платежно нареждане. Плащането може да отнеме до 60 дни
• Започва наблюдение на WiFi4EU мрежата за период от 3 години



5- Инсталиране

2. Бенефициерът избира дружество за инсталиране на Wi-Fi, което да 
извърши инсталирането



5- Инсталиране

FAQ: 5.1 – 6.1

3а. Дружеството за инсталиране на Wi-Fi въвежда IBAN номера на 
сметки (ако не е го е направило преди)



5- Инсталиране

FAQ: 5.1 – 6.1

3б. Дружеството за инсталиране на Wi-Fi определя IBAN номер на 
сметка за плащане, свързано с даден бенефициер



Дружеството за инсталиране на Wi-Fi въвежда своята банкова сметка 
на портала и я посочва за плащането във връзка с инсталирането на 
оборудване за дадена община

INEA проверява дали банковата сметка е на съответната организация въз 
основа на IBAN номера и скорошно банково извлечение или еквивалентен 
документ. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en
След проверката на банковата сметка дружеството за инсталиране на Wi-Fi
получава електронно писмо. Статусът се показва и на страницата „Моята 
регистрация/Банкова сметка“.

Дружествата могат да въведат няколко банкови сметки.

Дадено дружество не може да получи плащане, ако не е избрано от община 
или ако банковата сметка не е валидирана!

• Къде? 
• Моята регистрация -> Към банковата сметка

5- Инсталиране

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en


5- Инсталиране

FAQ: 5.1 – 6.1

3в. Дружеството за инсталиране на Wi-Fi може да започне да 
попълва доклада за инсталирането за съответния бенефициер



5- Инсталиране

FAQ: 5.1 – 6.1

3г. Дружеството за инсталиране на Wi-Fi изпраща доклада за 
инсталирането (избраният формуляр за финансова идентификация 
трябва да е валидиран)



5- Инсталиране

FAQ: 5.1 – 6.1

4. Бенефициерът потвърждава, че докладът за инсталирането е точен 
(или го отхвърля)

С тази стъпка общината удостоверява, че инсталацията е извършена 
правилно и отговаря на изискванията, посочени в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, което тя е подписала с INEA



4. Бенефициерът потвърждава, че докладът за инсталирането е точен 
(или го отхвърля)
С тази стъпка общината удостоверява, че инсталацията е извършена правилно 
и отговаря на изискванията, посочени в споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, което тя е подписала с INEA
- Инсталирането е завършено и мрежата е пусната в експлоатация в срок от 

18 месеца след подписването на споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

- Wi-Fi мрежите са инсталирани в райони, където не се предлага подобна 
безплатна безжична връзка.

- Мрежите са обозначени ясно с визуалната идентичност на WiFi4EU на 
обществените места, където се предлага интернет връзка в рамките на 
WiFi4EU.

- Мрежата предлага скорост на изтегляне на данни от поне 30Mbps. 
Скоростта на мрежата за пренос на данни трябва да бъде най-малко 
еквивалентна на скоростта на връзката, използвана от общините за техните 
вътрешни нужди. Скоростта от 30 Mbps на мрежата за пренос на данни 
трябва да бъде достигната най-късно 18 месеца след подписването на 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Вижте раздел 6.2 
от текста на поканата и споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства (по-специално приложение I). 

Дадено дружество не може да получи плащане, ако съответната общината не 
потвърди инсталирането.

5- Инсталиране



Бутонът, чрез 
който общината 
може да 
потвърди, става 
достъпен, след 
като дружеството 
за инсталиране 
на Wi-Fi изпрати 
доклада за 
инсталирането.

5- Инсталиране



Когато общината потвърди, 
дружеството за инсталиране 
на Wi-Fi получава 
уведомление по 
електронната поща, след 
което INEA проверява 
досието и при условие че 
мрежата е изградена, 
функционира и отговаря на 
условията, плаща 
съответната сума на 
дружеството за инсталиране 
на Wi-Fi в срок от 60 дни. 

5- Инсталиране



5- Инсталиране

FAQ: 5.1 – 6.1

5. INEA проверява от разстояние дали WiFi4EU мрежата е 
изградена и функционира

o Проследяващият фрагмент трябва да е правилно инсталиран на 
портала за достъп

o Поне 10 потребители са се свързали с интернет чрез WiFi4EU 
мрежата

o Визуалната идентичност на WiFi4EU е показана по подходящ начин 
на портала за достъп

 INEA издава платежно нареждане на дружеството за инсталиране 
на Wi-Fi
• Срокът за плащане (60 дни) временно спира да тече, ако в продължение на 

7 дни проверката от разстояние не може да бъде извършена
 Започва наблюдение на WiFi4EU мрежата за период от 3 години



5- Инсталиране

Техническите спецификации за оборудването са посочени в раздел 6.2.2 на 
текста на поканата, както и в член I.2 от приложение I към споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, подписано от общините и Комисията.

FAQ: 9.X

Технически изисквания



5- Инсталиране

Бенефициерът гарантира, че всяка точка за достъп:
 поддържа едновременно използване на две честоти (2,4 Ghz – 5 Ghz);
 има цикъл на поддръжка над 5 години;
 има средно време между отказите (MTBF) най-малко 5 години;
 има специално и централизирано единно звено за управление най-малко за 

всички точки за достъп на всяка WiFi4EU мрежа;
 поддържа IEEE 802.1x;
 е съвместима с 802.11ac Wave I;
 поддържа IEEE 802.11r;
 поддържа IEEE 802.11k;
 поддържа IEEE 802.11v;
 има капацитет за обслужване на поне 50 потребители едновременно без 

влошаване на качеството на услугата;
 има поне 2x2 MIMO (множество входни и изходни канали);
 има съвместимост с Hotspot 2.0 (програма за сертифициране Passpoint на Wi-

Fi Alliance).

Технически изисквания



5- Инсталиране

Задължения относно таксите, рекламата и използването на данни

1. Достъпът за крайните потребители до мрежата в рамките на WiFi4EU трябва 
да е безплатен (без такси, без търговски реклами, без използване на 
лични данни за търговски цели).

2. Достъпът се предоставя без дискриминация при отчитане на 
необходимостта да се гарантира безпроблемно функциониране на мрежата 
и по-специално — справедливо разпределение на капацитета между 
потребителите в най-натоварените периоди 

3. Редовно може да се извършва обработка за статистически и аналитични 
цели, за да се стимулира, контролира или подобрява функционирането на 
мрежите. Личните данни трябва да се анонимизират в съответствие с 
декларациите за поверителност за конкретните услуги.



5- Инсталиране- SSID

• Уникален общ SSID (име на мрежата) в целия ЕС — WiFi4EU
• Достъп с едно щракване за потребителите: портал за достъп, без 

пароли
• Възможност за добавяне на допълнителен SSID за вътрешно ползване от 

бенефициера (интернет на нещата, служители и др.)
• Възможност за добавяне на допълнителен SSID за защитени връзки на 

местно равнище

• Допълнителен защитен общ SSID за защитен и безпроблемен достъп с 
единна за целия ЕС услуга за автентификация на потребителите  

• Леснодостъпни и сигурни обществени мрежи WiFi4EU навсякъде

Етап 1

Етап 2

Правила за SSID



5- Инсталиране

• Цел: Да се предостави сигурен начин за 
автентификация за Wi-Fi мрежите, 
леснодостъпен в целия ЕС.

• Предварителен анализ на пазара, осъществен 
миналата година за анализиране на наличните 
на пазара решения. Резултати: съществуват 
решения, които не изискват използването на 
лични данни

• Очаква се публикуването на покана за 
подаване на оферти през второто тримесечие 
на 2019 г.

• Бюро за помощ, което да помага на общините 
при преконфигурирането

Единна система за автентификация



наблюдение

Правила за наблюдение
WiFi4EU мрежите се наблюдават от разстояние в продължение на 3 години
• Общините са длъжни да поддържат функционирането на WiFi4EU мрежата в 

продължение на 3 години
• Общините отговарят за поддръжката. WiFi4EU мрежата не може да бъде 

неизползваема за повече от 60 дни в годината
• Общините са задължени да преконфигурират WiFi4EU мрежата, за да може тя да 

работи с единната услуга за автентификация през етап 2 на инициативата
Информация за наблюдението от разстояние
• Брой потребители, които се свързват ежедневно към WiFi4EU мрежата (на точка за 

достъп през етап 2)
• Визуалната идентичност на WiFi4EU е показана по подходящ начин на портала за 

достъп
• Оценка на скоростта на потребител и на латентността на връзката за всяка 

WiFi4EU мрежа
• Не се запазват лични данни

• Изпращане на автоматични уведомления до общините след като WiFi4EU мрежата е 
неизползваема или не отговаря на условията в продължение на 7 дни

• Започване на процес за възстановяване на средства, след като WiFi4EU мрежата е 
неизползваема или не отговаря на условията в продължение на 60 дни

• INEA може да извършва допълнителни проверки (от разстояние или на място) в 
рамките на тригодишния период и да започне процес за възстановяване на средства, 
ако условията не се изпълняват



The role of BCOs

Служби по широколентовия достъп като 
посредници

• Отговарят на въпроси и заявки
• Предоставят обучения и подкрепа
• Помагат на общините да разберат 

условията на поканата и 
следващите стъпки

• Помагат за координиране на 
съответните субекти

• Популяризират WiFi4EU и 
допълващи инициативи



Questions

За всякакви въпроси, моля, свържете се с центъра за връзка Europe Direct
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en


Благодарим за 
вниманието!
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