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Съобщение на Комисията
Насоки на Общността относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото
разгръщане на широколентови мрежи
(текст от значение за ЕИП)
(2 0 09 /C 2 3 5 /0 4 ) 1.
ВЪВЕДЕНИЕ
1. Широколентовите връзки са основен компонент за развитие, внедряване и използване на информаци онните и комуникационните технологии (ИКТ) в икономиката и обществото. Широколентовите връзки
имат стратегическо значение поради способността си да ускорят приноса на тези технологии за растежа и
иновациите във всички сектори на икономиката и за социалното и териториалното сближаване.
Коми сията активно п одкрепя ши рокото п редлагане на ши роколентови услуги за всич ки европ ей ски
граждани, както се посочва в Лисабонската стратегия и последващите съобщения (1 ).
2. На 26 ноемв ри 2008 г. Коми сията п ри е Европ ейски п лан за и кономическо възстан овяван е („п лан за
възстановяване") ( 2 ) като средство за стимулиране на възстановяването на Европа от финансовата и
икономическа криза. Стратегията за широколентов достъп е важна част от плана за възстановяване ( 3 ).
По-сп ециалн о, целта на п лана е да даде тла сък на инв естиции те на ЕС в определени стра тегически
сектори , ка то например ши роколен товите услуги, които мога т да подп омогнат икон омика та в кра т косроч ен п лан , а в п о-дълг осроч ен п лан да съдей ств а т за създава н е на в ажна ин фра структура за
устойчив икономически растеж.
3. Като част от плана за възстановяване и с цел постигане на 100 % покритие с високоскоростен интернет
за всички граждани до 2010 г. Комиси ята реши да задели 1,02 млрд. ЕШ в Европ ей ския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Част от тази сума ще бъде използвана за изграждане на
широколентови структури в селски райони за подпомагане на достъпа на селските райони до интернет,
за създаване на нови работни места и за подпомагане на по-нататъшния растеж на бизнеса ( 4 ). Освен това
няколко държави -членки в еч е обявиха п ланов ете си за п одкрепа на инвестиции те н е само в инфра структура за високоскоростни широколентови услуги в селските и недостатъчно обслужваните райони ,
н о и да ускорят разг ръщан ето на мн ог о бързи и ли бързи мрежи за достъп от следва що п околен и е
(„ДСП") ( 5 ) в големи райони от св ои те тери тории, включително г радски райони или рай они, кои то
вече се обслужват от основна инфраструктура за широколентов достъп.
4. Следва да припомним, че в документа „План за действие за държавните помощи — по-малко и по-добре
насоч ени държав ни п омощи: пътна карта за реформа на държавните п омощи 2005 —2009 г . ( 6 )"
Комисията отбеляза, че при определени условия мерките за държавна помощ могат да бъдат
ефективни инструменти за постигане на цели от общ интерес. По-специално държавната помощ може
да има коригиращо действие върху пазарната неефективност, като по този начин подобрява ефективното
функциониране на пазарите и засилва конкурентоспособността. Освен това, когато пазарите показват
ефективни резултати, но те се считат за н езадоволителни от гледна точка на кохезионната поли тика,
държавната помощ може да се използва да постигане на по-желан, справедлив пазарен резулта т. Покон кретн о, една добре н а соч ена държа вна н амеса в обла стта н а ши роколен тов и я достъп може да
доприн есе за намаляване на „цифровото разделение" ( 7 ), което разг раничава области и ли рай они в
рамки те на една държава, в кои то се п редлагат конк урен ти ши роколен тови услуги на достъпни ц ени
и области, в които такива услуги не се предлагат.
(1 ) Вж. например „i2010 — Европейско информационно общество за растеж и заетост", COM(2005) 229 окончателен,
1 юни 2005 г.; „еЕвропа 2005: Информационно общество за всички" COM(2002) 263 окончателен, „Преодоляване на
различията в широколентовия достъп", COM(2006) 129.
2
( ) Съобщение на Комисията до Европейския съвет, COM(2008) 800.
3
( ) Европейски съвет в Брюксел, 19—20 март 2009 г., Заключения на председателството.
(4 ) Вж. Регламент (ЕО) № 473/2009 на Съвета от 25 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика,
(ОВ L 144, 9.6.2009 г., стр. 3).
(5 ) За целите на настоящия документ мрежите за ДСП са мрежи за достъп, които се състоят изцяло или частично от
оптични елементи и които могат да доставят услуги за широколентов достъп с подобрени характеристики (като
например по-висока пропускателна способност) в сравнение с тези, които се доставят по съществуващите медни
мрежи (вж. по-надолу забележка под линия 60).
6
( ) COM(2005) 107 окончателен.
(7 ) През последното десетилетие информационните и комуникационните технологии (ИКТ) станаха достъпни и на
приемливи цени за широката общественост. Изразът „цифрово разделение" се използва най-често, за да опише
разслоението между лицата и общностите, които имат достъп до информационните технологии и тези, които нямат.
Въпреки че има няколко причини за това „цифрово разделение", най-важната е липсата на подходяща инфраструктура
за широколентов достъп. От гледна точка на регионалното измерение степента на урбанизация е важен фактор за достъп
м използване на ИКТ. Така навлизането на интернет остава много по-ниско в по-слабо населени райони в целия
Европейски съюз.
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5. Същевременно трябва да се гарантира, че държавната помощ не измества пазарната инициатива в сектора
за широколентов достъп. Ако се предвижда държавната помощ за широколентов достъп да се използв а в
райони , в кои то паза рните оп ератори п ри н ормални условия биха реши ли да инвестира т и ли в еч е са
инвести ра ли, това би за сегна ло инв естици ите, кои то в еч е са н аправ ен и от оп ера тори в сфера та на
широколентовите услуги при пазарни условия и сериозно би засегнало стимулите за пазарните
оп ера тори да и н в ести ра т в сфера та н а ши роколен тов и те у сл уг и на п ърв о място. В та ки ва случ а и
държавната помощ за ши роколентов достъп може да има обратен ефект по отношение на следваната
цел. Главна та ц ел на кон трола н а държавн ата п омощ в обла стта на ши роколен тови я достъп е да се
гарантира, че мерките за държавна помощ ще доведат до по-ви соко ниво на покрити е и навлизане на
широколентовите услуги, или това да стане в по-кратки срокове, отколкото без наличието на помощ и да
се гарантира, че положителното въздействие от държавната помощ надвишава отрицателното въздействие,
свързано с нарушаване на конкуренцията.
6. Следва да припомним, че регулаторната рамка за електронните съобщения също засяга въпроси, свързани
с широколентовия достъп ( 8 ). По този начин понастоящем пазарите за широколентови услуги на едро са
предмет на предварително регламентиране в държавите-членки. В тази връзка Комисията ( 9 ) и националните органи ( 10 ) вече предпри еха редица инициативи, чиято цел е да се п реодолеят н овите пред извикателства, които мрежите за ДСП пораждат от регулаторна гледна точка, по-специално по
отношение на въпросите за достъпа.
7. На стоящи те на соки обобщава т п оли ти ка та на Коми си ята за п ри лаган ето на п рави ла та за държавна
помощ от Дог овора за ЕО по отн ошение на мерки, които п одп омагат разг ръщан ето на традиционни
широколентови мрежи (ра здел 2) и засягат редица въп роси, които имат отн ошени е към оц енка та на
мерки, целящи насърчаването и подпомагането на бързото развитие на мрежите за ДСП (раздел 3).
8. Комисията ще приложи насоките, представени в настоящото съобщение, при оценката на държавната
помощ за сектора на ши роколентовите услуги, като по този начин ще увеличи правната сигурност и
прозрачността в своята практика за вземане на решения.
2. ПОЛИТИКА НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТИ ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ

достъп
2 .1 . Прил агане на правил ат а за държавна по мо щ
9. Комисията възприе изцяло положително становище по отношение на държавните мерки за разгръщането
на широколентовите услуги в селски райони и в райони с недостатъчно обслужване, а беше по-критична
п о отн ошени е на мерки те за п омощ в рай он и , в кои то в еч е има ши роколен това ин фра структура и
съществува конкуренция. Когато държавната намеса в подкрепа на ра згръщането на широколентови
усл уг и е отг ов а ряла н а услов и ята за държав на п омощ п о сми съла н а ч лен 87 , па раг ра ф 1 , досег а
Комисията е оценявала нейната съвместимост основно съгла сно член 87, параграф 3. Политиката на
Комисията за държавната помощ по отн ошение на държавните мерки в подкрепа на разгръщан ето на
широколентови мрежи е обобщена в раздели 2.2 и 2.3 п о-на татък.

2.2. Член 87, параграф 1: Наличие на помощ
10. Съгласно член 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност „всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка под каквато и да било форма, която
нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на
определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между
държавите-ч ленки, е несъвместима с общия пазар". Оттук следва, че за да бъда счетена дадена мярка
за държавна помощ, трябва да бъдат спазени следните кумулативни условия:
а) мярката трябва да бъде отпусната чрез държавни ресурси;
б) тя трябва да дава икономическо предимство на предприятия;
(8 ) Вж. Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна
рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33), Директива
2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните
съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение) (ОВ L 108, 24.4.2002, стр. 21) и Директива 2002/19/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и
тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7).
( 9) Вж. проект за препоръка на Комисията относно регулирания достъп до мрежи за достъп от следващо поколение (ДСП)
на адрес: Ьйр://ес.еигора.еи/1пГогта1юп_8ос1е1у/роЦсу/есотт/(1ос/НЬгагу/риЬНс_соп5и11/п§а/(1г_гесотт_п§а.р(1Г ( 10) Вж.
например изявление на Групата на европейските регулатори (ГЕР) относно развитието на достъпа до ДСП, ГЕР (08) 68, на
адрес: Ьйр://\у»».ег§.еилп1/(1ос/риЬНсайоп5/ег§_08_68_51а1етеп1_оп_п§а_(1еуо1ортеп1_081211.р<1Г „Предоставяне на
супер бързи широколентови връзки в Обединеното кралство. Стимулиране на инвестициите и конкуренцията", от 3
март 2009 г. Вж. още новото законодателство, прието във Франция на 15 януари 2009 г. за стимулиране на
разгръщането на кабелнм оптмчнм мрежм: )оита\ О$гае1 Ае 1а гериЪН^ие ^гащаке, 16 ]ат\а 2009.
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в) предимството трябва да бъде избирателно и да нарушава или да заплашва да наруши конкуренцията;
г) мярката трябва да засяга търговията в рамките на Общността.
11. Както показва практиката на Комисията за вземане на решения по отн ошение на държавни помощи в
сферата на ши роколентовия достъп, публичната подкрепа за проекти за широколентови услуги често
включва държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора ( 1 1 ).
12. Първо, мерките обикновено включват държавни ресурси, (например когато държавата подкрепя проекти
за широколентов достъп чрез субсидии, данъчни облекчения или други видове преференциални
финансови условия) ( 12 ).
13. Второ, по отношение на помощите, отпуснати за икономически дейности държавните мерки в подкрепа
на проекти за разг ръщане на широколентовите услуги обикн овен о за сяга т упра жн яването на икон омическа дейност (като строителство, експлоатация и предоставяне на достъп до широколентова инфраст руктура, включително съоръжения за пренос и наземно оборудване като фиксирани, наземни безжични,
сателитни или комбинация от технологии). Но в изключителни случаи, когато финансираната по този
начин мрежа не се използва за търговски цели (например мрежата предоставя широколентов достъп само
за нетърговски уебсайтове, услуги и информация) ( 13 ), като държавна намеса няма да включва предоставян е на икономическо предимство на п редп риятия и съотв етно няма да представлява държавна
помощ по сми съла на ч лен 87, па рагра ф 1 от Д огов ора.
14. Трето, п о отн ошени е н а п редоставян е на п реди мств о п омощта обикн ов ен о се п редоставя п ряко на
инвеститори ( 1 4 ) в мрежата, които в повечето случаи се избират чрез открит търг ( 1 5 ). Въпреки че
п ров ежда н ето н а търг га ран ти ра , ч е п омощта е ог ра нич ена до мин има лни я ра змер, н еобходи м за
конкретния проект, финансовата подкрепа може да даде възможност на спечелилия търга участник да
извършва търговска дейност при условия, които иначе не биха съществували на пазара. Непреки бенефициери са оператори, които се явяват трети страни и които получават достъп на едро до изградената п о
този начин инфраструктурата, а също и служебни абонати, които получават широколентова връзка при
срокове и условия, които не се прилагат без държавна намеса ( 16 ).
15. Четвърто, по отношение критерия за подбор държавните мерки, подкрепящи разгръщането на широколен тови мрежи, са изби рателни п о св оята същн ост с това , ч е са на соч ени към п редп рияти я, кои то
работят само в оп ределени райони или в някои сегмен ти от общия пазар на електронни съобщителни
услуги. Освен това по отношение на нарушаването на конкуренцията намесата на държавата допринася
за промяна на съществуващите пазарни условия с това, че редица фирми при това положение ще решат
да се абонират за услуги, предоставяни от избраните доставчици, вместо от съществуващи, евентуално поскъпи алтернативни решения на пазарна основа ( 17 ). Следователно фактът, че широколентова услуга се
предлага изобщо или на по-ниска цена, отколкото ако условията бяха други, има действието на нарушаване на конкуренцията. Освен това държавната помощ за широколентови мрежи би могла да намали
рентаби лността и да изтла ска инв естиции те на уча стници на пазара, кои то п ри други условия биха
желали да инвести рат в ц елевия район и ли в части от н его.
16. И накрая, тъй като е възможно държавната намеса да засегне доставчици на услуги от други държави членки, тя оказва въздействие и върху търговията, тъй като пазарите за електронни съобщителни услуги
(включително пазарите на широколентови услуги на едро и дребно) са отворени за конкуренция между
оператори и доставчици на услуги ( 18 ).
(11 ) За списък на всички решения на Комисията, взети съгласно правилата за държавна помощ в сферата на широколентовмте мрежм, вж. Ьпр://ес.еигора.еи/сотре1йюп/5ес1ог5/1е1есоттип1сайоп5/Ьгоа(1Ьап(1_(1ес151оп5.р(1Г
( 12) Вж. също раздел 2.2.2. по-долу относно прилагането на принципа на инвеститора в условията на пазарна икономика.
( 13) Вж. Решение на Комисията от 30 мйа 2007 г. по дело NN 24/07 — Чешка република, Общинска безжичт трежа в
Прага.
(14 ) Терминът „инвеститори" означава предприятия и/или оператори на електронни съобщителни мрежи, които инвестират
в изграждането и разгръщането на широколентова инфраструктура.
(15 ) В един единствен случай Комисията е одобрила държавна мярка, която не е включвала открит тръжен процес, но е
включвала схема за данъчни облекчения в подкрепа на развитието на широколентова мрежа в райони с недостатъчно
обслужване в Унгария, вж. Решение № 398/05 — Унгария „Развитие ш данъчни стимули за широколентови връзки".
16
( ) Вж. например Решение на Комисията № 570/07 — Германия, Широколентови връзки в селските райони в Bayern;
Решение № 157/06 — Обединеното кралство, Проект за широколентово покритие South УогЬШе О1§йа1 Кероп;
Решение № 262/06 — Италия, Широколентови инфраструктури за селските региони в Тоскана; Решение № 201/06
— Гърция, Развитие ш широколентов достъп в територии с недостатъчно обслужване; и Решение № 131/05 —
Обединеното кралство, Проект за широколентово покритие ПЪгеИрееА т Уелс. Въпреки че също са бенефициери по
тези мерки, домашните потребители не са обект на правилата за държавна помощ, тъй като не са нито предприятия,
нито икономически оператори по смисъла на член 87, параграф 1.
(17 ) Вж. Решение на Комисията № 266/08 — Германия, Широколентови връзки в селските райони в Bayern.
18
( ) Вж. Решение на Комисията № 237/08 — Германия, Помощ за широколентови връзки в Niedersachsen.
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2.2.1. Липса ш потощ. прилагането ш прищиш ш инвеститора в условията ш пазарна икономика
17. Когато държавата подпомага развитието на широколентовите мрежи чрез дялово участие или капиталови
инжекции в дружество, което ще осъществи проекта, възниква необходимостта да се направи оценка
дали тази инвестиция съдържа държавна помощ. В член 295 от Договора се посочва, че „настоящият
договор по никакъв начин не засяга разпоредбите в държавите-членки, отнасящи се до системата на
собственост върху имущество". Според съдебната практика на Съда на Европейските общности (наричан понататък „Съда") от принципа за равно третиране следва, че капитал, предоставен пряко или непряко от
държавата на предприятие при обстоятелства, които съответстват на обичайните пазарни условия, не
може да се разглежда като държавна помощ.

18. Когато дяловото участие или капиталовите инжекции от публичен инвеститор не съдържат достатъчно
перспективи за реализиране на печалба, дори и в дългосрочен план, тази намеса трябва да се счита за
държавна помощ по смисъла на член 8 7 от Договора и нейната съвместимост с общия пазар трябва да
бъде оценена на базата единствено на критериите, посочени в тази разпоредба ( 19 ).

19. Комисията провери прилагането на принципа на частния инвеститор в условията на пазарна икономика в
сферата на широколентовите услуги с решението си по делото Amsterdam ( 20 ). Както се подчертава в
това решение, съвместимостта на публична инвестиция с пазарните условия трябва да бъде доказана
задълбочено и изчерпателно чрез наличието на значително участие на частни инвеститори или чрез
съществуването на стабилен бизнес план, показващ достатъчна възвръщаемост на инвестицията. Когато в
проекта участват частни инвеститори, япе ^иа non условие е, че те следва да поемат търговския риск,
свързан с инвестицията, при същите срокове и условия като публичния инвеститор.

2.2.2 . Липса ш пото щ. Ко мпе нсация за общес твена ус луга и критериите о т де ло то Актагк
20. В някои случаи държавите-членки могат да решат, че предоставянето на мрежа за широколентов достъп
следва да се разглежда като услуга от общ икон омически интерес (УОИИ) по смисъла на член 86,
параграф 2 от Договора ( 21 ).

21. Според съдебната практика на Съда, ако са изпълнени четири основни условия (наричани обикновено
„критериите от делото Altmark"), държавното финансиране за предоставяне на УОИИ може да попадне
извън приложното поле на член 87, параграф 1 от Договора ( 22 ). Четирите условия са, както следва: а)
бенефициерът по механизъм за държавно финансиране на услуга от общ икономически интерес (УОИИ)
трябва да бъде официално натоварен с предоставянето и изпълнението на задължения във връзка с УОИИ
и неговите задължения трябва да бъдат ясно определени, б) параметрите за изчисляване на компен сацията трябва да бъдат определени предварително по обективен и прозрачен начин, за да не може тя да
даде икономическо предимство, което може да постави в по-благоприятно положение предприятието
получател спрямо конкурентни предприятия; в) компенсацията не може да надвишава стойността, която
е необходима за цялостно или частично покриване на разходите, направени при изпълнението на
задълженията във връзка с УОИИ, като се отчетат съответните приходи и разумна печалба за изпълнението на тези задължения и г) когато бенефициерът не е избран чрез процедура за възлагане на
обществена поръчка, размерът на предоставената компенсация трябва да бъде определен на базата на
анализ на разходите, които добре управлявано типично предприятие би направило за изпълнението на
тези задължения, като се отчетат съответните приходи и разумна печалба.
( 19) Дело C-303/88, Италия срещу Комисията, [1991 г.] ECR I-1433, точки 20—22.
(20) Решение на Комисията от 11 декември 2007 г. по дело C 53/2006 Сйупй АтЛегйат — инвестицж т община
Амстердам в мрежа от типа FTTH (оптичен кабел до дома), ОВ L 247, 16.9.2008 г., стр. 27. Делото се отнася за
изграждането на мрежа за широколентов достъп от типа FTTH (оптичен кабел до дома) за свързване на 37 000
домакинства в Амстердам, които вече са били обслужвани от няколко конкурентни широколентови мрежи. Община
Амстердам реши да инвестира в пасивното ниво от мрежата заедно с двама частни инвеститори и пет корпорации за
жилищно строителство. Пасивната инфраструктура беше собственост и се управляваше от отделно дружество, от чиито
акции община Амстердам притежаваше една трета, двама други частни инвеститори (ШС Кеа1 ЕвШе м Reggefiber)
също една трета, а корпорациите за жилищно строителство останалата една трета.
21
( ) Според съдебната практика предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, трябва
да са били натоварени с тази задача с акт на публичен орган. В тази връзка услугата от общ икономически интерес
може да бъде възложена на оператор чрез предоставянето на концесия за обществена услуга, вж. съединени дела T204/97 и T-270/97 EPAC срещу Комисията, сборник, 2000 г., стр. II-2267, точка 126 и дело T-17/02 Fred Океп
срещу Комисията, сборник, 2005 г., стр. II-2031, точки 186, 188—189.
22
( ) Вж. дело С-280/00, Актагк Тгапв СтЬН м Ке§1егип§5рга'51<1шт Ма§<1еЪиг§ срещу №ЬуегкеЬг5§е5е115сЬаЙ Актагк
GmbH, сборник, 2003 г., стр. I-7747 („Решение по делото Altmark").
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22. В две решения във връзка ( 23 ) с мерки, предприети от регионални органи за възлагане на (субсидирана)
концесия за обществена услуга ( 24 ) на частни оператори за разгръщането на основни широколентови
мрежи в райони с недостатъчно обслужване, Комисията стигна до заключението, че схемите за подпомагане, за които е отправено уведомление, са в съответствие с четирите критерия, посочени в решението
по делото Altmark, и следователно те не попадат в приложното поле на член 87, параграф 1 ( 25 ). Освен
това Комисията не откри доказателства за наличие или ри ск от прекомерна компен сация.

23. Комисията обаче определи, че понятието УОИИ и съответното позоваване на съдебната практика от
делото Актагк не може да се приеме, когато доставчикът нито е имал ясен мандат, нито е имал
задължен и ето да п редостав я ши роколен тов д остъп и да осиг урява в ръзка на в си чки г ра жда ни и
фирми в райони с н едоста тъчно обслужване, а е би л ори ен тиран по -скоро към п редоставян ето на
връзка на фирми ( 26 ).

24. Освен това според съдебната практика, въпреки че държавите-членки разполагат с голяма свобода да
определят какво считат за услуги от общ икономически интерес, определянето на тези услуги и задачи от
страна на държа вите-ч лен ки може да бъде п остав ен о п од в ъпрос от Коми си ята в случай на явна
грешка. ( 27 ) С други думи въпреки че определянето на същността и на обхвата на задачата за предоставяне на УОИИ попада в компетенциите и дискреционните правомощия на държавите-членки, тези
компетенции не са нито неограничени, нито могат да бъдат упражнявани арбитражно ( 28 ). По-специално,
за да бъде една д ейн ост, считана за УОИИ, тя следва да притежава сп ециални ха рактери сти ки в
сравнение с обикновени икономически дейности ( 29 ). Във връзка с това Комисията ще счита, че в
райони, където частни инвеститори вече са инвестирали в инфраструктура за широколентов а мрежа
(или са в процес на допълнително разширяване на своята мрежова инфраструктура) и вече предоставят
конкурентни широколентови услуги с достатъчно широколентово покритие, изграждането на паралелна
конкурентна и публично финансирана широколентова инфраструктура не следва да се счита за УОИИ по
смисъла на член 86 от Дог овора ( 3 0 ). Но когато може да се п окаже, че частните инвеститори н е са в
(23) Вж. Решенме на Коммсмята № 381/04 — францмя, Рго)е1 <1е гевеаи <1е 1е1есоттитсайоп5 Ьаи1 йеЬй <1е5 РугепеевА11апИ^ие5, м Решенме на Коммсмята (Решенме № 382/04 — францмя, М15е еп р1асе сГипе т&аЛгисШге Ьаи1 йеЬй
5иг 1е 1еггйо1ге йе 1а ге§юп Итошт (ООК5АЦ.
( 24) Въпреки че в тези насоки се посочва понятието „концесия" за обществена услуга, формата на договорния инструмент,
избран за предоставяне на задачата за извършване на обществена услуга или на УОИИ, може да се различава в
отделните държавите-членки. Но той трябва да определя като минимум точната същност, обхвата и продължителността
на наложените задължения за предоставяне на обществени услуги, както и идентичността на съответните предприятия
м разходите, които трябва да бъдат поети от тях.
( 25) По-специално, предвид факта, че държавите-членки разполагат с голяма свобода при определянето на обхвата на
УОИИ, Комисията призна в посочените по-горе две решения, че доколкото предоставянето на повсеместна широколентова инфраструктура би било открито за всички други доставчици на мрежа и би имало коригиращо действие
върху пазарна неефективност и би осигурило връзка за всички потребители в заинтересованите райони, въпросните
държави-членки не са допуснали явна грешка, като са счели, че предоставянето на тази услуга попада в обхвата на
понятието УОИИ.
26
( ) Вж. Решение на Комисията № 284/05 — Ирландия, „Регионална програма за широколентови връзки: мрежи за
метрополни райони („ММР")", фази II и III, точки (23, 37—40). В това дело Комисията счете, че подкрепата, предоставена за разгръщането и експлоатирането на мрежи за метрополни райони (ММР) в няколко града в Ирландия, не
представлява компенсация за УОИИ въз основа на това, че мярката, за която е отправено уведомление, е наподобявала
повече „публично-частно партньорство", отколкото възлагане и изпълнение на УОИИ. Вж. още Решение № 890/06 —
Францмя, „АШе <1и 51соуа1 роиг ип гевеаи <1е 1ге5 Ьаи1 <1еЪй". В това дело Коммсмята отбеляза, че мярката, за която е
отправено уведомление, се е отнасяла за предоставяне на широколентова връзка само за бизнес паркове и организации
от публичния сектор в част от Тулуза, без да се включва гражданският сектор. Освен това проектът е обхващал само
част от района. Поради това Комисията счете, че това не е УОИИ на основание, че целта на мярката, за която е
отправено уведомление, не е била да обслужва интересите на гражданите, а на предприятията.
(27 ) Вж. дело T-289/03, Bupa и други срещу Комисията, сборник, 2008 г., стр. II—000, точка 165 и дело T-106/95 FFSA
м други срещу Комисията, сборник, 1997 г., стр. II—229, точка 99. Вж. още точка 14 от Съобщение на Комисията
относно услугите от общ интерес в Европа, (ОВ C 17, 19.1.2001 г., стр. 4).
28
( ) Вж. дело T-442/03, SIC срещу Комисията, сборник, 2008 г., стр. II-000, точка 195, дело T-289/03, op.cit., точка 166
м дело T-17/02, op.cit., точка 216. Съгласно точка 22 от Съобщението на Комисията относно услугите от общ интерес
в Европа „свободата на държавите-членки да определят (услугите от общ икономически интерес) означава, че основно
държавите-членки са отговорни да определят какво считат за (такива) услуги въз основа на специфичните особености
на дейностите. Това определяне може да подлежи на контрол, само за да се открие явна грешка".
29
( ) Това предполага, че целта, свързана с общия интерес, която преследват публичните органи, не може просто да бъде
развитието на определени икономически дейности или икономически зони според посоченото в член 87, параграф 2,
буква в). Вж. Решенме № 381/04 — францмя, Рго)й <1е гевеаи <1е 1е1есоттитса1юп5 Ьаи1 йеЬй <1е5 РугепеевА11апИ^ие5, точка 53 м Решенме № 382/04 на Коммсмята — М15е еп р1асе сГипе т&аЛгисШге Ьаи1 йеЬй 5иг 1е
1еггйо1ге <1е 1а ге§юп Цтошш (ООК5АЦ.
30
( ) Във връзка с това мрежите, които следва да се вземат предвид за определяне на нуждата от УОИИ, следва винаги да
бъдат със сравнима архитектура, а именно или обикновени широколентови мрежи, или мрежи за ДСП.
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състояние да предоставят в близко бъдеще ( 31 ) подходящо широколентово покритие за всички граждани
или потребители, като така значителна част от населението ще се окаже без достъп, може да бъде
отпусната компенсация за обществена услуга на предприятие, на което е поверено извършването на
УОИИ, при условие че са изпълнени условията, посочени в точки 25 —29. Следва да се изтъкне, че
съображенията, посочени в тези точки, се основават на особеностите на сектора на широколентов достъп
и отразяват натрупания досега опит от Комисията в рамките на практиката й на взимане на решения в
тази област. Затова въпреки че условията, посочени в тези точки, не са изчерпателни, те все пак са
показателни по отношение на подхода на Комисията при определянето за всеки отделен случай на това
дали съответните дейности могат да бъдат определени като УОИИ и дали предоставеното публично
финансиране в този смисъл е в съответствие с правилата за държавна помощ от Договора.

25. По отношение на определянето на обхвата на задачата за предоставяне на УОИИ за цел осигуряване на
всеобхватно разгръщане на широколентова инфраструктура държавите-членки трябва да посочат
причините, които обясняват защо именно избраната от тях услуга, поради специфичната си същност,
заслужава да бъде разглеждана като УОИИ и да бъде разграничена от други икономически дейности ( 32 ).
Държавите-членки следва да гарантират също така, че задачата за предоставяне на УОИИ отговаря на
определен брой минимални критерии, общи за всяка задача за предоставяне на УОИИ и да покажат, че
тези критерии са изпълнени в действителност за всеки отделен случай.

26. Тези критерии в ключва т п он е: а) на лич и е на докумен т на п ублични я орган, с кой то той на това рва
съответните оператори със задачата за предоставяне на УОИИ и б) задачата трябва да бъде от универсален
и задължителен характер ( 33 ). По този начин при установяване на това дали определението на УОИИ за
разработване на широколентова инфраструктура не води до явна грешка на оценката, държавите-членки
следва да гарантират, че широколентовата инфраструктура, която ще бъде изградена, предоставя
универсална връзка за всички потребители в определен район, както за живущите на място граждани,
така и за бизнеса. Освен това задължителният характер на задачата за предоставяне на УОИИ предполага,
че доставчикът на мрежата, която ще се изгради, няма да може да отказва достъп до инфраструктурата н а
дискреционна и/или дискриминационна основа (тъй като например предоставянето на услуги за достъп в
определен район може да не бъде търговски изгодно).

27. Предвид степен та на конкуренция, която беше постигната след либерализацията на сектора на елек тронните комуникации в Общността и в частност конкуренцията на пазара на широколентови услуги на
дребно днес, една мрежа, финансирана с публични средства и изградена в контекста на УОИИ, следва да
бъде достъпна за всички заинтересовани оператори. Съответно признаването на задачата за предоставяне
на УОИИ за изграждане на широколентова инфраструктура следва да се основава на предоставяне на
пасивна, неутрална инфраструктура ( 34 ) със свободен достъп. Такава мрежа следва да предоставя на
търсещите достъп всички съществуващи видове достъп до мрежа и да позволява ефективна конкуренция
на ниво на услугите на дребно, като гарантира предоставянето на конкурентни услуги на достъпни цени
за крайните потребители ( 35 ). Затова задачата за предоставяне на УОИИ следва да обхване единствено
разгръщан ето на ши роколентова мрежа , която п редоставя уни верса лна свързан ост и свързани с н ея
( 3 1 ) Понятието в „близко бъдеще" може да се разбира като отнасящо се за период от три години. Във връзка с това
планираните инвестиции от страна на частни инвеститори следва да могат да гарантират, че ще бъде постигнат наймалкото значителен напредък по отношение на покритиет о в рамките на тригодишен период, както и това приключ ването на планираната инвестиция да се извърши в рамките на разумен период от време след това (в зависимост от
особеностите на всеки район и на всеки проект).
( 32 ) В отсъствието на такива причини няма да бъде възможно дори и повърхностно разглеждане от страна на Комисията въз
основа на първото условие от Altmark, както и на член 86, параграф 2 от Договора за ЕО във връзка с наличието на
явна грешка от страна на държавата-членка в контекста на нейната свобода на действие, дело T-289/03, BUPA и други
с рещ у Комиси ята [2008] Е СК Н-0000, par 172.
( 3 3) От съдебната практика, свързана с член 86, параграф 2 следва, че държавата-членка трябва да посочи три причини,
които обясн яват защо именно изб ран ат а от тях услуг а, п оради спе цифичната си същн ост, заслуж ав а д а бъде
разг ле жд ан а кат о У ОИИ и д а бъ де разг ранич ен а от д руг и икон омич е ски дейн ости . В от съ стви ет о н а т аки в а
причини няма да бъде възможно дори и повърхностно разглеждане от страна на Комисията въз основа на първото
условие от Altmark, както и на член 86, параг раф 2 от Договора за ЕО във връзка с наличието на явна грешка от
ст рана н а дъ рж ав ат а-членка в контекста на нейнат а св обод а н а дей ствие, дело T -289/ 03, BU PA и други срещу
Ко м и си ят а [200 8 ] Е СК П - 00 00, p ar 1 72.
( 34 ) Една мрежа следва да бъде неутрална от технологична гледна точка и по този начин да позволи на тъ рсещите достъп
да използват всички налични технологии за предоставяне на услуги за крайните потребители. Въпреки че такова
изискв ане вероятно ще има ограничено приложение при разг ръ щането на инфраструкт ура за мреж а за ADSL,
ситуацията е различна за мрежи за ДСП, оптични кабелни мрежи, където операторите може да използват р азлични
оптични технологии за предоставяне на услуги за крайните потребители — напр. „от точка до точка" или гигабайтова
пасивна оптична мрежа (G-PON).
( 35 ) Например мрежата за ADSL следва да предоставя битстрийм достъп и самостоятелно ползване на абонат на линия,
докато оптичната кабелна мрежа за ДСП следва да предоставя д остъп поне до свободни оптични кабели, битстрийм
достъп, а при разгръщане на мрежа за FTTC — ЕШге То The Curb (влакно до контрола) — достъп до самостоятелно
ползване на абонатна подлиния.
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услуги за достъп на едро, без да включва комуникационни услуги на дребно ( 36 ). Когато доставчикът на
УОИИ е също така вертикалн о интегриран широколентов оператор, следва да бъдат предприети
подходящи предпазни мерки, за да се избегне кон фликт на интересите, неправомерна дискриминация
и други скрити непреки ползи ( 37 ).

28. Предвид че пазарът за електронни комуникации е изцяло либерализиран следва, че УОИИ за широколентово разгръщане не може да се основава на предоставянето на изключително или специално право за
доставчика на УОИИ в рамки те на ч лен 86, парагра ф 1 .

29. В съответствие със задачата за предоставяне на универсално покритие доставчикът на УОИИ може да се
нуждае от разгръщане на мрежова инфраструктура не само в районите, където това е нерентабилно, но
също в райони, където е рентабилно, т.е. райони, в които други оператори са разгърнали вече свои
собствени мрежови инфраструктури или планират да го направят в близко бъдеще. Но в този случай
предвид особеностите на сектора на широколентов достъп предоставената компенсация следва да обхване
разходите за разгръщането на инфраструктура единствено в нерентабилните райони ( 38 ). Когато УОИИ за
разгръщане на широколентова мрежа не се основава на разгръщането на инфраструктура, която е
притежание на публичен орган следва да се приложат подходящо преразглеждане и механизъм за
дължими възстановявания с цел да се избегне това доставчикът на УОИИ да придобие неправомерно
предимство, като притежател на мрежата, която е финансирана с публични средства след изтичане на
концесията на УОИИ. Накрая компенсацията за УОИИ следва по принцип да се предостави чрез открита,
прозрачна недискриминационна тръжна процедура, при която всички кандидатстващи оператори трябва
да определят по прозрачен начин рентабилните и нерентабилни райони, да оценят очакваните приходи и
да поискат съответната компенсаторна сума, която те считат, че е стриктно необходима, като избегнат
всякакъв риск от свръхкомпенсиране. Организираната при тези условия тръжна процедура ще гарантира,
че е изпълн ено ч етвъртото условие, посочено в Актагк (вж. точка 21).

30. Кога то ч етвъртото условие от Актагк н е е и зпълнен о и ако общите критерии за при лагането на ч лен
87, параграф 1 от Договора са изпълнени, компенсацията за обществена услуга за разгръщане на
инфра структура за широколентов достъп ще представлява държавна помощ и ще бъде предмет на
член ов е 73, 86, 87 и 88 от Д огов ора. В този случай държавната помощ п од формата на комп ен сация
за обществена услуга, предоставена на някои предприятия, натоварени с изпълнението на услуги от общ
икономически интерес (вж. точки от 25 до 29 по-горе) може да бъде разглеждана като съвместима с
общия паза р ка то изи скването за н отификация, п осоч ен о в ч лен 88, параг раф 3 от Дог ов ора н е се
прилага, ако са изпълнени изискванията, посочени в Решение на Комисията от 28 ноември 2005 г.
„относно прилагането на член 86, параграф 2 от Договора за ЕО към държавната помощ под формата на
компенсация за обществена услуга, предоставено на някои предприятия, натоварени с изпълнението на
услуги от общ икономически интерес" ( 39 ).

2.3. Оценка на съвместимостта съгласно член 87, параграф 3
31. Когато Комисията е счела, че мярка, за която е отправено уведомление, представлява помощ по смисъла
на член 87, параграф 1 от Договора, оценката за съвместимост се е основавала досега пряко на член 87,
параграф 3, буква в) ( 40 ).
( 36 ) Ог раничението се обосновав а с ф акта, че след като бъде разработена широколентовата мреж а, предост авяща
универсална свързаност, пазарните сили са по принцип достатъчни за предоставяне на комуникационни услуги за
всички потребители на конкурентни цени.
( 37) Такива предпазни мерки могат да включват задължение за разделяне на счетоводството и могат да включват също така
създаване на правен субект с различна структура от тази на вертикално интегрирания оператор. Този субект следва да
носи единствената отговорност за спазване и изпълнение на задачата за предоставяне на УОИИ, с която е натоварен.
38
( ) Държавата-членка определя според особеностите на всеки случай най-подходящата методология, за да гарантира, че
предоставената компенсация ще покрие единствено разходите за осъществяване на задачата за предоставяне на УОИИ в
нерентабилните райони. Например предоставената компенсация може д а се основава на сравнение между приходите,
произтичащи от търговската експлоатация на инфраструктурата в рентабилните райони и приходите, произтичащи от
търговската експлоатация в нерентабилните райони. Всички приходи, които надхвърлят средните печалби върху
капит ала за т ози икономически сект ор за разг ръщането на оп ределен а широколентов а инфраструкт ура, мог ат д а
бъде пренасочени за финансиране на УОИИ в нерентабилните райони, като разликата се поема от предоставената
финансова компенсация.
( 39 ) ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 67. Вж. също „Рамка на Общността за държавната помощ под формата на компенсация
за обще ствен а усл уг а", ОВ C 297, 29.11.2005 г ., ст р. 4.
( 40) Следва да припомним, че съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора „помощите за насърч аване на икономическото развитие на региони, където жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо рав нище на
непълна заетост ", могат също да бъдат счетени за съвместими с общия пазар.
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32. Районите, обхванати от проект за широколентов достъп с участие на държавна помощ, могат също да
бъда т п одп ома г а н и ра й он и п о сми съла н а ч л ен 8 7 , п а ра г ра ф 3 , букв и а ) и в ) и н а На с оки т е за
регионални помощи ( 41 ). В този случай помощта за широколентов достъп също може да се определи
като помощ за първоначална инвестиция по смисъла на Насоки те за регионални помощи. В мн ого от
случ аи те, п ров ерен и до момен та от Коми си ята обач е, е и ма ло и други рай они , към кои то са би ли
насоч ени мерки те, за кои то е отправ ен о уведомлени е, които н е са би ли „п одп омагани" и в резултат
на това не е можело оценката на Комисията да се извърши съгласно Насоките за регионални помощи ( 42 ).
33. Когато дадена мярка попада в обхвата на Насоките за регионални помощи („НРП") и когато се предвижда
тя да предостави индивидуална a d hoc помощ на единствена фирма или помощ, сведена до една област
н а дейн ост, държав и те-ч ленки са отг ов орни да докажа т, ч е са и зп ълн ен и услов и ята от НРП. По сп ециалн о това означава въпросният п роект да доприна ся за п остиган е на съг ла сувана стратегия за
регионално развитие и, предвид естеството и размера на проекта, да не води до неприемливо нарушаване
на конкуренцията.
2.3.1. Сравнителе н тест и неговото прилагане по отношение ш по /пощи за разгръщане ш широколентова мрежа
34. За да оцени дали дадена мярка за подпомагане може да се счита за съвместима с общия пазар, Комисията
измерва баланса между п оложителното въздействие на мярката за постигане на цел от общ интерес и
нейните потенциални негативни странични ефекти, като нарушаване на търговията и конкуренцията.
35. При прилагането на този сравнителен тест Комисията ще оцени следните въпроси:
а) мярката за п омощ п реследва ли точн о оп ределена ц ел от общ интерес, т.е. предложена та п омощ
насочена ли е към пазарна неефективност или друга цел? ( 43 )
б) изготвена ли е добре мярката за постигане на целта от общ интерес? По -специално:
i) държавната помощ п одходящ ин струмен т на п олитика та ли е, т.е. и ма ли други по -добри, поподходящи инструменти?
ii) има ли стимулиращо въздействие, т.е. помощта променя ли поведението на предприятията?
iii) да ли мя рка та за п ом о щ е п р оп о рц и он а лн а , т. е. мож е ли да се п о сти г н е съща та п р омян а в
поведението с по-малка помощ?
в) ограничени ли са нарушаването на конкуренцията и ефектът върху търговията, така че цялостният
баланс да е положителен?
36. Отделните стъпки на сравнителния тест в областта на широколентовите мрежи са представени подробно
в ра здели 2 .3 .2 и 2 .3 .3 .
2.3.2. Це л ш м яр ка та
37. Както беше посочено във въведението, широкият и на приемливи цени достъп до широколентови услуги
е изключително важен поради неговата способност да ускори приноса на тези технологии за растежа и
иновациите във всички сектори на икономиката и за социалното и териториалното сближаване.
38. Икон омика та на п редоставян ето на широколентови услуги е та кава, че от гледна точка на паза ра н е
винаги ще бъде рентабилно да се инвестира в тях. Поради икономиката на гъстотата на населението по
принцип е по-рентабилно широколентовите мрежи да се развиват там, където потенциалното търсене е
п о-г олямо и кон ц ен три ра н о, т.е. в гъсто на селен и ра й они . Пора ди в и соки те п остоянни ра зходи за
инвестиции разходите за единица нара стват си лн о п ри намаляване на гъстотата на населеност. В
резулта т на това при ши роколен товите мрежи се наблюдава рентабилн о обхващан е само на част от
населени ето. По п одобен начи н, в някои ра й они може да бъде рен таби лн о само един доставч ик да
изгради мрежа, а не двама или повече.
(41 ) Насоки относно националните регионални помощи за 2007—2013 г., ОВ C 54, 4.3.2006 г., стр. 13—45.
(42 ) Освен това, въпреки че отпуснатата помощ в някои случаи е била свързана с „подпомагани райони" и също би могла да
бъде определена като помощ за първоначална инвестиция по смисъла на горепосочените насоки, често интензитетът на
помощта може да надвишава позволения таван за регионална помощ в такива райони. (43 ) Вж. например, Решение на
Комисията № 508/08 — Обединеното кралство, Предоставяне ш широколентови услуги в
отдалечени райони в Северна Ирландия, Решение № 201/06 — Гърция, Развитие ш широколентов достъп в райони с
недостатъчно обслужване и Решение № 118/06 — Латвия, Развитие ш широколентови съобщителни мрежи в селски
райони.
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39. Ког ато па за рът н е п редостав я доста тъчн о ши роколен тов о п окри ти е и ли условията за достъп н е са
подходящи , държавна та помощ може да изиг ра е п олезна роля. По -сп ец иа лн о, държавна та п омощ в
сектора за широколентови услуги може да има коригиращо действие при пазарна неефективност, т.е.
ситуации, в които отделни пазарни инвеститори не правят инвестиции, дори това да е ефективно в поши рок и кон омич ески п лан , на п ример п оради п оложи телни я ефект на разп рости ра н ето. Също та ка
държавната помощ за широколентови мрежи може да бъде разглеждана и като инструмент за
постиган е на сп рав едливи ц ели, т.е. ка то начин за п одобряван е на достъпа до осн овн о средств о за
комуникация и участие в обществото, както и свобода на изразяване за всич ки сектори в обществото,
подобрявайки по този начин социалното и териториалното сближаване.
40. Полезно е още в началото да представим основното разграничаване на видовете райони, към които може
да се насочи вниманието, в зависимост от вече съществуващото равнище на широколентови връзки.
Комисията прави разграничение между райони, в които не съществува инфраструктура за широколентов
достъп или няма вероятн ост такава да бъде развита в близко бъдеще (бели райони), райони, в които
съществ ува само един оп ератор на ши роколен това мрежа (сиви рай они) и рай они, в които има пон е
двама или повече доставчици на широколентова мрежа (черни райони) ( 44 ).
2.3.2.1. Б е л и р а й о н и : н а с ъ р ч а в а н е н а ц е л и т е з а т е р и т о р и а л н о с б л и ж а в а н е и
икономическоразвитие
41. От гледна точка на политиката Комисията винаги е считала, че подкрепата за разгръщане на широколен тови мрежи в селски рай они и в бели рай они с н едоста тъч но обслужван е, е в съотв етств и е със
съществуващите политики на Общността, тъй като тя стимулира териториалното социално и иконо мическо сближаване и е насочена към преодоляване на пазарна неефективност. В п очти всички свои
решения в тази област Комисията е подчертавала, че при широколентовите мрежи се наблюдава икономически изгодно покритие само на част от населението, поради което държавната подкрепа е необходима
за постигане на повсеместно покритие.
42. Комисията при ема, че ч рез п редоставянето на финансова подкрепа за осигуряване на широколен тови
услуги в райони, в които понастоящем не се предлага широколентов достъп или в които няма планове на
частни инвеститори за разгръщане на такава инфраструктура в близко бъдеще, държавите -ч ленки се
стремят към п остиган ето на цели, свързани с дей ствително сближаване и икономическо разви ти е и
следователно има основания да се счита, че тяхната намеса съответства на общия интер ес ( 45 ).
Пон яти ето в „бли зко бъдеще" може да се ра зби ра ка то отна сящо се за п ери од от три г оди ни . Във
връзка с това планираните инвестиции от страна на частни инвеститори следва да могат да гарантират,
че ще бъде п остигна т най -ма лкото значи телен нап редък п о отношени е на п окрити ето в рамки те н а
тригодишен период, както и това приключването на планираната инвестиция да се и звърши за
разумен период от време след това (в зависимост от особености те на всеки район и на всеки проект).
Публичните органи могат да изискат подаването на бизнес план, както и подробен график за плана за
разгръщане, както и доказателство за подходящо финансиране или друг вид доказателство, което да
демон стри ра достов ерен и п риемлив ха рактер на п ланираната инвестиция от ча стните оп ератори на
мрежата.
2.3.2.2. Ч е р н и р а й о н и : н е е н е о б х о д и м а д ъ р ж а в н а н а м е с а
43. Когато в дадена географска зона има поне двама доставчици на широколентови мрежи и широколен товите услуги се предоставят при конкурентни условия (конкуренция на базата на инфраструктура), няма
пазарна неефективност. Съответно полето за държавна намеса, която да доведе до допълнителни ползи, е
ограничено. Напротив, държавната подкрепа за финансиране на изграждането на допълнителна широколентова мрежа ще доведе по принцип до неприемливо нарушаване на конкуренцията и изтласкването
от паза ра на ча стни инв ести тори . Ето за що в отсъств и ето на ясн о изра зена пазарна н еефективн ост
Комисията ще има отрицателн о становище по отношени е на мерки за финансиране на развитието на
допълнителна инфраструктура за широколентов достъп в „черен район" ( 46 ).
(

44

) Вж. например Решение на Комисията № 201/06 — Гърция „Развитие на широколентов достъп в райони с недостатъчно обслужване".
( ) Вж. например Решение № 118/2006 — Латвия, „Развитие на широколентови съобщителни мрежи в селски райони".
( 46 ) Вж. Решение на Комисията от 19 юли 2006 г. относно мярка № C 35/05 (ex N 59/05), която Нидерландия
възнамерява да приведе в действие относно инфраструктура за широколентова мрежа в Appingedam, (ОВ L 86,
27.3.2007 г., стр. 1). Делото се отнася за разгръщането на пасивна мрежа (т.е. проводници и оптичен кабел),
която да бъде собственост на общината, а активното ниво (т.е. управлението и експлоатацията на мрежата) да бъде
отдадено чрез търг на частен оператор, предоставящ услуги на едро, който да предлага услуги за достъп на едро на
други доставчици на услуги. В решението си Комисията отбеляза, че нидерландският пазар за широколентови услуги е
бързо развиващ се пазар, в който доставчиците на електронни съобщителни услуги, включително кабелните оператори
м доставчиците на интернет услуги, са в процес на въвеждане на широколентови услуги с много висок капацитет без
никаква държавна подкрепа. Положението в Appingedam не е било по-различно от това на останалата част от
нидерландския пазар за широколентови услуги. И основният оператор на услуги по фиксирана мрежа, и кабелният
оператор вече са предлагали „тройни" пакетни услуги в Appingedam (телефонни услуги, широколентов достъп и
цифрова/аналогова телевизия) и двата оператора са имали техническите възможности да увеличат допълнително
капацитета на пропускателната способност на своите мрежи.
45
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2.3.2.3. С и в и р а й о н и : н е о б х о д и м о с т о т п о - п о д р о б н а о ц е н к а
44. Нали чи ето на оп ера тор на мрежа в даден рай он н е означав а н еп ременн о, ч е н е съществ ува па за рна
неефективност или проблем по отношение на сближаването. Монополното предоставяне на услуги може
да се отрази на качеството на обслужването или на цената, на която услугите се предлагат на гражданите.
От друга страна, в райони, където съществува само един оператор на широколентова мрежа, по правило
субсидиите за изграждането на алтернативна мрежа могат да нарушат пазарната динамика. Следователно
се на лага по-п одробен анализ и внима телна оц енка на съвместимостта п о отношени е на държавната
подкрепа за разгръщането на широколентови мрежи в „сиви" райони.
45. Въп реки ч е може да съществ ува оп ера тор на мрежа в ра й она , обект на държав на та н амеса , н якои
катег ории п отребители може в се пак да н е п олучава т а деква тно обслужван е в сми съл, ч е н якои от
желаните от п отреби тели те ши роколентови услуги не са им би ли п редлагани и ли за ради лип сата на
регламентирани цени за достъп на едро, ц ените на дребно н е са били достъпни в сравнение с тези за
същите услуги, предлагани в други по-конкурентни области или райони на държавата ( 47 ). Ако освен
това има съвсем ограничени изгледи трети страни да изградят алтернативна инфраструктура, финанси рането на алтернативна инфраструктура би могло да бъде целесъобразна мярка. Тя би имала коригиращо
действие върху липсата на конкуренция и по този начин би намалила проблемите, възникващи от de
(ас1о монополната позиция на основния оператор ( 48 ). Отпускането на помощ при тези обстоятелства
обаче подлежи на редица условия, които трябва да бъдат изпълнени от за сегнатата държава -членка.
46. При опредени условия Комисията може съответно да обяви за съвместими мерки за държавна помощ,
които са насочени към райони, където предоставянето на инфраструктура за широколентови услуги е все
още de facto монопол, при условие че i) не се предлагат ценово достъпни или подходящи услуги, които
да удов летв орява т п отребностите на дома шни те и служебни те п отреби тели и п ри услови е ч е ii) н е
съществуват мерки с по-слабо нарушаващо действие (включително предварително регламентиране),
чрез кои то да се п остигнат същи те ц ели . С ц ел устан овяване н а гореп осочени те условия Коми сията
ще оцени по-конкретно дали:
а) общите пазарни условия са неподходящи, като разгледа, т(ег аНа, актуалното равнище на цените на
широколентовите услуги, видовете услуги, предлагани на крайни потребители (домашни и служебни
потребители) и условията, свързани с тях;
б) при отсъствие на предварително регламентиране, наложено от национален регулаторен орган (НРО) ,
действителен достъп до мрежа не се предлага на трети страни или условията за достъп не водят до
ефективна конкуренция;
в) ба ри ери те за н ав ли за н е ка то ц яло в ъзп реп ятств а т п отенци а лн ото нав ли зан е на па за ра на други
опера тори на мрежи за електронни съобщения и
г) предприетите действия и/или наложените коригиращи мерки от страна на компетентния национален
регулаторен орган или органа, отговарящ за конкуренцията, по отношение на съществуващия
доставчик на мрежа не са били в състояни е да разреша т тези проблеми.

2.3.3. Структуриране ш мяртта и необходимост от ограничаване ш нарушаването ш конкуренцията
47. Когато широколентовото покритие се счита за недостатъчно, държавната намеса може да е необходима.
Първият въпрос, който трябва да се зададе, е дали държавната помощ е подходящ инструмент на
политиката, с който да се разреши проблемът или има други, по-подходящи инструменти.
(

47

) Според посоченото в точка 6 следва да се припомни, че достъпът до широколентова мрежа е понастоящем предмет на
предварително регламентиране във всички държави -членки на ЕС.
( ) В решението си № 131/05 — Обединеното кралство, „Проект за широколентово покритие РШгеХреей на Уелс",
Комисията трябваше да оцени дали финансовата подкрепа, предоставена от органите на Уелс за изграж дането на
открита фиброоптична мрежа с неутрален доставчик, свързваща 14 бизнес парка, би могла да бъде опреде лена за
съвместима, въпреки че целевите райони вече са били обслужвани от основния мрежов оператор, който е предоставял
линии под наем на регламентирани цени. Комисията установи, че линиите под наем, предлагани от основния оператор,
са много скъпи, почти на недостъпни цени за МСП. Също така целевите бизнес паркове не са можели да п олучават
услуги за симетричен ADSL над 2 Mbps поради отдалечеността и м от телефонните централи на основния оператор.
Освен това основният оператор не е предоставял своите проводници и свободни оптични кабели на разпол ожение на
трети страни. Ето защо присъствието на основния оператор в целевите райони не е можело да гарантир а на МСП
услуги за високоскоростен интернет на достъпни цени. Също така не е имало изгледи трети страни да из градят
алтернативна инфраструкт ура за предоставяне на високоскоростни услуги на въпросните бизнес паркове. Вж. още
Решенме № 890/06 на Коммсмята — францмя, „АШе <1и 5юоуа1 роиг ип гевеаи <1е 1ге5 Ьаи1 йеЬй" м Решенме №
284/05 — Ирландия, „Регионална програма за широколентови връзки: мрежи за метрополни райони („ММР")", фази II
м III.
48
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48. В тази връзка Комисията отбеляза в предишни решения, че въпреки че предварителното регламентиране в
много случаи е улеснило разгръщането на широколентови мрежи в градски и по-гъсто населени райони,
то може да не бъде достатъчен инструмент за гарантиране на предлагането на широколентови услуги,
особен о в ра й они с н едоста тъчн о обслужв ан е, за кои то е хара ктерна н и ска доходн ост от и нв ес тициите (49 ).
49. По п одобен начин мерки те п о отн ошение на търсен ето, кои то са в п олза на ши роколен товия достъп
(като например ваучери за крайните потребители) и които въпреки че те могат да допринесат в положителен сми съл за навлизането на широколентовия достъп и следва да бъдат подкрепяни като алтер натива или допълнение към други публични мерки, не винаги могат да разрешат проблема с недостатъчното предлагане на широколентови услуги ( 50 ). Следователно в подобни ситуации може да няма
алтернатива на предостав янето на п ублично финан сиран е за п реодоляван е на н едостига на ши роко лентови връзки.
50. По отношение на стимулиращото въздействие на мярката е необходимо да се проучи дали въпросната
инвестиция в широколентова мрежа е нямало да бъде предприета в рамките на същия период от време
без наличието на държавна помощ.
51. При оценката на съразмерността на мерките, за които е отправено уведомление, в „бели" или „ сиви"
райони въз осн ова на своята практика за вземане на решения Комисията посочи няколко необходими
услови я за св еждан е до минимум на държавна та п омощ и на п отенциа лн ото на рушаван е на кон куренцията. Липсата на някое от следните условия от буква а) до з) би наложила задълбочена оценка ( 51 ),
като тя би довела най-вероятно до отрицателно заключение относно съвместимостта на помощта с общия
пазар.
а) подробно картографиране и анализ ш покритието: Държавите-членки трябва ясно да определят кои
географски райони ще бъдат обхванати от въпросната мярка за подкрепа. Чрез паралелн ото
извършване на анализ на условията на конкуренция и на структурата, която п реобладав а в
оп ределен рай он и п ров еждан ето на кон султации с в сички заи нтересован и страни , за сегн ати от
съответната мярка , държавите-ч ленки св ежда т до минимум на рушаван ето на конкуренцията п ри
съществуващите доставчици и при тези, които вече имат инвестиционни планове за близкото
бъдеще, и осигуряват възможност на тези инвеститори за планират своите дейности ( 52 ). Съответно
подробн ото ка ртог ра фи ра н е и задълбоч ени те кон султации га ранти ра т н е само ви сока степ ен на
п розрачн ост, н о служа т и ка то важен и н струмен т за оп ределян ето на „ бели ", „ си ви " и „ ч ерн и "
райони (53 );
б) открит тръжен процес: Подходът за открит търг гарантира, че има прозрачност за всички инвеститори, които желаят да предложат тръжна оферта за реализацията на субсидирания проект. Равното
и недискриминационно третиране на всички участници в търга е задължително условие за открития
търг. Откритият търг е метод за свеждане до минимум на потенциалното предимство вследствие на
държавната помощ и същевременно намалява избирателния характер на мярката, доколкото изборът
на бенефициера не е известен предварително ( 54 );
в) икономически най-изгодната оферта: В контекста на проц едурата за откри т търг, за да се намали
размера на п омощта, която ще се п редостави при сходни , дори една кви услов ия за ка ч еств о,
участникът в търга с най-ни ската стойност на исканата помощ по принцип би следвало да получи
повече точки в рамките на цялостната оценка на неговата оферта ( 55 ). По този начин държавата-членка
може да измести върху пазара тежестта за това колко помощ е необходима в действителност и така ще
намали информационния дисбаланс, който в повечето случаи облагодетелства частните инвеститори;
(49 ) Вж. например Решение на Комисията № 473/07 — Италия, Широколентови връзки в Alto Adige, Решение № 570/07 —
Германия, Широколентови връзки в селските райони ш Вас1еп-У7пгПетЪег$>, Решение № 131/05 — Обединеното
кралство, Проект за широколентово покритие ПЪгеЗрееА ш Уелс, Решение № 284/2005 — Ирландия, Регионална
програма за широколентови връзки: мрежи за метрополни райони (ММР), фази II и III, Решение № 11 8/06 —
Латвия, Развитие ш широколентови съобщителт трежи в селски райони и Решение № 157/06 — Обединеното
кралство, Проект за широколентово покритие South УогЬМге Ощйа1 Region.
50
( ) Вж. например Решение на Комисията № 222/06 — Италия, Помощ за преодоляване т цифровото разделение в
Сардиния, Решение № 398/05 — Унгария, Развитие т данъчни стимули за широколентови връзки и Решение №
264/06 — Италия, Широколентови връзки в селските райони в Тоскана.
(51 ) Обикновено в рамките на процедура по член 88, параграф 2.
52
( ) Когато може да се покаже, че съществуващите оператори не са предоставили съдържателна информация на публичния
орган за целите на картографирането, тези органи следва да се опрат единствено на предоставената им информация.
(53 ) Вж. например Решение № 201/2006 — Гърция, „Развитие на широколентов достъп в територии с недостатъчно
обслужване", Решение № 264/2006 — Италия, „Широколентови връзки в селските райони в Тоскана", Решение №
475/2007 — Ирландия, „Национална схема за широколентова мрежа" („НСШМ") и Решение № 115/2008 —
Германия, „Широколентови връзки в селските райони в Германия".
(54 ) Вж. например Решение на Комисията № 508/08 — Обединеното кралство „Предоставяне на широколентови услуги в
отдалечени райони в Северна Ирландия", Решение № 475/07 — Ирландия, „Национална схема за широколентова
мрежа" („НСШМ"), Решение № 157/2006 — Обединеното кралство, „Проект за широколентово покритие South
УогквШге 01§йа1 Ке§юп".
55
( ) За целите на определяне на икономически най-изгодната оферта възлагащите органи следва да определят предварително относителната тежест, която ще дадат за всеки от подбраните (качествени) критерии.
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г) технологичен неутралитет: Предвид факта, че широколентовите услуги могат да се доставят по хост
от мрежови инфраструктури на базата на проводни линии (host of network infrastructures based on
wireline, xDSL, кабелни), безжични (Wi-Fi, WiMAX), сателитни и мобилни технологии,
държавите-членки не следва да поставят в по-благоприятно положение определена технология или
мрежова платформа, освен ако могат да докажат, че за това съществува обективна обосновка ( 56 ).
Участниците в търга трябва да имат правото да предложат да предоставят необходимите
широколентови услуги чрез използване или съчетаване на технологиите, които считат за най подходящи;

д) използване ш съществуваща инфраструктура: Когато е възможно, държавите-членки следва да
насърчават участниците в търга да използват всяка налична съществуваща инфраструктура, за да се
избегне излишното и ненужно дублиране на ресурси. За да се ограничи икономическото въздействие
върху съществуващите оператори на мрежи, те трябва да получат възможността да участват със своята
инфраструктура в проекти, за които е отправено уведомление. Същевременно това условие не трябва
да води до облагодетелстване на съществуващите основни оператори, особено в случаи, когато трети
страни може да нямат достъп до тази инфраструктура или производствени разходи, които са необходими за конкуриране с основния оператор. По подобен начин, в „сиви райони", в които е доказано,
че зависимостта от основния оператор е част от проблема, може да е необходимо да се позволи поголяма конкуренция на базата на инфраструктура;

е) достъп до услуги ш едро: Налагането на ефективен достъп до услуги на едро на трети страни в
субсидирана широколентова инфраструктура е необходим компонент на всяка държавна мярка,
финансираща изграждането на нова широколентова инфраструктура. По-специално, достъпът до
услуги на едро дава възможност на оператори, които се явяват трети страни, да се конкурират с
избрания участник в търга (когато последният също присъства на пазара за услуги на дребно), като
така се увеличава изборът и конкуренцията в районите, засегнати от мярката, като същевременно се
избягва създаването на регионални монополи за услуги. Ефективният достъп до услуги на едро в
субсидираната инфраструктура трябва да се предлага за период от най -малко 7 години. Това условие
не зависи от предварителния анализ на пазара по смисъла на член 7 от рамковата директива ( 57 ). Ако в
края на периода от 7 години обаче НРО определи, че в рамките на действащата регулаторна рамка
операторът на съответната инфраструктура разполага със значителна пазарна сила (ЗПС) на съответния
специфичен пазар ( 58 ), задължението за достъп следва съответно да бъде продължено;

ж) съпоставителен анализ при ценообразуването: За да се гарантира ефективен достъп до услуги на едро
и да се сведе до минимум потенциалното нарушаване на конкуренцията, е жизнено важно да се
избягват прекомерно високите цени за услуги на едро или от друга страна, хищническите практики на
ценообразуване или т.нар. ценова преса от страна на избрания участник в търга. Цените за достъп до
услуги на едро трябва да се базират на средните публикувани (регламентирани) цени за услуги на
едро, кои то преобладават в други сравними райони в стран ата с по -г оляма конкуренция или
Общността или, при липса на такива публикувани цени, на цените, в ече определени или одобрени
от НРО за съответните пазари и услуги. По този начин там, където предварителното регламентиране е
вече налице (например в сив район), цените на едро за достъп до субсидирана инфраструктура не
могат да бъдат по-ниски от цените за достъп, определени от НРО за същия район. Съпоставителният
анализ е важна предпазна мярка, тъй като позволява на държавите-членки да избегнат необходимостта
да определят предварително в подробности цените за достъп до услуги на дребно или на едро, както
и да се гарантира, че отпуснатата помощ ще послужи за създаване на същите пазарни условия като
тези, които преобладават на други конкуренти пазари за широколентови услуги. Критериите за
съпоставителен анализ следва да бъдат посочени ясно в тръжната документация;
( 56 ) В един единствен случай досега Комисията одобри обоснованото използване на конкретно технологично решение: вж.
Решение на Комисията № 222/06 — Италия, „Помощ за преодоляване на цифровото разделение в Сардиния". В това
дело Комисията възприе становището, че предвид специфичните обстоятелства, а именно „топографията на района,
липсата на кабелни мрежи и необходимостта да се увеличат максимално ползите от помощта, използването на ADSL
технология изглежда е подходящата технология за постигане на целите на проекта", точка 45.
( 57 ) Освен това, когато държава-членка избере модел на управление, при който субсидираната широколентова инфраст руктура предлага само достъп до услуги на едро на трети страни, а не услуги на дребно, вероятното нарушаване на
конкуренцията се намалява допълнително, тъй като този модел на управление на мрежата способства за избягване на
потенциално сложни проблеми, свързани с хищнически практики на ценообразуване и скрити форми на диск риминация по отношение на достъпа.
58
( ) Във връзка с това НРО следва да вземе предвид възможното продължаващо съществуване на специфичните условия,
които са определили първоначално предоставянето на помощта на съответния оператор на инфраструктурат а.
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з) механизъм за дължими възстановявания за избягване ш прекомерна компенсация: За да се гарантира,
че избраният участник в търга няма да получи прекомерно висока компенсация, ако търсенето на
широколентови услуги в целевия район нарасне над очакваните равнища, държавите-членки следва да
включат в договора с избрания участник в търга механизъм за възстановяване на плащания ( 59 ).
Наличието на такъв механизъм може да сведе до минимум ex post и с обратно действие размера на
помощта, който първоначално е бил счетен за необходим.

3. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА МРЕЖИ ЗА ДСП 3 .1 .
Подкре па за б ързото разгръщане на мре жи за ДСП
52. В наши дни много държави-членки насочват вниманието си към подкрепата за широколентови мрежи,
които могат да доставят услуги с много висока скорост и поддържат множество модерни комбинирани
цифрови услуги. Тези мрежи за ДСП са предимно оптични кабелни мрежи или модерни кабелни мрежи
с обновени характеристики, които са предназначени да заменят изцяло или в голям а степен съществуващите медни широколентови мрежи или сегашните кабелни мрежи.

53. Мрежи те за Д СП са ка белн и мрежи за достъп , кои то се със т оят и зц яло и ли ч а сти чн о от оп ти ч н и
елементи и които могат да доставят услуги за широколентов достъп с подобрени ха рактеристики (като
например по-висока пропускателна способност) в сравнение с тези, които се доставят по съществуващите
медни мрежи ( 60 ).

54. На практика мрежите за ДСП ще имат скоростта и капацитета в бъдеще да доставят съдържание с висока
разделителна способност (видео или телевизионно), да поддържат по поръчка взискателни към скоростта
приложения, както и да доставят на предприятия ценово достъпни симетрични широколентови връзки,
които п ринц ипн о в момен та се п редлага т са мо на г олеми п редпри ятия. Ка то ц яло мрежи те за ДСП
притежават потенциала да съдействат за усъвършенстването на всички аспекти на широколентовата
технология и широколентовите услуги.

55. Комисията веч е разгледа някои уведомления за държавна помощ, която включва подкрепа за разгръ ща н ето н а оп ти чн и ка белн и мрежи . Т ези случ а и се отн а сяха и ли за и зг ражда н ето н а рег и она лн а
„основна" мрежа за ДСП ( 6 1 ), или за предоставянето на оп тична кабелна връзка само за ограничен
брой служебни абонати ( 62 ).

56. Що се отнася до така нареченото разгръщане на основни широколентови мрежи от „първо поколение",
държавните, общинските и регионалните органи обосновават своята подкрепа за бързо разгръщане на
оптични кабелни мрежи с причини, свързани с пазарна неефективност или цели за сближаване. Ако по
отношение на разгръщането на основна широколентова инфраструктура примерите за държавна намеса са
били свързани главно със селски общности/райони (ниска гъстота на населението, високи капиталови
разходи) или с райони, които са икономически по-слабо развити (по-малки възможности за заплащане
н а услуг и ), в този случ а й за и кон оми ка та н а модела н а мрежи те за Д СП се смята , ч е ще в ъзп и ра
разгръщан ето на мрежи за ДСП не само в слабо населените ра йони, н о и в някои градски зони. По специално, главният проблем, който засяга бързото и широко разгръщане на мрежите за ДСП, изглежда
са разходите и в по-малка степен гъстотата на населението ( 63 ).
( 59 ) При изключителни обстоятелства, надлежно доказани от държавата-членка, която отправя уведомлението, създаването
на такъв ме ханизъм за помощи с мног о малък размер, еднократни проекти, основ ани на прости принципи за
обще ствен а поръчка, би съ став ляв ало несъразме рн а теже ст за орг ани те, отп ускащи помощт а и по т ази при чина
няма да се изисква от Комисията.
( 60) На този етап на технологично и пазарно развитие се оказва, че нито сателитните, нито мобилните мрежови технологии
са в състояние да предоставят симетрични широколентови услуги с много висока скорост, въпреки че за в бъдеще
положението може да се промени, особено по отношение на мобилните услуги (следващата голяма стъпка в мобилните
радиокомуникации „Long Term E VOLUTION " теоретично може да достигне, ако, и когато се приеме, увеличени стойности
при п рен оса н а д анни от 100 M bps за в ход ящ т рафи к и 50Mbps за и зход ящ т рафи к).
(61) Вж . Ре шение № 157/ 06 — Обе диненот о кралств о, „Прое кт за широколент ов о п окритие Sout h У ог квМг е 01§й а1
Re gion" и Решение № 284/ 05 — Ирландия, „Регионална програма за широколентови връзки: мрежи за метрополни
райони („ММР")", фази II и III.
62
( ) До момента само в два случая (АррщеАат м Amsterdam) държавна помощ е предоставяна за разгръщането на мрежа за
достъп от следващо поколение, която да доставя оптична кабелна връзка за гражданския сегмент от пазара.
( 63 ) Операторите на широколентови мрежи твърдят, че разгръщ ането на оптична кабелна мрежа все още е скъпа и
рисков ана инвестиция, освен в райони с висока гъстота на населението/предприятията, където оператори те вече
имат сериозна база от клиенти на широколентови услуги, които могат да преминат на по -високи скорости. В някои
случаи се твърди, че разходите за разгръщане на мрежи за ДСП и оптични кабелни мрежи са прекалено ви соки в
сравнение с приходите, които могат да се очакват, поради което никакви или твърде малко доставчици от частния
сектор биха навлезли на пазара.
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57. Така пряката намеса на публичните органи може да се окаже оправдана, за да се гарантира, че райони,
които операторите на мрежи считат за нерентабилни, все пак ще имат полза от значителния ефект на
разпростирането, който мрежите за ДСП могат да създадат за икономиката и няма да са засегнати от ново
цифрово разделение — по отношение на ДСП разделение. Ето защо държавите-членки може да пожелаят
да стимулират развитието на мрежи за ДСП в райони, в които инвестициите от страна на съществуващи
оп ера тори н а ши роколен тов и мрежи в та ки ва мрежи би отн ело н яколко г один и , тъй ка то те са
финансово по-слабо привлекателни от някои големи градски зони. В някои случаи държавите-членки
могат да решат сами да инвестират или да предоставят финансова подкрепа на частни оператори с цел
осигуряване на връзка чрез мрежи за ДСП или за да осигурят връзка по-рано от предвиденото, за да
гарантират възможно най-бързо подобряване на заетостта и другите икономически възможности.

58. Трябва да се гарантира, че всяка намеса на публични органи, която има за цел да подпомогне осигу ряването или ускоряването на разгръщането на мрежа за ДСП, е съвместима с правилата за държавна
помощ.

3.2. Видове публична намеса
59. Държавите-членки могат да изберат различни степени на намеса на пазара, за да стимулират или ускорят
разгръщането на мрежите за ДСП. В тази връзка съображенията, изложени по-горе в раздели 2.2.1 и
2.2.2 (прилагане на принципа на инвеститора в условията н а пазарна икономика, компенсация за
обществ ена услуга и критерия Altmark), са валидни ти1айя ти&п сНз п о отношени е на държавната
намеса в областта на разгръщането на мрежи за ДСП. В зависимост от същността и въздействието на
избраната намеса може да се наложат различни аналитични подходи съгласно правилата за държавна
помощ.

60. В райони, където в бъдеще се очаква частни инвеститори да развият мрежи за ДСП, държавите-членки
може да реша т да предп ри емат набор от мерки за ускоряване на инвестиц ионния цикъл и така да
насърчат инвеститорите да изпълнят по-рано своите инвестиционни планове. Не е необходимо тези
мерки неп ременно да включват държавна помощ по сми съла н а член 87, параграф 1. Предвид факта,
че г оляма ча ст от разходи те за разг ръщан е на оп тични кабелни мрежи са за строи телни ра боти
(например изкопни работи, полагане на кабели, вътрешно окабеляване и т.н.), държавите-членки могат
да решат в съответствие с регулаторната рамка на Общността за електронните съобщения например да
облекчат процеса на придобиване на право на преминаване, да изискат операторите на мрежи да
координи ра т своите строи телни работи и/и ли да п редостав ят ча ст от св оята инфра структура за
съвместно ползване ( 64 ). По подобен начин държавите-членки могат да наложат задължението за
изграждане на оптична кабелна връзка при строежа на нови обекти (включително нови водопроводни,
енергопреносни, транспортни или канализационни мрежи) и/или сгради.

61. Публичните органи също може да решат да п редпри емат някои строителни работи (като например
изкопни работи за обществени обекти, изграждане на проводи), за да гарантират и ускорят разгръщането
от страна на заинтересованите оператори на собствени елементи на мрежата. Тези строителни работи
обаче не следва да бъда т свързани с конкретна п ромишлен ост или сектор, а да бъдат открити п о
принцип за всички потенциални потребители, не само за оператори в обла стта на електронните
съобщения (т.е. електроснабдяване, газоподаване, водоснабдяване и т.н.). Ако целта на държавната
намеса е да се създадат необходимите предпоставки за разгръщането от страна на доставчиците на
комунални услуги на собств ена инфраструктура, без да има дискриминация в полза на даден сектор
или предприятие (по-конкретно чрез намаляване на неговите капиталови разходи), тя попада извън
при ложното п оле на член 87 , па раг ра ф 1 .

62. Подобни мерки може да бъдат приети и от НРО, за да се гарантира равен и недискриминационен достъп
до стълбове или съвместно ползване на проводи, които са собственост на доставчици на комунални
услуги или на съществуващи оператори на мрежи.
( 64 ) Тези мерки не трябва да са насочени конкретно към операторите на електронни съобщителни мрежи, а да се отнасят
без разлика за всички оператори във всички заинтересовани сектори (включително например други доставчици на
комунални услуги като предприятия за снабдяване с газ, електричество и/или вода). Мерки, които се отнасят само за
оператори на електронни съобщителни мрежи, биха могли да представляват отраслова помощ и следователн о да
попадат под действието на забранат а от член 87, п араграф 1 от Догов ора.
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63. Както е видно от практиката на Комисията за вземане на решения, в повечето случаи държавната помощ
за ши роколен тови мрежи се п редоставя от региона лни и ли местни органи, чиято цел е да разреша т
проблема с недостига на широколентови връзки в района или да повишат конкурентоспособността на
рай она ч рез доп ълни телн о п одобряван е на съществ ува щото широколентов о п окри ти е и в ръзки на
мрежите. За постигането на тези две цели публичните органи досега или са възлагали чрез търг изграж дан ето и уп рав лени ето на ши роколен това та ин фра структура , която е п ублична собств ен ост и ли са
подкрепяли финансово изграждането на широколентова мрежа, която е частна собственост ( 65 ).

64. Ако публичната намеса представлява държавна помощ съгласно член 87, параграф 1 от Договора за ЕО,
за нея трябва да бъде отправено уведомление до Комисията, която ще оц ени нейната съвместимост с
общия пазар в съответствие с принципите, посочени в раздели 3.3 и 3.4s. ( 66 ).

3 .3 . Разгранич аване на бе л и, с иви и ч е рни райо ни при мре жит е за ДСП
65. Ка кто беше п рип омн ен о в точ ка 39 , Коми си ята оц ен ява съв мести мостта на държавн а та п омощ за
развитието на традиционна широколентова мрежа, като използва разграничаването на „бели", „сиви" и
„ ч ерн и " рай они . Коми си ята счи та, ч е това разг ран ичав ан е е уместн о и п ри оц енка та н а това да ли
държа вн а та п омощ за мрежи за Д СП е съв мести ма съг ла сн о ч лен 8 7 , п а раг ра ф 3 , букв а в ), н о е
необходимо по-прецизирано определяне, което да отчита специфичните особености на мрежите за ДСП.

66. В тази връзка трябва да се има предвид, че в по-дългосрочен план се очаква мрежите за ДСП да изместят
съществуващите основни широколентови мрежи. Доколкото мрежите за ДСП предполагат наличие на
различна архитектура на мрежата, предлагайки широколентови услуги със значително по-добро качество
в сравнени е със сега, ка кто и предоставяне на услуги, които н е би ха би ли възможни със сега шните
ши роколен тови мрежи , в ероятн о е в бъдеще да и ма знач и телн и ра злич и я между рай они , кои то са
обхванати от мрежи за ДСП и които не са ( 67 ).

67. Понастоящем някои модерни основни широколентови мрежи (например ADSL 2+ ( 68 ) също могат до
известна степен да поддържат някои от видовете широколентови услуги, които в близко бъдеще вероятно
ще се предлагат по мрежите за ДСП (като основни „тройни" пакетни услуги). Все пак, без да се засяга
налагането на предва рително регламен тиран е, следва да се отбележи, ч е може да се появ ят н ови
продукти и ли услуги , кои то н е са за меняеми от г ледна точка на търсен ето и на п редлаган ето, и за
тях ще са н еобходими скорости на ши роколен тови линии, които са над макси мални те физич ески
граници на основната широколентова инфраструктура.

68. Съответно за целите на оценката на държавна помощ за мрежи за ДСП район, в който понастоящем не
съществуват такива мрежи и където няма вероятност частни инвеститори да ги изградят и те да
функционират напълно в близко бъдеще, следва да се счита за „бял" район с ДСП ( 69 ). В тази връзка
изразът „в близко бъдеще" следва да отговаря на период от три години ( 70 ). Публичните органи следва да
имат право на намеса при определени условия, за да разрешават проблеми, свързани със социалното
(65 ) Вж. например Решения на Комисията № 15 7/06 — Обединеното кралство, Проект за широколентово покритие South
Уогк51ше Digital Region, № 201/06 — Гърция, Развитие на широколентов достъп в територии с недостатъчно
обслужване и № 131/05 — Обединеното кралство, Проект за широколентово покритие РШгеХреей на Уелс, №
284/05 — Ирландия, „Регионална програма за широколентови връзки: мрежи за метрополни райони („ММР")",
фазм II м III, Решение № 381/2004 — францмя, Рго)й <1е гевеаи <1е 1е1есоттишсайоп5 Ьаи1 йеЬй <1е5 РугепеевА11ап11^ие5, Решенме № 382/05 — францмя, М15е еп р1асе сГипе т&аЛгисШге Ьаи1 йеЬй 5иг 1е (еггйсже <1е 1а
ге§юп птошт (ООК5АЦ, № 57/05 — Обединеното кралство, Регионална подкрепа за иновации на широколентови
мрежи в Уелс и Решение № 14/08 — Обединеното кралство, Широколентов достъп в Шотландия — разширяване на
широколентовото покритие.
(66 ) Това не засяга възможното прилагане на Насоките за регионални помощи, посочени в точка 33.
( 67) Ако понастоящем различията между район, в който се предлага само теснолентов интернет („dial-up") и район, в който
съществува широколентова мрежа, означават, че първият район е „бял" и следователно е район, в който липсва
широколентова инфраструктура от следващо поколение, но все пак може да разполага с една основна широколентова
инфраструктура, то той също би следвало да се счита за „бял" район.
(68 ) ADSL 2+ увеличава възможностите на основната мрежа за ADSL до максимална скорост от 24 Mbps.
(69 ) Бял район за ДСП може да представлява район, в който няма налична основна широколентова инфраструктура
(традиционни бели райони), както и район, в който съществува само един основен доставчик на широколентов
достъп (т.е. традиционен сив район) или има няколко основни доставчици на широколентов достъп (т.е. традиционен
черен район). Както се посочва в раздел 3.4, са необходими различни условия, за да може държавната помощ за
развитие на широколентова мрежа да бъде съвместима при тези различни обстоятелства.
( 70) Вероятно този период съответства на средния период, който е необходим за разгръщането на мрежа за достъп от
следващо поколение, която да осигурява покритие за обикновен или голям град. В тази връзка операторът трябва да
може да докаже, че през следващите 3 години той би могъл да осъществи необходимите инвестиции в инфраструктура,
за да може дотогава тя да осигури покритие за значителна част от въпросната територия и от населението.
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сближаване, регионалното развитие или пазарна неефективност, когато може да се покаже, че частни
инвеститори не възнамеряват да разработят мрежи за ДСП през следващите 3 години. Планираните
инвестиции от страна на частни инвеститори следва да могат да гарантират, че ще бъде постигнат н ай малкото зн ачи телен нап редък п о отн ошени е на п окри ти ето в рамки те на триг оди шен п ери од, както
и това при ключван ето на плани раната инвестиция да се извърши за разумен п ери од от в реме след
това (в зависимост от особеностите на всеки район и на всеки проект). Не би било уместно да се прием е
по-дълъг период от време, тъй като така може да възникне риск да се накърнят интересите на районите с
недостатъчно обслужване в сравнение с други части от страната, които имат достатъчно обслужване от
такива модерни широколентови мрежи. Публичните органи могат да изискат подаването на бизнес план,
както и подробен график за плана за разгръщане, както и доказателство за подходящо финансиране или
друг вид доказателство, което да демонстрира достоверен и приемлив характер на планираната
инвестиция от частните оператори на мрежата.

69. По същата логика един район следва да се счита за „сив", когато съществува само една мрежа за ДСП или
такава ще се разработва през следващите три години и няма планове друг оператор да разработи мрежа
за ДСП п рез следващи те три години ( 7 1 ). Кога то се оцен ява да ли други инвеститори би ха мог ли да
разработят допълни телни мрежи за ДСП в даден рай он, трябва да се отчита съществуван ето на
ка кви то и да е рег ула торни и ли за кон ода телни мерки , кои то би ха мог ли да н ама лят ба ри ери те за
разгръщане на мрежи (достъп до проводи, съвместно ползване на инфраструктура и т.н.).

70. Ако съще ств ув а т п ов еч е от едн а мрежи за Д СП в да ден рай он и ли та ки ва ще се ра зра ботят п рез
следващите три години, този район следва да се счита по принцип за „черен" ( 72 ).

3.4. Оценка на с ъвмест имостта
71. Както беше посочено в точки 71 и 72, въпреки че мрежите за ДСП в качествено отношение са много понапреднали от съществуващите традиционни медни широколентови мрежи, при оценката на съвмести мостта на държавна помощ за разгръщането на мрежа за ДСП в съответствие с правилата за държавна
помощ, Комисията ще разгледа и въздействието на тази помощ върху съществуващите широколентови
мрежи предвид степента на заменяемост, която изглежда съществува в момента по отношение на широколен тови те услуг и , п редлаг ани и п о ши роколен тови мрежи, и п о мрежи за Д СП. Осв ен тов а п ри
оценката на съвместимостта на държавна помощ за мрежи за ДСП Комисията ще приложи сравнителния
тест (вж. точка 34). По-сп ециално, при оценката на съразмерността на мярката, за която е отправено
ув едомлени е, Коми си ята ще п роучи да ли са изпълн ен и услов ията, п осоч ени в точка 50 (подроб но
картографиране и анализ ш покритието, открит тръжен процес, най -добра икономическа оферта,
технологична неутралност, използване ш съществуваща инфраструктура, задължение за открит
достъп до услуги ш едро, съпоставителен анализ и механизъм за дължими възстановявания). Следващите точки обаче са особено важни в контекста на оц енката на мрежите за ДСП.

3 .4 .1 . Бе ли р а й о ни с ДСП: п одкр е па за ра згр ъща не ш тр е жа за ДСП в р а й о ни с не дос та тъчно
обслужване
72. Както при основните широколентови услуги, в зависимост от набор от условия, които държавите-членки
трябва да изпълнят (вж. точки 50 и 76), Комисията ще приеме за съвместими с правилата за държавна
помощ от Договора за ЕО мерките, които подпомагат разгръщането на мрежи за ДСП в райони, където в
момента не съществува широколентова инфраструктура или в райони, където съществуващите оператори
на широколентови мрежи смятат, че е нерентабилно да развиват мрежи за ДСП.

73. В бели райони с ДСП, където веч е съществува една основна ши роколентова мрежа (традиционен сив
рай он ) п ри отп ускан ето на п омощ за мрежи за ДСП, заи нтересовани те държави -ч ленки трябва да
докажат, че i) широколентовите услуги, предоставяни по споменатите мрежи не са достатъчни за удовлетворяване на потребностите на домашните и служебните потребители във въпросния район (като се
вземе под внимание и възможно бъдещо модернизиране) и че ii) не съществуват средства с по -слабо
нарушаващо действие (включително предварително регламентиране) за постигане на посочените цели.
(

71

( 72

) Сивият район за ДСП може да представлява район, в който а) няма друга основна широколентова инфраструктура
освен ДСП, както и б) район, в който има един или повече основни доставчици на широколентов достъп (който може
да се счита за традиционен сив или черен район). Както се посочва в раздел 3.4, са необходими различ ни условия, за
да може държавната помощ за развитие на широколентова мрежа да бъде съвместима при тези различни обстоятелства.
) Черният район за ДСП може да представлява район, в който има един (традиционен сив район) или повече доставчици
на широколентов достъп (традиционен черен район). Както се посочва по-долу, са необходими различни условия, за да
може държавната помощ за развитие на широколентова мрежа да бъде съвместима при тези различни обстоятелства.
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3.4.2. Сиви райони с ДСП: Необходимост от по-подробен анализ
74. В райони, където един частен инвеститор вече е разработил мрежа за ДСП или евентуално е в процес на
разработване в следващите три години (вж. също точка 73) и няма планове друг частен инвеститор да
разработи в тора мрежа за Д СП п рез следва щи те три г одини , Коми си ята ще трябва да изв ърши п оподробен анализ, за да провери дали държавната намеса в тези райони може да се счита за съвместима
с правилата за държавна помощ. Всъщност държавната намеса в такива райони крие рискове да изтласка
съществуващите инвеститори и да наруши конкуренцията.

75. За да може Коми сията да установи на личие на съвместимост, държавите-ч ленки следва да мога т да
докажат първо, че съществуващата или планираната мрежа за ДСП не е или няма да бъде достатъчна,
за да удовлетвори п отребности те на дома шните и служебните п отребители във въпросните райони и
второ че не съществуват средства с по-слабо нарушаващо действие (включително предварително регла мен тиран е) за п остиган е на п осочени те ц ели. В кон текста на своята п одробна оц енка Комиси ята ще
оцени по-специално дали:

а) общите пазарни условия са неподходящи, като разгледа, т(ег аНа, равнището на текущите цени на
широколентовите услуги за ДСП, вида услуги, предлагани на домашни и служебни потребители и
условията, свързани с тях и дали съществува или е в ероятн о да възникне търсен е на нови услуги,
което не може да бъде удовлетворено от съществуващата мрежа за ДСП;

б) при отсъствие на предварително регламентиране, налочено от НРО, действителен достъп до мрежа не
се предлага на трети страни или условията за достъп не водят до ефективна конкуренция;

в) бариери за навлизане на пазара като цяло възпрепятстват потенциалното навлизане на други инвеститори в мрежи за ДСП;

г) вече съществуващата мрежа за ДСП е била изградена въз основ а на привилегировано и зползване/
достъп до п ров оди , кои то н е са би ли достъп н и за п олзва н е от и ли н е са п олзв а ни съв местн о с
други оператори на мрежа;

д) предприетите действия или наложените коригиращи мерки от страна на компетентния национален
регулаторен орган или органа, отговарящ за конкуренцията, по отношение на съществуващия
доставчик на мрежа не са били в състояни е да разреша т тези проблеми;

3.4.3. Черни райони с ДСП: не е необходима държавна намеса
76. В райони, където вече съществува повече от една мрежа за ДСП или частни инвеститори може да са в
процес на разработване на конкурентна мрежа за ДСП, Комисията ще смята, че държавната подкрепа за
допълнителна конкурентна публично финансирана мрежа за ДСП вероятно ще наруши сериозно конкуренцията и е несъвместима с правилата за държавна помощ.

3.4.4. Специфичен случай ш съществуващи черни райони (с основни широколентови мрежи): някои
допълнителни предпазни мерки
77. Комисията счита, че традиционните черни райони, т.е. райони, където съществуващите широколентови
услуги се п редлагат ч рез кон курентни ши роколентови инфра структури (xDSL и кабелни мрежи), са
райони, в които съществуващите оператори на мрежи следва да имат стимули да модернизират своите
сегашни традиционни широколентови мрежи, като въведат много бързи мрежи за ДСП, към които могат
да прехвърлят своите съществуващи клиенти. По принцип в тези райони не би следвало да е необходима
допълнителна държавна помощ.

78. Държавите-членки обаче могат да отхвърлят това основание, като докажат, че съществуващите оператори
на широколентови мрежи нямат планове да инвестират в мрежи за ДСП през следващите три години,
показвайки още например, че практиката при инвестициите, вложени през последните години от същест вуващи те инвеститори в мрежи за модернизи ране на тяхната широколен това ин фраструктура с цел
предоставяне на по-високи скорости в отговор на потребителското търсене, не е бил задоволителен. В
такъв случай държавната подкрепа за разгръщането на мрежи за ДСП ще подлежи на посочения в точка
80 подробен анализ и на изпълнението на набора от условия, ра згледани по-подробно в раздел 3.4.5.
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3 .4 .5 . С тр у кту р и р а не ш т яр тта и не о б х о ди мо с т о т о гр а ни ча ва не ш шр у ша ва н е то ш ко н ку ренцията
79. Както при политиката, възприета по отношение на разгръщането на основни широколентови мрежи,
държавната помощ в полза на разгръщането на мрежи за ДСП може да представлява подходящ и
основателен инструмент, при условие че са спазени няколко съществени условия. С изключение на
белите райони с ДСП, които са бели райони и по отношение н а основната широколентова мрежа (за
които не са необходими допълнителни изисквания). Комисията счита, че освен предпазните мерки,
посочени в раздел 2.3.3 и по-конкретно в точка 51 (подробно картографиране и анализ ш покритието,
открит тръжен процес, най-добра икономическа оферта, технологична неутралност, използване ш
съществуваща инфраструктура, задължение за открит достъп до услуги ш едро, съпоставителен
анализ и механизъм за дължими възстановявания), трябва да бъдат изпълнени и следните условия:

— в замяна на получаването на държавна подкрепа, бенефициерът следва да бъде задължен да пред остави на трети страни ефективен достъп до услуги на едро за период от най-малко седем години. Поспециално, наложеното задължение за достъп следва да включва и правото да се ползват проводи
или улични разпределителни кутии, за да се даде възможност на трети страни да имат достъп до
пасивна, а не само до активна инфраструктура. Това не засяга възможните подобни регулаторни
задължения, които могат да бъдат наложени от НРО с цел да се насърчи ефективната конкуренция
или мерките, приети след изтичането на този период ( 73 ). Задължението за „открит достъп" има още порешаващо значение за преодоляването на временното заместване между услугите, предлагани от
съществуващите оператори на ADSL и тези, предлагани от бъдещите оператори на мрежи за ДСП
Задължението за открит достъп ще гарантира, че операторите на ADSL могат да прехвърлят своите
клиенти към мрежи за ДСП, веднага щом се създаде субсидирана мрежа и така да започнат да
планират собствените си бъдещи инвестиции, без съществено да се накърнява конкурентоспособ ността им,

— освен това при определянето на условията за достъп до мрежи за услуги на едро държавите-членки
следва да проведат консултации със съответния НРО. В бъдеще от НРО ще се очаква да продължат да
извършват предварителна регулаторна дейност или да следят много внимателно условия на конкуренция на целия пазар за широколентов достъп и когато е целесъобразно, да налагат необходимите
коригиращи мерки, предвидени в приложимата регулаторна рамка. По този начин чрез изискването
условията за достъп да бъдат одобрени или определени от НРО съгласно приложимите правила на
Общността, държавите-членки ще гарантират, че ще се прилагат, ако не еднакви, то поне съвсем
сходни условия на всички пазари за широколентови услуги, определени от съответния НРО,

— в допълнение независимо от какъв вид е архитектурата на мрежата за ДСП, която ще се възползва от
държавна помощ, тя следва да подкрепи предоставянето ефективно и цялостно ползване на самостоятелна абонатна линия и да осигури всички видове достъп до мрежа, от които се нуждаят
операторите (включително, но без да се ограничава само до достъп до проводи, кабели и битстрийм).
В тази връзка следва да се отбележи, че архитектурата с множество оптични кабели позволява пълна
независимост на търсещите достъп да предлагат широколентови услуги с голяма скорост и след ователно води до дългосрочна устойчива конкуренция. В допълнение разгръщането на мрежи за ДСП,
основани на линии с множество кабели, подкрепя както „от точка до точка", така и топологии „от
точка до множество точки" и затова е неутрална от технологична гледна точка.

4. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

80. Настоящите насоки се при лагат от първи я ден след п убликуването им в Официален вестни к ш Европейския съюз.

81. Комисията ще прилага настоящите насоки към всички нотифицирани мерки за помощ, по отношение на
които тя трябва да вземе решение след публикуването на насоките в Официален вестник, дори ако
проектите вече са били оповестени преди публикуването им.
(

73

) Във връзка с това следва да се вземе предвид възможното продължаващо съществуване на специфичните условия, които
са определили първоначално предоставянет о на помощта на съответния оператор на инфраструктурата.

30.9.2009 г.

30.9.2009 г.
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82. Съгла сн о съобщението на Коми си ята за устан овяван е на п ри ложими те прави ла за оц енка на н епра вомерна държавна помощ ( 7 4 ), Коми сията ще п ри ложи настоящи те на соки в случай на н еобяв ена
помощ, която е била отпусната след публикуването им.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
83. Не по-късно от 3 години след публикуването на настоящите насоки Комисията ще преразгледа
настоящите насоки въз основа на бъдещите важни пазарни, технологични и регулаторни промени.

(74 ) ОВ C 119, 22.5.2002 г., стр. 22.
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