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ЕС продължава да премахва пречките, които не позволяват на гражданите, правителствата и предприятията да използват пъл-
ноценно интернет. Решенията варират от прекратяване на блокирането на географски принцип, през премахване на таксите за 
роуминг на мобилните телефони и преодоляване на липсата на достъп до интернет или на цифрови умения до нови правила за 
преносимост, така че хората да имат достъп до своите онлайн абонаменти за телевизия, игри и музика, когато пътуват в ЕС по 
същия начин, както у дома.

Цифровият единен пазар на ЕС има за цел да създаде възможности за 
гражданите и предприятията и да укрепи позицията на Европа като 
световен лидер в областта на цифровата икономика.

Какво прави ЕС
Цифровият единен пазар ще доведе до по-
добряване на електронната търговия и дос-
тавката на колетни пратки, премахване на 
блокирането на географски принцип и пре-
разглеждане на системата на ДДС. Той ще 
доведе до подобряване на бизнес средата 
чрез реформа на далекосъобщенията и ме-
дийната политика, преразглеждане на пра-
вилата за функциониране на онлайн плат-
формите и гарантиране на безопасността 
и сигурността в онлайн пространството. 
Цифровият единен пазар също така ще спо-
могне за развитието на икономиката чрез 
гарантиране на свободния поток на нелични 
данни, инвестиране в цифровите умения и 
предоставяне на по-добър достъп до 
обществените услуги онлайн. Хората 
и предприятията ще могат да търгу-
ват онлайн, да извършват нововъ-
ведения и да работят съвместно по 
законен, безопасен и сигурен начин 
и на приемлива цена, като това ще 
улесни живота им. Установяването 
на цифров единен пазар би могло да 
влее стотици милиарда евро годиш-
но в икономиката на ЕС и да създаде 
стотици хиляди работни места.

Европейската комисия представи 
по-голямата част от законодател-
ните предложения, за които беше 

поела ангажимент в своята стратегия за 
цифров единен пазар от 2015 г. В момента 
вниманието е съсредоточено върху пре-
връщането на предложенията в реалност 
за гражданите на ЕС. По-долу са предста-
вени някои от вече предприетите мерки:

 ● Таксите за роуминг бяха премахнати 
през юни 2017 г. и сега хората могат да 
използват мобилните си устройства, 
докато пътуват в ЕС, и да плащат съ-
щите цени като тези у дома.

 ● От май 2018 г. гражданите и предприя-
тията се ползват от нови строги прави-
ла на ЕС за защита на личните данни.

 ● Комисията цели да осигури на граж-
даните най-добрата възможна интер-
нет връзка, а инициативата WiFi4EU 
подкрепя инсталирането на точки за 
безплатен обществен достъп до без-
жичен интернет в местни общности в 
целия ЕС.

 ● Комисията предложи нови инструмен-
ти с цел да се защитят гражданите и 
предприятията от кибератаки, като 
същевременно засили ролята на Аген-
цията за киберсигурност, а през 2018 г. 
предложи да се създаде център за 
експертни познания в областта на ки-
берсигурността.

 ●  Бяха предложени нови иници-
ативи в областта на електрон-
ното здравеопазване, дезин-
формацията, прозрачността на 
онлайн платформите, изкустве-
ния интелект, изчисленията със 
суперкомпютър, 5G и блок-вери-
гата, както и цифрова стратегия 
за Западните Балкани. 

 ●  За да гарантира, че ЕС запазва 
челните си позиции по отноше-
ние на цифровата трансфор-
мация, Комисията предлага да 
инвестира 9,2 милиарда евро в 
програмата „Цифрова Европа“ и 
в програмата „Творческа Европа“.
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Имате въпроси за Европейския съюз? 
Europe Direct може да ви помогне: 
00 800 6 7 8 9 10 11 
http://europedirect.europa.eu

Този информационен документ 
е част от публикацията 
„Европейският съюз: същност 
и дейности“. Интерактивна версия 
на тази публикация с връзки 
към съдържание онлайн е на 
разположение в PDF и HTML формат 
на: https://op.europa.eu/webpub/com/
eu-what-it-is/bg/

ОНЛАЙН
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на 
разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-
union/index_bg

ЛИЧЕН КОНТАКТ
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни 
центрове „Europe Direct“.

Адреса на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта 
https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. 
Можете да се свържете с тази служба:

 ● чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои  
оператори може да таксуват обаждането), 

 ● или стационарен телефонен номер 00 32 2 299 9696, или 
 ● по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес  

https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ЕВРОПА
Публикации за ЕС ще намерите на уебсайта EU Bookshop:  
https://op.europa.eu/bg/publications

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Европейската комисия има офиси (представителства) във всички 
държави — членки на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/info/
contact/local-offices-eu-member-countries_bg

БЮРА ЗА ВРЪЗКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент има бюро за връзка във всяка държава — 
членка на Европейския съюз: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/bg/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

ДЕЛЕГАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Европейският съюз има делегации и в други части на света:    
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_bg
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