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ВЪВЕДЕНИЕ  

1. Съвместното предприятие SESAR със седалище в Брюксел е създадено 

през февруари 2007 г.1

2. Проектът SESAR има за цел да модернизира управлението на 

въздушното движение (УВД) в Европа и се състои от три фази: 

 с цел управление на технологичния компонент на 

проекта SESAR (изследване на управлението на въздушния трафик 

„Единно европейско небе“).  

а) „фаза на дефиниране“ (2004—2007 г.), ръководена от Европейската 

организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол). Тази 

фаза се съфинансира от бюджета на ЕС посредством програмата за 

транспорт на Трансевропейските мрежи. Резултатът е Европейски 

генерален план за управление на въздушното движение, който 

определя съдържанието и описва развитието и разгръщането на 

следващото поколение системи за УВД. 

б) Двуетапна „фаза на развитие“ (етап 1: 2008—2016 г., финансиран в 

рамките на програмния период 2008—2013 г.; етап 2: 2017—2024 г., 

финансиран в рамките на програмния период 2014—2020 г.), 

управляван от Съвместното предприятие SESAR, който ще доведе до 

производството на нови технологични системи, компоненти и 

оперативни процедури, предвидени в Европейския генерален план за 

управление на въздушното движение.  

в) „Фаза на разгръщане“ (2014—2024 г.), която ще се ръководи от 

браншови партньори и заинтересовани страни и ще се изразява в 

                                            
1  Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване 

на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска 
система за управление на въздушното движение (SESAR) (ОВ L 64, 
2.3.2007 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕО) № 1361/2008 на Съвета 
(ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 12).  
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широкомащабно производство и внедряване на новата инфраструктура за 

управление на въздушното движение. 

3. Съвместното предприятие SESAR е създадено под формата на 

публично-частно партньорство. Членовете учредители са Европейският 

съюз, представляван от Комисията, и организацията Евроконтрол, която е 

представлявана от своята агенция. След организирането на покана за 

изразяване на интерес 15 публични и частни предприятия от областта на 

въздухоплавателната индустрия са придобили членство в Съвместното 

предприятие. Сред тях са производители на въздухоплавателни средства, 

производители на наземно и бордово оборудване, доставчици на 

аеронавигационно обслужване и летищни власти. 

4. Бюджетът за фазата на развитие на проекта SESAR е в размер на 

2,1 млрд. евро и се финансира поравно от ЕС, Евроконтрол и участващите 

публични и частни партньори. Вноската на ЕС се финансира от Седма 

рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и от 

програмата за транспорт на Трансевропейските мрежи. Около 90 % от 

финансирането от страна на Евроконтрол и другите заинтересовани страни 

е под формата на апортни вноски.  

5. Съвместното предприятие SESAR започва да извършва самостоятелно 

своята дейност на 10 август 2007 г. 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

6. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни 

процедури, тестване на операции на ниво Съвместно предприятие и оценка 

на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол. Използвани 

са също така резултати от работата на други одитори (където е уместно) и 

анализ на изявленията на ръководството. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

7. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз (ДФЕС) Сметната палата извърши одит на: 

а) годишните отчети на Съвместното предприятие SESAR, които се 

състоят от финансови отчети2 и отчети за изпълнението на бюджета3

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези 

отчети. 

 

за финансовата година, приключила на 31 декември 2013 година, и 

Отговорност на ръководството 

8. Съгласно членове 39 и 50 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на 

Комисията4

а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети 

на Агенцията включват: разработване, въвеждане и поддържане на 

система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и вярното 

представяне на финансовите отчети, с цел те да не съдържат 

съществени неточности, независимо дали същите произтичат от 

измами или от грешки; подбор и прилагане на подходящи счетоводни 

политики въз основа на счетоводните правила, приети от отговорния 

 ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне 

на годишните отчети на Съвместното предприятие, както и за 

законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. 

                                            
2  Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия 

резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, 
обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна 
информация. 

3  Тези отчети включват отчети за изпълнението на бюджета и обобщение на 
бюджетните принципи и друга разяснителна информация. 

4  ОВ L 328, 7.12.2013 г, стр. 42. 



 6 

AEI002453BG04-14PP-CH145-14APCFIN-RAS-SESAR-TR.DOC 21.10.2014 Г. 

счетоводител на Комисията5

б) Отговорностите на ръководството по отношение на 

законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 

операции, както и по отношение на съответствието им с принципа на 

доброто финансово управление, се състоят в разработване, въвеждане 

и поддържане на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, 

осигуряваща адекватно наблюдение и подходящи мерки за 

предотвратяване на нередности и измами, и ако е необходимо — 

правни действия за възстановяване на неправомерно изплатени или 

използвани средства. 

; изготвяне на счетоводни разчети в 

съответствие с конкретните обстоятелства. Директорът одобрява 

годишните отчети на Съвместното предприятие, след като отговорният 

счетоводител ги е изготвил въз основа на цялата налична информация 

и е съставил служебна бележка, съпътстваща отчетите, в която inter 

alia декларира наличието на достатъчна увереност относно вярното и 

точното представяне на финансовото състояние на Съвместното 

предприятие във всички съществени аспекти. 

Отговорност на одитора  

9. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да 

представи на Европейския парламент и на Съвета6

                                            
5. Счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията, се 

основават на международните счетоводни стандарти за публичния сектор 
(МССПС), издадени от Международната федерация на счетоводителите, или, 
където е приложимо, на международните счетоводни стандарти 
(МСС)/международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени 
от Съвета по международни счетоводни стандарти. 

 декларация за 

достоверност относно надеждността на годишните отчети, както и относно 

законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. 

Сметната палата извършва своя одит в съответствие с международните 

6 Член 107 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (OВ L 328, 
7.12.2002 г., стр. 42). 
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одитни стандарти и етичните кодекси на Международната федерация на 

счетоводителите (МФС) и международните стандарти на ИНТОСАЙ 

(МСВОИ). Съгласно тези стандарти Сметната палата следва да планира и 

извършва одита по такъв начин, че да получи достатъчна увереност, че 

годишните отчети на Съвместното предприятие не съдържат съществени 

неточности, както и че свързаните с тях операции са законосъобразни и 

редовни. 

10. Одитът включва прилагането на процедури за получаване на одитни 

доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, 

както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с 

отчетите операции. Избраните процедури зависят от преценката на 

одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в 

отчетите или съществено несъответствие на свързаните с тях операции с 

изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали те 

се дължат на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка 

на риска се взема предвид вътрешният контрол, отнасящ се до изготвянето 

и вярното представяне на отчетите, както и системите за наблюдение и 

контрол, въведени с цел осигуряване на законосъобразност и редовност на 

свързаните с отчетите операции, и се разработват подходящи за 

обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната палата включва 

също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и 

основателността на направените счетоводни разчети, както и оценка на 

цялостното представяне на отчетите. 

11. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са 

достатъчни и подходящи като база за изразяване на нейните становища. 

Становище относно надеждността на отчетите 

12. Сметната палата счита, че годишните отчети на Съвместното 

предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за 

неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за 
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резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата 

на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 

финансовия регламент на Съвместното предприятие и счетоводните 

правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията.  

Становище относно законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите операции 

13. Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети на 

Съвместно предприятие за годината, приключила на 31 декември 

2013 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени 

аспекти. 

14. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразените от 

Сметната палата становища. 

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО 
УПРАВЛЕНИЕ 

Изпълнение на бюджета 

15. Окончателният бюджет за 2013 г., приет от Административния съвет, 

включва бюджетни кредити за поемане на задължения в размер на 

64,3 млн. евро и бюджетни кредити за извършване на плащания в размер 

на 105,4 млн. евро. Степента на усвояване на бюджетните кредити за 

поемане на задължения и за извършване на плащания е съответно 99,6 % 

и 94,7 %. 

Многостранно рамково споразумение (МРС) 

16. Към 31 декември 2013 г. фазата на развитие на Съвместното 

предприятие SESAR се състои от проектната работа на 16 члена (в т.ч. 

Евроконтрол) във връзка с програмни дейности, в които вземат участие над 

100 частни и публични организации и подизпълнители. От 358-те проекта 
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на SESAR по 3-тото МРС 333 (93 %) бяха в процес на изпълнение или 

приключени.  

17. Към 31 декември 2013 г. са поети задължения за 100 % от сумата 

595 млн. евро (съфинансиране от Европейския съюз и Евроконтрол, 

платимо на другите 15 членове по 3-тото МРС) и са извършени плащания 

за 55 % (316 млн. евро) от нея. Останалата част — 45 % (279 млн. евро) се 

очаква да бъде изплатена до 31 декември 2016 г.  

18. През 2013 г. Съвместното предприятие сключи четвъртото си МРС, 

което влезе в сила на 1 януари 2014 г. за оставащите три години от срока 

на функциониране на Съвместното предприятие7

ДРУГИ ВЪПРОСИ  

.  

Правна рамка 

19. На 13 декември 2013 г. Административният съвет на Съвместното 

предприятие SESAR, съгласувано с Комисията, прие на временно 

основание Финансовите правила на Съвместното предприятие SESAR за 

програмния период 2014—2020 г., съгласно Делегиран регламент (ЕС) 

№ 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия 

Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета. Правилата 

ще влязат в сила от 1 януари 2014 г.   

20. По отношение на Финансовите правила на Съвместното предприятие 

SESAR предстои да бъдат изготвени становища и решение на Комисията, 

                                            
7 Четвъртата МРС предвижда (i) намаляване на броя на проектите до 250, 

предимно чрез сливания с цел подобряване на ефективността на 
управлението на проектите и (ii) заделяне на финансиране от 38 млн. евро за 
нови оперативни дейности и инициативи, предимно от освобождаването на 
финансиране от съществуващи оперативни дейности поради реализирани 
икономии от разходи. 
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по-конкретно във връзка с продължаването но дерогациите за 

финансирането, които се прилагат в предишния програмен период. 

Функция по вътрешен одит и Служба за вътрешен одит на 
Комисията 

21. В съответствие със съгласувания стратегически одитен план за 

Съвместното предприятие SESAR на Службата за вътрешен одит и 

Структурата за вътрешен одит за периода 2012—2014 г. Службата за 

вътрешен одит е извършила ограничен преглед на процедурата по 

приключване на програмата, приложима за проектите за управление на 

безвъзмездната финансова помощ8 и оценка на риска в областта на 

информационните технологии, а Структурата за вътрешен одит е 

извършила одит на съответствието за управлението на обществените 

поръчки и договорите9

Мониторинг и докладване на резултатите от научните 
изследвания  

 и преглед на разрешенията в деловодната система 

ABAC през 2013 г. 

22. През 2013 г. Съвместното предприятие SESAR е продължило да 

изпълнява политиката си за мониторинг и докладване на резултатите от 

научните изследвания, като е публикувало на 31 май 2013 г. годишен 

доклад относно извършвания от Съвместното предприятие мониторинг на 

изпълнението на разпоредбите относно интелектуалната собственост за 

всички финансови години преди 2013 г. и е приело чрез своя 

                                            
8 Окончателният доклад от 21 октомври 2013 г. отбелязва необходимостта от 

доказателства за цялостни технически прегледи, включващи всички източници 
на получаване на увереност, и необходимостта от система за последователно 
управление на документацията. 

 

9 Окончателният доклад от 7 август 2013 г. отбелязва необходимостта от 
повече насоки относно ролите, отговорностите и ограниченията в 
правомощията, както и необходимостта от приемане на процедура за 
идентификация и съхранение на резултатите. 
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Административен съвет на 30 октомври 2013 г. списък с придобити нови 

знания и свързания с тях статут на собственост за всички финансови 

години преди 2013 г. 

23. Освен това Съвместното предприятие SESAR е разпространило нови 

знания в областта на научните изследвания, като е предоставило на 

заинтересованите страни подробна информация на своя уебсайт относно 

резултатите и техните процеси и е публикувало обобщена информация  за 

резултатите през 2013 г. в своя годишен отчет за дейността за 2013 г. 

Конфликти на интереси 

24. Съвместното предприятие SESAR е въвело конкретни мерки за 

предотвратяване на конфликти на интереси по отношение на неговите три 

основни групи заинтересовани лица: членовете на Административния 

съвет, служителите и експертите. Тези мерки са подходящо документирани 

в подробна писмена процедура, която е актуализирана през 2012 г.  

Втора междинна оценка на Комисията10

25. Комисията извърши втора междинна оценка на Съвместното 

предприятие в периода октомври 2013—март 2014 г., в рамките на която 

разгледа прилагането на законодателството, методите на работа, 

получените резултати и общото финансово положение. 

 

26. Докладът съдържа две основни препоръки. Първата се отнася до 

необходимостта от отделяне на повече внимание на специфичните 

информационни и комуникационни потребности на държавите членки, 

които са различни от по-техническите потребности на членовете на 

Съвместното предприятие11

                                            
10Втора междинна оценка на Съвместното предприятие CESAR (юни 2014 г.). 

. Втората препоръка се отнася до 

11Въз основа на анкета сред представителите на държавите членки, 
участващи в Комитета по единно небе (КЕН), създаден с цел подпомагане 
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необходимостта да се продължат усилията за постигане на по-голяма 

степен на изпълнение на годишните цели на Съвместното предприятие 

(съгласно неговата Годишна работна програма), която се е увеличила от 

около 60 % през 2010 г. до 82 % в края на 2012 г. 

Проследяване на изпълнението във връзка с предишни 
констатации и оценки  

27. Извършени са подобренията по отношение на предварителния контрол. 

 

 

 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Milan 

Martin CVIKL — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му 

от 21 октомври 2014 г. 

         За Сметната палата 

 

             Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 

          Председател 

                                                                                                                                 

на Европейската комисия (ГД „Мобилност и транспорт“) в изпълнението на 
концепцията за Единно европейско небе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Съвместно предприятие SESAR (Брюксел) 

Правомощия и дейности  

 
Правомощия на 
Европейския съюз, 
произтичащи от 
Договора 
 
Членове 187 и 188 
от Договора за 
функционирането 
на Европейския 
съюз 

Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г. относно Седмата рамкова програма предвижда принос на Съюза за 
създаването на дългосрочни публично-частни партньорства под формата на 
съвместни технологични инициативи (СТИ), които биха могли да бъдат изпълнени 
посредством съвместни предприятия по смисъла на член 187 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.  
 

Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета за създаване на Съвместно предприятие 
SESAR, изменен с Регламент (ЕО) № 1361/2008 (ОВ L 352, 31.12.2008 г.). 

Правомощия на 
Съвместното 
предприятие 
 
(Регламент (EО) 
№ 219/2007 на 
Съвета, последно 
изменен с 
Регламент (ЕО) 
№ 1361/2008) 

Цели 
Целта на Съвместното предприятие е да осигури модернизирането на Европейската 
система за управление на въздушното движение, като обедини и съгласува всички 
свързани научноизследователски и развойни дейности в ЕС. Предприятието отговаря 
за изпълнението на Генералния план за УВД, и в частност за осъществяването на 
следните задачи:  
• организиране и координиране на дейностите от фазата на развитие на SESAR в 
съответствие с Генералния план за УВД, изготвен в резултат на ръководената от 
Евроконтрол фаза на дефиниране на проекта, чрез обединяване и управление на 
средствата от обществения и частния сектор в рамките на една структура,  
• осигуряване на необходимото финансиране за дейностите от фазата на развитие на 
проекта SESAR в съответствие с Генералния план за УВД,  
• осигуряване участието на основните заинтересовани страни в сектора на управление 
на въздушното движение в Европа, и по-специално доставчиците на 
аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, 
професионалните сдружения на персонала, летищата, производителите на 
авиационно оборудване и техника, както и съответните научни институции или 
съответната научна общност,  
• организиране на техническата работа във връзка с научноизследователската, 
развойната, сертификационната и проучвателната дейност, които ще се извършват 
под негово ръководство, като се избягва разпокъсването им;  
• осигуряване на контрол над дейностите, свързани с разработването на общи 
продукти, надлежно идентифицирани в Генералния план за УВД, и ако е необходимо, 
организиране на конкретни търгове. 

Управление 
 

(Регламент (EО) 
№ 219/2007 на 
Съвета, последно 
изменен с 
Регламент (ЕО) 
№ 1361/2008) 

Административен съвет 
Административният съвет отговаря за следното:  

a)      приема Генералния план за УВД, одобрен от Съвета по реда на член 1, 
параграф 2 от регламента за SESAR и одобрява всяко предложение за 
изменение на този план;  

б)       определя насоки и взема решения, необходими за изпълнението на фазата 
на развитие на проекта SESAR, и упражнява цялостен контрол върху 
изпълнението на проекта;  

в)      одобрява работната програма на Съвместното предприятие и годишните 
работни програми по член 16, параграф 1, както и годишния бюджет, 
включително щатното разписание;  

г)      разрешава започването на преговори и взема решение за присъединяването 
на нови членове и свързаните с това споразумения, както са посочени в 
член 1, параграф 3;  

д)      контролира изпълнението на споразуменията между членовете и 
Съвместното предприятие;  

e)      назначава и освобождава изпълнителния директор и одобрява 
организационната структура и следи за качеството на работата на 
изпълнителния директор;  

ж)     взема решения за размера на сумите и процедурите за изплащане на 
паричните вноски на членовете, както и за оценяването на  



 2 

AEI002453BG04-14PP-CH145-14APCFIN-RAS-SESAR-TR.DOC 21.10.2014 Г. 

непаричните вноски;  
з)      приема финансовите правила на Съвместното предприятие;  
и)     одобрява годишните отчети и баланса;  
й)      приема годишния доклад за напредъка на фазата на развитие на проекта 

SESAR и финансовото състояние на проекта съгласно член 16, параграф 2;  
к)       взема решения по предложения до Комисията относно удължаването на 

срока или прекратяването на Съвместното предприятие;  
л)      установява процедури за предоставяне права на достъп до материалните и 

нематериалните активи, собственост на Съвместното предприятие, и 
прехвърлянето на тези активи;  

м)      определя правилата и процедурите за възлагане на договори, необходими 
за изпълнение на Генералния план за УВД, включително специфични 
процедури при конфликти на интереси;  

н)       взема решения по предложения до Комисията за изменение на устава в 
съответствие с член 24;  

о)       упражнява други такива правомощия и изпълнява други такива функции, 
включително създаването на помощни органи, когато това е необходимо за 
целите на фазата на развитие на SESAR;  

п)     приема разпореждания във връзка с прилагането на член 8.  
Изпълнителен директор  
Изпълнителният директор изпълнява задълженията си при спазване на пълна 
независимост в рамките на определените му/ѝ пълномощия. 
Вътрешен одит  
Вътрешен одитор на Европейската комисия   
Външен одит  
Европейска сметна палата  
Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета  
Европейски парламент, Европейски съвет и Административен съвет на Съвместното 
предприятие 

Ресурси, 
предоставени на 
Съвместното 
предприятие през 
2013 г.  
Окончателни 
отчети та 
Съвместно 
предприятие 
SESAR за 2013 г. 

Бюджет 
84 141 537 евро за задължения 
105 486 020 евро за плащания  
Брой на служителите към 31 декември 2013 г. 
Оперативният бюджет за 2013 г. предвижда щатно разписание от 39 временно наети 
служители и 3-ма командировани национални експерти. Това прави общо 42 бройки, от 
които в края на 2013 г. са заети 41, както през 2012 г.:  
- 30 временно наети служители от външни организации,  
- 6-ма служители, които са командировани от членовете на Съвместното предприятие 
SESAR в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 219/2007,  
- 3 договорно наети лица,  
- 2-ма командировани национални експерти  
Изпълняващи следните функции:  
оперативни: 26 
административни и спомагателни: 14  
смесени дейности: 1 

Продукти и услуги, 
предоставени през 
2013 г. 

Вж. годишния отчет за дейността на Съвместното предприятие за 2013 г на следния 
адрес: http://www.sesarju.eu/ 

Източник: Информация, предоставена от Съвместно предприятие SESAR. 

 



SESAR Joint Undertaking 

Отговори на Съвместното предприятие 

 

Втора междинна оценка на Комисията 
26. Според параграф 26 Втората междинна оценка на Комисията съдържа две основни 
препоръки. В тази връзка, за да предостави на читателите пълен контекст и да отрази 
цялото заключение, съвместното предприятие SESAR би искало да добави, че по 
отношение на постигнатите резултати, Втората междинна оценка допълнително 
уточнява, че „съвместното предприятие е постигнало повечето от средносрочните 
цели в рамките на програмата на SESAR. Предоставянето на годишните работни 
програми се подобри по време на референтния период. СПС предприе необходимите 
мерки за подобряване на годишния темп на завършване, и се препоръчва, СПС да 
продължи усилията си за подобряване на степента на завършване на поставените цели 
(вж. Окончателен доклад, глава 8, Заключения/III Резултати, постигнати от СПС).“ 

В допълнение Втората междинна оценка заключава, че „като цяло СПС е изпълнило 
ефективно поставените му задачи по време на периода на оценка (2010-2012 г.), с 
което е допринесло за програмата SESAR. Оценено е, че СПС работи според правилата 
и процедурите, които го управляват. СПС се доказа като структура, която може да се 
адаптира към специфични нужди.“ (вж. Окончателен доклад, глава 8, Заключения/V 
Общо заключение) 
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