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ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Съвместното предприятие SESAR със седалище в Брюксел е създадено през 

февруари 2007 г.1 с цел управление на технологичния компонент на проекта SESAR 

(изследване в областта на управлението на въздушния трафик „Единно европейско 

небе“) и започва да работи самостоятелно на 10 август 2007 г. През юни 2014 г.2

2. Проектът SESAR има за цел да модернизира управлението на въздушното движение 

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

 

Съветът отмени първоначалния регламент и удължи действието на Съвместното 

предприятие за периода до 31 декември 2024 г. 

• „Фаза на дефиниране“ (2004—2007 г.), ръководена от Европейската организация за 

безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол). Тази фаза се съфинансира от 

бюджета на Европейския съюз посредством програмата за Трансевропейски 

транспортни 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. 

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

програмния период 2008—2013 г.; етап 2: удължен до 2024 г. с максимален период 

на функциониране 2016—2024 г.), управлявана от Съвместното предприятие SESAR 

и водеща до производството на нови технологични системи, компоненти 

и оперативни процедури, предвидени в Европейския генерален план за 

управление на въздушното движение. 

                                                      

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).  

2 Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение 
Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) относно 
удължаването на срока на съществуване на Съвместното предприятие до 2024 г. (OJ L 192, 
1.7.2014 г., стp. 1). 
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• „Фаза на разгръщане“ (2014—2024 г.), която ще се ръководи от браншови 

партньори и заинтересовани страни и ще се изразява в широкомащабно 

производство и внедряване на новата инфраструктура за управление на 

въздушното движение. 

3. Съгласно Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“3

4. 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. 

 

Съветът е възложил на Съвместното предприятие да продължи изследванията 

и иновациите, свързани с управлението на въздушното движение и по-конкретно 

с координирания подход, в контекста на Единното европейско небе, с цел постигане на 

определените цели за резултатите. Програма II на Съвместното предприятие SESAR по 

програмата „Хоризонт 2020“ ще стартира през втората половина на 2015 г. и ще се 

нарича SESAR 2020. 

5. Бюджетът за фазата на развитие на програма SESAR I 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 от програмата за Трансевропейски транспортни мрежи, както и от 

                                                      

3 Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, приета 
с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 
2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания 
и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO (OВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 104), е програмата за научни изследвания и иновации, която обединява 
всички съществуващи схеми на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите. 
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програмата „Хоризонт 2020“(за SESAR 2020). Около 90 % от финансирането от страна на 

Евроконтрол и другите заинтересовани страни е под формата на апортни вноски. 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

6. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, 

тестване на операции на нивото на Съвместното предприятие и оценка на ключови 

контроли на системите за наблюдение и контрол. Използвани са също така 

доказателства, получени от дейността на други одитори (където е приложимо), както 

и анализ на изявленията на ръководството.  

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 

отчети4 и отчети за изпълнението на бюджета5

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) № 1271/20136

                                                      

4 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. 

 на Комисията 

ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на годишните отчети на 

Съвместното предприятие, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях 

операции. 

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

6 ОВ L 328, 7.12.2013 г, стр. 42. 
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а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети на Съвместното 

предприятие включват: разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен 

контрол, свързана с 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 счетоводител7

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 подходящо 

наблюдение и мерки за предотвратяване на нередности и измами, и ако е необходимо — 

правни действия за възстановяване на неправомерно изплатени или използвани средства. 

 на Комисията; 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, наред с другото, 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 Съвета8

                                                      

7 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 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 

8 Член 107 от Регламент (ЕС) № 1271/2013. 
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годишните отчети на Съвместното предприятие не съдържат съществени неточности, както и че 

свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. 

10. Одитът включва прилагане 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 операциите с изискванията на правната рамка на Европейския 

съюз, независимо дали това се дължи 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 изготвяне на нейната декларация за достоверност.  

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 

2014 г., както и за 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. 
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Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 

операции 

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

приключила на 31 декември 2014 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 за 2014 г. 

15. Първоначалният и окончателният бюджет за 2014 г. включват бюджетни кредити за 

поемане на задължения съответно в размер на 12,4 и 13,1 млн. евро и бюджетни 

кредити за плащания съответно в размер на 116,4 и 121,9 млн. евро.  

16. Нивото на използване на бюджетните кредити за поемане на задължения е 99,4 % 

(през 2013 г. — 99,6 %). Нивото на използване на кредитите за плащания е 79,8 % (през 

2013 г. — 94,4 %) и се обяснява с прехвърлянето на 3 от 15-те годишни заявки за 

възстановяване на разходите на членовете от края на 2014 за началото на 2015 г.  

Многостранно рамково споразумение (МРС) 

17. Към 31 декември 2014 г. фазата на развитие на Съвместното предприятие SESAR се 

състои в проектна работа на 16 от членовете (в т.ч. Евроконтрол) по програмни 

дейности, в които вземат участие над 100 частни и публични организации 

и подизпълнители. От 369-те проекта на SESAR по 4-тото изменение на МРС 348 (94 %) 

бяха в процес на изпълнение или приключени.  

18. От сумата 556 млн. евро, представляваща съфинансиране от Европейския съюз 

и Евроконтрол, платимо на другите 15 членове по 4-тото изменение на МРС (от 

1 януари 2014 г.), към 31 декември 2014 г. са поети задължения за 100 % и са 

извършени плащания за 66 % (369 млн. евро) от нея. Останалата част — 34 % (187 млн. 

евро), се очаква да бъде изплатена до 31 декември 2017 г. 
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ДРУГИ ВЪПРОСИ 

Правна рамка  

19. На 25 юни 2015 г. Административния съвет приема финансовите правила на 

Съвместното предприятие SESAR за програмния период 2014—2020 г.9

Функция по вътрешен одит и Служба за вътрешен одит на Комисията 

 

20. Структурата за вътрешен одит (IAC) на Съвместното предприятие SESAR е 

извършила одит в сектора на човешките ресурси/набирането на персонал и на 

валидирането на разрешенията за работните процедури на ABAC и е извършила 

и други услуги по даване на увереност и консултиране.  

21. Службата за вътрешен одит (IAS) е извършила одит на управлението на риска, 

последван от одит на оценката на риска. След извършване на одита са формулирани 

три препоръки10

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ 

, които са приети. Изпълнява се план за действие. 

Мониторинг и докладване на резултатите от научните изследвания 

22. По отношение на мониторинга и докладването на научноизследователските 

резултати11

                                                      

9 Приемането на финансовите правила от Административния съвет на SESAR е извършено 
вследствие на приемането от Комисията на 4 юни 2015 г. на решение за изпълнение, 
с което по отношение на финансовите правила на Съвместното предприятие се позволяват 
дерогации от 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 
влизат в сила от 1 януари 2014 г. 

, Съвместното предприятие SESAR използва своя собствена система 

и инструменти за събиране на данни и разпространяване на резултатите от 

оперативните и технологичните подобрения, разработени от членовете и партньорите 

10 Трите препоръки се отнасят до i) етапа на разработване (обвързването на рисковете 
с целите), ii) ефективното функциониране, и (iii) управленския контрол и докладване. 

11 Точка 21 от доклада на Сметната палата за 2013 г. (ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 58).  



10 

 
AEI059802BG04-15PP-CH144-15APCFIN-RAS-SESAR-TR.docx 6.10.2015 г. 

на SESAR12. Резултатите се отчитат на уебсайта на Съвместното предприятие13

23. На 5 декември 2014 г. Комисията определи Ръководител на процеса на разгръщане 

(РПР) в Съвместното предприятие SESAR

, 

в неговите годишни доклади и в годишните отчети за дейността. 

14

24. Понастоящем Съвместното предприятие изготвя обширен доклад относно 

социалните и икономическите изгоди от приключените проекти, както и информация 

относно приноса на всички членове на SESAR към програмата. Очаква се докладът да 

бъде готов през втората половина на 2015 г. 

, който да отговаря за внедряването 

в ежедневните операции на новите технологии и решения, които вече са били тествани 

и валидирани във фазите на Съвместното предприятие SESAR, свързани с научните 

изследвания и развитието. РПР отговаря за докладването и мониторинга относно 

внедряването на решенията. 

Конфликти на интереси 

25. Комисията разработва типов модел, който да се използва от всички съвместни 

предприятия. Дотогава остават в сила процедурата на Съвместно предприятие SESAR. 

                                                      

12 Проектните резултати, свързани с научноизследователската и иновационната дейност на 
SESAR, се наричат Решения на SESAR. Решенията представляват оперативни 
и технологични подобрения, разработени от членовете и партньорите на SESAR. Те имат за 
цел да подпомогнат модернизирането на Европейската и глобалната система за 
управление на въздушното движение, като покажат очевидни бизнес ползи за сектора на 
ръководството на въздушното движение, когато бъдат ефективно приложени. 

13 http://www.sesarju.eu/solutions.  

14 РПР на Съвместното предприятие SESAR е орган, който синхронизира и координира 
модернизирането на европейската система за управление на въздушното движение под 
надзора на Европейската комисия. РПР е създаден по силата на Рамково споразумение за 
партньорство с ЕК и представлява отделен субект от Съвместното предприятие SESAR. 
Съвместното предприятие SESAR и Ръководителят на процеса на разгръщане на SESAR 
официално са двата стълба на един и същ проект — проекта SESAR в рамките на 
инициативата „Единно европейско небе“. 

http://www.sesarju.eu/solutions�
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Втора междинна оценка на Комисията 

26. След извършената от Комисията втора междинна оценка15, през октомври 

и декември 2014 г.16 Управителният съвет е обсъдил и одобрил конкретни действия17

 

 

по отношение на двете препоръки. Тези действия не са приключени и тяхното 

изпълнение се следи. 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Milan Martin CVIKL — 

член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 6 октомври 2015 г. 

 За Сметната палата 

 

 

 Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Председател 

 

                                                      

15 Точка 26 от доклада на Сметната палата за 2013 г. (ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 58).  

16 Изготвянето и текущото управление на плана за УЗП беше договорено по време на трите 
заседания на Групата за закриване на програмата и трите заседания за закриване на 
програмата, състояли се в периода октомври 2014 г.—март 2015 г. 

17 По-конкретно, нова Стратегия за комуникациите и План за управление на закриването на 
програми (План за УЗП). 
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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 могат 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, последно изменен с Регламент 
(ЕО) № 1361/2008 (ОВ L 352, 31.12.2008 г.). 
Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета от 16 юни 2014 година за 
изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на 
Съвместно предприятие за разработване на ново поколение 
Европейска система за управление на въздушното движение 
(SESAR), относно удължаването на срока на съществуване на 
Съвместното предприятие до 2024 г. 

Правомощия на 
Съвместното 
предприятие 
(Регламент (ЕО) 
№ 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;  
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• 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:  

а) 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;  

е) 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 непаричните вноски;  

з) Приема финансовите правила на Съвместното 
предприятие;  

и) Одобрява годишните отчети и баланса;  
к) Приема годишния доклад за напредъка на фазата на 

развитие на проекта SESAR и финансовото състояние на 
проекта съгласно член 16, параграф 2;  

л) Взема решения по предложения до Комисията относно 
удължаването на срока на съществуване или 
прекратяването на Съвместното предприятие;  

м) Установява процедури за предоставяне права на достъп 
до материалните и нематериалните активи, собственост 
на Съвместното предприятие, и прехвърлянето на тези 
активи;  

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

о) Взема решения по предложения до Комисията за 
изменение на устава в съответствие с член 24;  
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п) 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;  

р) 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 
2014 г.  

Окончателни 
отчети та 
Съвместно 
предприятие SESAR 
за 2014 г. 

Бюджет 
13 119 600 евро за поемане на задължения 
121 942 760 евро за плащания  
Брой на служителите към 31 декември 2014 г. 
Оперативният бюджет за 2014 г. осигурява разходите за щатно 
разписание от 39 временно наети служители и 3-ма 
командировани национални експерти (КНЕ). Това представлява 
общо 42 бройки, от които в края на 2014 г. са заети 37:  
— 31 временно наети служители, наети чрез външни 
организации;  
— 1 служител, командирован от членовете на Съвместното 
предприятие SESAR съгласно член 8 от Регламент (ЕО) 
№ 219/2007,  
— 3 договорно наети лица,  
— 2-ма командировани национални експерти  
Изпълняващи следните функции:  
Оперативни задачи: 20 
Административни и спомагателни задачи: 16 
Смесени: 1 

Дейности и услуги, 
предоставени през 
2014 г. 

Вж. годишния отчет за дейността на Съвместното предприятие 
за 2014 г на следния адрес: http://www.sesarju.eu/. 

Източник: Информация, предоставена от Съвместно предприятие SESAR. 

 
 



SESAR Joint Undertaking  

 

SESAR replies BG 

 
Съвместното предприятие взе под внимание доклада на Сметната палата. 
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