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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА 

„MОДЕРНИЗИРАНЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ 

Е ПОДПОМОГНАТО ОТ НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ЕС, НО 

ФИНАНСИРАНЕТО ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН Е НЕОБОСНОВАНО“ 

 

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

VII.  

а) Комисията счита, че приоритетите по отношение на първоначалните покани за 

представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) бяха 

подходящо определени във връзка с равнището на осведоменост към онзи момент 

относно потенциалните проекти за изпълнение, които са били необходими за 

разгръщането на пилотен съвместен проект. На този етап е твърде рано да се постигне 

цялостно разбиране на потенциалните пропуски в разгръщането, към които ще трябва 

да бъде насочено финансирането. 

в) Процесите на оценяване и възлагане на поръчките по МСЕ се ръководят изцяло от 

Комисията и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) без намеса от страна 

на кандидатите или Управителния орган по разгръщането на програмата за изследване на 

управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR).  

VIII. Комисията разбира този риск, който не е специфичен за разгръщането на SESAR, и 

следи напредъка на проектите с INEA. Комисията и INEA ще се намесят чрез процесите на 

наблюдение и преглед, установени в МСЕ и в пилотния съвместен проект.  

Управителният орган по разгръщането на SESAR започна мониторинг на изпълнението 

на приключилите проекти. 

IX.  

1) Комисията приема тази препоръка, както е посочено в отговора ѝ в съответния 

раздел на доклада. 

2) Комисията приема тази препоръка, както е посочено в отговора ѝ в съответния 

раздел на доклада. 

3) Комисията приема тази препоръка, както е посочено в отговора ѝ в съответния 

раздел на доклада. 

4) Комисията приема тази препоръка, както е посочено в отговора ѝ в съответния 

раздел на доклада. 

5) Комисията приема тази препоръка, както е посочено в отговора ѝ в съответния 

раздел на доклада. 
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КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

22. В Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013 на Комисията се посочва, че в 

договорните споразумения, обхващащи проектите за изпълнение, избрани да получат 

финансиране от Съюза, следва да бъдат определени санкции за неизпълнение на 

програмата за разгръщане и на проектите. Тези споразумения са включени в рамковото 

споразумение за безвъзмездна финансова помощ, което обхваща всички партньори по 

изпълнението. 

Регламентите за изпълнение са пряко приложими в държавите членки и Комисията 

може да предприеме последващи действия, като образува производства за 

установяване на нарушение. Поради това Комисията счита, че Регламент (ЕС) 

№ 409/2013 представлява стабилен механизъм за правоприлагане.  

Както е посочено по-горе, Комисията може да налага санкции/наказания чрез 

споразуменията за безвъзмездна финансова помощ, с които се управляват средствата, 

които ЕС отпуска за проектите за изпълнение. 

Общ отговор на Комисията по точки 26—28: 

Комисията подчертава факта, че пилотният съвместен проект (ПСП) представлява 

пилотен проект за стартиране на концепцията за съвместен проект и изпитване на 

нейното прилагане. ПСП представлява първият опит за координирано разгръщане на 

решенията на SESAR чрез рамково партньорство, включващо широк кръг 

заинтересовани страни от промишлеността. 

За тази цел Регламентът за ПСП съдържа клауза за преглед, която има за цел ПСП да 

се адаптира въз основа на актуалното състояние на прилагането на функциите за УВД в 

ПСП. Клаузата за преглед позволява извършването на повторна оценка, ако е 

необходимо, на съответствието им с основните критерии, използването на 

съществуващите стимули, разходите и ползите от изпълнението на ПСП, географския 

обхват, целевите заинтересовани страни и целевите дати за изпълнение. 

Каре 3. Комисията подчертава, че в поканата за представяне на предложения по МСЕ 

за 2017 г. (с оглед на опита от първите проекти за изпълнение) бяха изключени проекти 

с критични проблеми, свързани с нивото на разработеност, посредством 

идентифициране в поканата на неприемливите групи (по-специално по отношение на 

група 5.6.2 от програмата за разгръщане, свързана с оперативната съвместимост). 

29. Комисията признава, че етапът на промишлено производство представлява пропуск 

между етапите на разработване и разгръщане. За тази цел Комисията подкрепи 

създаването на и участва в Европейската група за координация на стандартите за УВД 

(EASCG), за да осигури по-добра координация и мониторинг на дейностите, засягащи 

стандартизацията на УВД. По-специално EASCG актуализира ПСП „Примерна пътна 

карта относно нуждите от стандартизиране и регулиране“. Освен това в рамката за 

разгръщане се изисква Управителният орган по разгръщането на SESAR (УО на 

SESAR) да действа в координация с производствения сектор с цел справяне с 

проблемите, свързани с промишленото производство. УО на SESAR си сътрудничи и с 

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA), Европейската 
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организация за оборудване за гражданското въздухоплаване (Eurocae) и 

Южноевропейската обсерватория (ESO). 

Комисията възнамерява да извърши оценка на възможните средства за по-нататъшно 

улесняване на процесите на промишлено производство/стандартизация, за да осигури 

безпроблемно преминаване от етапа на разработване към етапа на разгръщане на SESAR. 

30. Комисията изтъква, че финансирането по МСЕ е подпомогнало разгръщането на 

готови за внедряване компоненти или на предпоставки за посочените технологии. В 

програмата за МСЕ се посочва, че в рамките на приоритета на инициативата „Единно 

европейско небе“ (ЕЕН)—SESAR действията могат да включват предпоставки, 

подготвителни дейности (например подкрепа за индустриализацията на функциите за 

УВД, идентифицирани в съвместните проекти) и допълнителни дейности по 

валидиране, които или не са обхванати от съвместното предприятие SESAR, или вече 

не получават финансова подкрепа от Съюза.  

В резултат на това технологиите, които са финансирани от ЕС, отговарят на 

критериите за разработеност.  

31. Комисията е оценила необходимостта от синхронизирано разгръщане въз основа на 

критериите на член 4, параграф 5. Необходимостта е обяснена за всяка функция за 

УВД в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2004 на Комисията. 

Необходимостта от синхронизация е допълнително описана и обоснована за конкретни 

проекти в програмата за разгръщане.  

В някои случаи и независимо от приноса им към ефективността на УВД, опитът, 

придобит от внедряването на някои функции или подфункции на ПСП, може да 

постави под въпрос действителната необходимост от синхронизацията на 

разгръщането им. Тази оценка, основана на мониторинга от страна на УО на SESAR на 

процеса на разгръщане, е част от процеса на преглед на ПСП и не поставя под въпрос 

цялостното тълкуване на разпоредбата. 

Общ отговор на Комисията по точки 32 и 33: 

Комисията счита, че синхронизираното разгръщане е било необходимо и полезно за 

функции 1 и 2 за УВД за конкретните летища, определени в Регламент (ЕС) 

№ 716/2014. 

Тези функции допринасят за синхронизирането на инвестициите от различни 

заинтересовани страни (доставчици на аеронавигационно обслужване — ДАНО — 

летища, ползватели на въздушното пространство). Тези проекти повишиха 

безопасността и капацитета на летищата и зоните за маневриране на терминалите и 

оказаха въздействие върху цялата мрежа.  

Комисията също така отбелязва, че дори инвестиционните платформи (ИП), 

реализирани от отделни заинтересовани страни, се координират от УО на SESAR и — 

макар и с намалено въздействие по отношение на проектите с много заинтересовани 

страни — извличат ползи от дейностите по синхронизиране. 
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Общ отговор на Комисията по точки 35—39: 

Комисията счита, че финансирането от ЕС за разгръщането е било необходимо за 

ускоряване на инвестициите. 

Финансирането е отпуснато за проекти по ПСП в съответствие с правилата и 

приоритетите, определени в програмата за МСЕ, както и в съответствие със 

систематичен процес на подбор, включващ три нива на оценка. Предложението за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ беше одобрено и от държавите членки 

чрез координационния комитет на МСЕ. 

Финансирането от ЕС имаше за цел да допринесе за синхронизиране на разгръщането 

на функциите и следователно за стимулиране на заинтересованите страни да 

координират своите усилия и инвестиции. 

38. 

а) Комисията подчертава, че първият набор от функции за УВД, произтичащи от 

първата програма от етапа на разработване на SESAR (2007—2013 г.), е насочен 

предимно към заинтересованите страни от наземното УВД. 

Този подход беше подкрепен от ползвателите на въздушното пространство, тъй като те се 

оказаха основните крайни бенефициери от този първоначален кръг от наземни инвестиции. 

ПСП не представлява пълният обхват на разгръщането на SESAR, за което по линия на 

МСЕ са заделени 2,5 милиарда евро.  

б) Комисията отбелязва, че предвиденият пакет е предназначен да обхване и „други 

проекти“, както и действия за подкрепа на програмата. Нямаше причина за намаляване 

на пакета, тъй като бяха предвидени и други съвместни проекти. 

Поради тази причина Комисията също така счита, че рискът от икономически загуби 

не е висок. 

39. Вж. отговора на Комисията по точка 38, буква а). 

45. Комисията счита, че рамката за разгръщане и свързаното с нея финансиране от ЕС 

са допринесли за целта за ускоряване на разгръщането на решенията на SESAR, за 

стимулиране на координацията и за гарантиране на съгласуваност на усилията и 

инвестициите в съответствие с програмата за разгръщане. 

Разработването на мащабни инфраструктурни проекти изисква предвидено планиране. 

Ето защо обща черта на проектите по МСЕ е, че етапът на вземане на решение се 

осъществява преди поканите за представяне на предложения.  

Общ отговор на Комисията по точки 46 и 47: 

Комисията припомня, че от ДАНО се изисква да приспадат безвъзмездната финансова 

помощ от ЕС от своята разходна база. Този принцип намалява риска от двойно 
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финансиране. Въпреки че Комисията признава, че не всички ДАНО понастоящем 

приспадат безвъзмездната финансова помощ от ЕС от разходната база, те все пак ще 

бъдат задължени да направят това. Насоките за тази цел се изготвят в сътрудничество с 

държавите членки.  

48. Комисията подчертава, че приспадането на приходите, получени от публичните 

органи, е заявена цел на схемата за таксуване.  

Комисията счита, че приспадането на средства от разходната база не може да се 

квалифицира като „прехвърляне на безвъзмездна финансова помощ“ на ползвателите 

на въздушното пространство. В разходната база за навигационните такси следва да се 

отчитат действителните разходи, направени от ДАНО. Всяко публично финансиране, 

получено за инфраструктура за УВД, намалява действителните разходи, понесени от 

ДАНО, и това намаляване следва да бъде отразено при изчисляването на таксите.  

Приспадането от разходната база има за цел да се гарантира, че потребителите не 

плащат два пъти за инвестиции за разгръщане. То не е финансова компенсация и не е 

свързано със спазване или неспазване от страна на ползвателите на въздушното 

пространство на функциите на ПСП, които ДАНО трябва да разгръщат. 

50.  

а) Комисията припомня, че ПСП е пилотен проект, който стартира през 2014 г. 

Управителният орган по разгръщането беше назначен на 5 декември 2014 г. и в същия 

ден беше публикувана предварителна програма за разгръщане. 

б) Комисията подчертава, че финансирането от ЕС е предоставено чрез задълбочен 

процес на подбор, основан на определени критерии за възлагане. Предложенията са 

оценени от външни и вътрешни експерти както всяко друго предложение по МСЕ. В 

това отношение размерът на заявителя не е бил критерий за подбор. 

в) Тези проекти произтичат от ПСП — Регламент (ЕС) № 716/2014 — в която също се 

описват съществените предпоставки на функциите за УВД, които се считат за 

необходими за прилагането на функциите, въпреки че не са изрично посочени в 

обхвата на ПСП. Тези предпоставки и други фактори са определени в програмата за 

разгръщане и следователно са допустими за финансиране.  

51. Комисията подчертава, че финансирането по МСЕ цели да се подпомогне 

реализирането на ЕЕН и на SESAR като цяло. Финансирането на „други проекти“ е 

подпомогнало разгръщането на важни технологии (като например функции на 

оборудването, работещо на честота от 8,33 kHz, и на базираната на летателните 

характеристики навигация (PBN), които допринасят в значителна степен за 

хармонизирането на европейската мрежа за УВД. 

52. Необходимостта от съсредоточаване върху конкретни пропуски стана известна едва 

с напредването на проектите и на процеса на мониторинг от страна на УО на SESAR. 

Въпреки че по-нататъшното определяне на приоритети през 2016—2017 г. доведе до 

подобряване на ефективността на финансирането по МСЕ, това не означава, че 
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финансирането, отпуснато през 2014 и 2015 г., не е било ефективно, тъй като всички 

представени проекти имаха за цел изпълнението на ПСП.  

55. „Групирането на заявления“ е незадължителен административен инструмент за 

улесняване на голямата по размер безвъзмездна финансова помощ, включваща 

множество заинтересовани страни, която се отпуска по МСЕ. То не представлява 

изискване за синхронизиране на съвместните проекти, определени в Регламент (ЕС) 

№ 409/2013.  

а) В Регламент (ЕС) № 409/2013 се определя рамката за синхронизиране на 

разгръщането на съвместни проекти. В него отговорността за разработването и 

изпълнението на програма за разгръщане се възлага на УО на SESAR. Програмата за 

разгръщане включва цялостен работен план, с който всички дейности, необходими за 

изпълнението на съвместните проекти, се организират в „проекти за изпълнение“, като 

в нея се идентифицират, наред с другото, оперативните заинтересовани страни, 

отговорни за тяхното изпълнение. Групирането на проекти за реализирането на SESAR 

е допълнително средство, прилагано от УО на SESAR, за координиране на тези 

проекти в рамките на безвъзмездната финансова помощ по МСЕ. Например един от 

подходите за групиране е групирането на проекти със сходна продължителност. По 

този начин при по-кратките проекти не се налага да се изчаква приключването на по-

дългите проекти, за да се заяви окончателното плащане. 

б) Комисията счита, че фактът, че проектите са изпълнени от отделни заинтересовани 

страни, не е в ущърб на координацията на действието. Координирането/синхронизирането, 

изисквано съгласно Регламент (ЕС) № 409/2013, се постига главно чрез програмата за 

разгръщане, договореностите в рамковото споразумение за партньорство и механизмите за 

мониторинг и планиране, създадени и изпълнявани от УО на SESAR. 

Комисията посочва, че синхронизирането на инвестициите и разгръщането не се 

постигат чрез групиране. Групирането и асоциирането на проекти в групи за действие 

се счита за най-ефективният и икономичен от административна гледна точка процес. 

в) Проектите се организират в групи съгласно рамковото споразумение за 

партньорство и всички проекти се координират от УО на SESAR, за да се осигури 

синхронизирано изпълнение.  

Въпреки че по принцип при тези проекти може да се извлече полза от 

синхронизираното изпълнение в рамките на МСЕ, не е необходимо всички подобни 

инициативи да се осъществяват като част от проект с множество заинтересовани 

страни: в зависимост от конкретните технологични елементи, които ще бъдат 

разгърнати, Комисията счита, че е най-подходящо да се предприемат индивидуални 

инициативи, стига те да бъдат координирани в рамките на УО на SESAR. 

56. Комисията счита, че нивото на подробностите в заявленията е достатъчно, за да 

могат експертите да оценят предложенията дори и ако са представени в сбита форма. 

а) Комисията отбелязва, че 5 проекта за изпълнение (ПИ) от извадка от 8 са адресирани 

към една група, а именно 3.2.1 „Модернизиране на системите за УВД с цел 

подпомагане на преките трасета и свободното трасово въздушно пространство“.  
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С тази група се поддържа по-специално модернизирането на системите за УВД в 

съответствие с програмата за разгръщане. 

Освен това два от включените в извадката ПИ не се отнасят до модернизирането на 

системата им за УВД. 

57. Вж. отговора на Комисията по точка 55. 

60. Комисията подчертава факта, че УО на SESAR само преглежда заявленията и може 

единствено да посъветва потенциалните кандидати да преразгледат своите заявления 

или да ги представят под категорията „други проекти“. 

а) УО на SESAR действа като координатор на проектите за изпълнение, както е 

посочено в рамковото споразумение за партньорство. 

б) Независимо от възможността за подобряване на регистрирането на обмена между 

Алианса за разгръщане на SESAR (АР на SESAR) и кандидатите, АР на SESAR е въвел 

широкообхватен процес на консултации преди, по време на и след представянето на 

заявленията.  

Процесът води до подаване на подписани и одобрени заявления. 

г) Комисията отбелязва, че преразпределението не е било решено едностранно от АР 

на SESAR. Преразпределението е наблюдавано от INEA, за да се гарантира спазването 

на правилата за МСЕ.  

Каре 6. Тъй като Комисията или INEA не са получили жалби за изключване на проекти 

или части от проекти от кандидати или от съответните държави членки, тя счита, че 

окончателното представяне на заявления не е оспорено. Във всеки случай УО на 

SESAR може само да съветва потенциалните кандидати относно представянето на 

проектите им. Независимо от това кандидатите могат да подадат заявленията си и в 

категорията „друг проект“. 

Въпреки това Комисията е съгласна, че УО на SESAR следва систематично да 

документира причините за изключването и кореспонденцията с потенциалните 

кандидати. 

68.  

в) УО на SESAR разработва инструмент за измерване на приноса към ефективността. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Общ отговор на Комисията по точки 71 и 72: 

Регламентите за изпълнение са пряко приложими в държавите членки и Комисията 

може да предприеме последващи действия, като образува производства за 

установяване на нарушение. Поради това Комисията счита, че Регламент (ЕС) 

№ 409/2013 представлява стабилен механизъм за правоприлагане.  
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Комисията подчертава, че пилотният съвместен проект (ПСП) представлява пилотен 

проект за стартиране на концепцията за съвместен проект и изпитване на нейното 

прилагане. ПСП представлява първият опит за координирано разгръщане на решенията 

на SESAR чрез рамково партньорство, включващо широк кръг заинтересовани страни 

от промишлеността. 

За тази цел Регламентът за ПСП съдържа клауза за преглед, която има за цел ПСП да 

се адаптира въз основа на актуалното състояние на прилагането на функциите за УВД в 

ПСП.  

Освен това Комисията счита, че финансирането от ЕС в подкрепа на разгръщането на 

SESAR е демонстрирало добавена стойност за постигането на значителен ефект на 

лоста, като обединява участниците за синхронизиране на инвестициите и усилията и за 

осигуряване на приемственост с етапа на развитие. 

Препоръка 1 — Подобряване на насочеността на съвместните проекти  

Комисията приема препоръката, че следва да подобри насочеността на съвместните 

проекти. Текущият преглед на ПСП ще позволи по-добро адаптиране на ПСП спрямо 

изискванията на Регламент (ЕС) № 409/2013. 

Това действие обаче не може да бъде приключено преди края на 2021 г., тъй като 

изисква промяна на съществуващото законодателство.  

Препоръка 2 — Засилване на ефективността на съвместните проекти  

Комисията приема препоръката. 

Комисията възнамерява да предложи задължително модулиране на таксите като 

механизъм за стимулиране в рамките на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/317. 

73. Комисията счита, че рамката за разгръщане и свързаното с нея финансиране от ЕС 

са допринесли за целта за ускоряване на разгръщането на решенията на SESAR, за 

стимулиране на координацията и за гарантиране на съгласуваност на усилията и 

инвестициите в съответствие с програмата за разгръщане. 

Финансирането е отпуснато за проекти по ПСП в съответствие с правилата и 

приоритетите, определени в програмата за МСЕ, както и в съответствие със задълбочен 

процес на подбор. 

Насочването към заинтересованите страни от наземното УВД в ПСП е пряко следствие 

от спешната необходимост от модернизиране на наземната инфраструктура. Този 

подход беше подкрепен от ползвателите на въздушното пространство. 

Приспадането на приходите, получени от публичните органи, е заявена цел на схемата 

за таксуване и е предназначено да гарантира, че ползвателите не плащат два пъти за 

инвестиции за разгръщане. 
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Препоръка 3 — Преразглеждане на финансовата подкрепа на ЕС за 

модернизиране на УВД  

а) Комисията приема препоръката.  

Тя ще изпълни втората подточка в случай на евентуална последна покана за 

представяне на предложения по МСЕ в рамките на финансовата рамка за периода 

2014—2020 г.  

б) Комисията приема препоръката.  

Тя вече предложи да продължи финансирането на разгръщането на SESAR в рамките 

на МСЕ2. Въпреки това продължаването и бъдещото разпределение на бюджета не се 

определят в крайна сметка от Комисията, а от бюджетния орган. Когато е 

целесъобразно, в многогодишните работни програми ще бъдат включени подробни 

обосновки. 

74. 

а) Комисията припомня, че ПСП е пилотен проект, който стартира през 2014 г. 

Функциите за УВД в ПСП представляваха идентифицираните приоритети, които вече 

бяха включени в поканата за 2014 г.  

Необходимостта от съсредоточаване върху конкретни пропуски стана известна едва с 

напредването на проектите и на процеса на мониторинг от страна на УО на SESAR. 

Въпреки че по-нататъшното определяне на приоритети през 2016—2017 г. доведе до 

подобряване на ефективността на финансирането по МСЕ, това не означава, че 

финансирането, отпуснато през 2014 и 2015 г., не е било ефективно, тъй като всички 

представени проекти имаха за цел изпълнението на ПСП.  

б) „Групирането на заявления“ е незадължителен административен инструмент за 

улесняване на голямата по размер безвъзмездна финансова помощ, включваща 

множество заинтересовани страни, която се отпуска по МСЕ. То не представлява 

изискване за синхронизиране на съвместните проекти. 

в) Управителният орган по разгръщането само разглежда заявленията и съветва 

потенциалните кандидати. Въпреки че документирането на обмена на информация 

между УО на SESAR и кандидатите може да бъде подобрено, съществува 

широкообхватен процес за консултации преди, по време на и след подаването на 

заявленията.  

Препоръка 4 — Да се преразгледа и формализира изготвянето и подаването на 

заявления за финансиране 

а) Комисията приема препоръката. 

б) Комисията приема препоръката. 
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75. Комисията припомня, че Регламентът за ПСП съдържа клауза за преглед, която има 

за цел ПСП да се адаптира въз основа на актуалното състояние на прилагането на 

функциите за УВД в ПСП. Комисията започна този преглед през 2018 г. 

Препоръка 5 — Да се гарантира подходящ мониторинг на ползите за 

ефективността, осигурени от модернизирането на УВД  

Комисията приема препоръката. Въпреки че може да гарантира извършването на 

подходящ мониторинг, Комисията не може да гарантира, че модернизирането ще 

доведе до предвидените ползи, тъй като това е в сферата на компетенциите на 

икономическите оператори.  

УО на SESAR започна да наблюдава ползите за ефективността в резултат на завършени 

проекти. Изпълнението и измерването на ползите ще изисква повече време и всяка 

връзка със схемата за ефективност за установяване на ползите на ниво мрежа ще бъде 

от значение само за следващия референтен период.  

 

 


