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Дами и господа, 
 
Добре дошли на тази важна работна среща по Европейската програма за 
наблюдение на Земята- Глобален мониторинг на околна среда и сигурност.  
 
Ние подкрепяме програмата, но също така искамe да бъдем активни участници в 
нейното изпълнение. Предоставянето на необходимата информация, в помощ на: 
- управление на природните ресурси и биоразнообразието 
- наблюдение на състоянието на околната среда 
- реагиране на природните бедствия и на предизвиканите от човека такива 
- извършване на ефективно гранично наблюдение е част от националната 
политика и изграждането на необходимата инфраструктура е един от 
държавните приоритети. 
 
Европа в момента посреща сериозни предизвикателства. Борбата с 
икономическата криза, с промените в климата, осигуряването на просперитета на 
гражданите и развитието към общество на знанието са приоритети както на 
Европа, така и на България. До голяма степен общия успех зависи и от 
сътрудничеството на регионално и Европейско ниво. Това означава и 
споделяне на финансови ангажименти и ресурси, които съвсем не са малки – 
информирани сме, че само за космически проекти, Европейския Съюз, предоставя 
над 700 милиона евро годишно за периода 2007-2013г.  
 
Това не може да бъде самоцел, според нас непрекъснато следва да поставяме на 
първо място основното изискване - КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК? Затова 
приканвам, вас, участниците, да мислите от позицията на крайния потребител 
и да бъдете особено активни в дискусиите по този въпрос. 
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Признавам, че когато преди няколко месеца се запознах с предложението за 
организиране на тази работна среща от инициативна група - обществени 
организации, университети и научни звена, това което ме заинтригува, бе думата 
„сигурност”. Не само сигурността в традиционния смисъл , а сигурността за 
гражданите, сигурността за инфраструктурата, сигурността за инвестициите, 
сигурността за нашата природа.  
 
Като министър-председател, т.е. като представител на ПОТРЕБИТЕЛЯ – 
БЪЛГАРИЯ, обръщам  внимание, на необходимостта не само от бързо 
предоставяне на информация след съответното природно бедствие, катастрофа 
или авария, но и на необходимостта от засилване на превенцията – 
предварителните анализи, симулационни модели и сценарии, които да посочат 
рисковите райони и елементи от градската инфраструктура, предполагаеми щети и 
необходими ресурси, за да може обществото, икономиката и финансите да 
създадат необходимите механизми за защита и намаляване на катастрофалните 
последствия.  
 
И понеже бедствията не признават граници, от ключово значение е съвместната 
работа, преди всичко, между съседни държави и държави от определен регион. 
Пример за това са наводненията. Същото се отнася и до горските пожари, 
земетресенията и така нататък.  
 
КАК ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА ПРОГРАМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА? Според 
мен е необходимо да се съчетаят двата типа управление на програмата – 
централизиран и децентрализиран. Ако изграждането на космическа 
инфраструктура и съзвездия от спътници, изисква централизирано управление, то 
управлението на наземната инфраструктура и на услугите, особено по 
отношение на сигурността, налага активно участие в управлението на самите 
държави-членки, организирани в мрежи на регионален принцип. Мисля, че 
този подход е особено наложителен за региони, които са външна граница на ЕС, 
какъвто е случая с България. 
 
Ние даваме висока оценка за сътрудничеството ни с Европейската комисия и 
конкретно с Генерална Дирекция „Предприятия и индустрия”, Генерална Дирекция - 
Обединен Изследователски Център, както и с водещи Европейски организации, 
като Европейската Космическа Агенция, Европейската Агенция за Околна Среда, 
ЮМЕТСАТ и други, които подкрепиха работната среща в София.  
 
Очертава се тясно сътрудничество и с Еврокомисаря за международно 
сътрудничество, хуманитарна помощ и реагиране при кризи, както и с Генерална 
дирекция „Хуманитарна помощ”. Високо оценяваме и подкрепата от страна на 
Европейската Комисия на приоритета, който ние предложихме – подкрепа на по-
активното участие на страните от ЕС12, или другояче казано, на 12-те нови страни 
–членки на ЕС. Това е подкрепа за нашата ясна позиция, че искаме да работим в 
един отбор и открито с нашите партньори в ЕС, в полза на общата политика и 
оперативно изпълнение, а не търсене самостоятелно и поединично да заемем тук 
и там по-добри позиции. 
 
За сериозното отношение което България има към тази политика, ще  посоча два 
факта: 
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- на 10 март, Министерски съвет прие решение в подкрепа на Програма ГМОСС и 
създаване на необходимата структура, която да координира дейностите на 
национално ниво; 

 
- само преди седмица бе определено Министерство на икономиката, енергетиката 
и туризма, да отговаря за политиката по направление „Космос”. България прие 
реалността, че космоса вече отдавна не е само наука, а сериозен бизнес, 
приложение на върхови технологии и част от механизма на управление на Земята 
на национално и световно ниво. 
 
По темите на работната среща мога да говоря много, но след минути под мое 
ръководство, започва заседание на Министерския съвет, за това предлагам - да 
направим тази работна среща ежегодна, за да следим по-добре развитието и 
изпълнението на Европейската програма. 
 
Пожелавам ви успешна работна среща и постигане на общи позиции в полза на 
всички нас – гражданите на Европа.  
 
Благодаря ! 
 
 
 
 


