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ОТКРИВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА 
ГМОСС 

 
25-26 МАРТ, 2010 – 9.30 ЧАСА 

 
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ, 

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
СЪОБЩЕНИЯТА 

 
 

 
 
 
 
Уважаеми дами и господа, 
 
Позволете ми да Ви приветствам с добре дошли на този важен 

форум в България и да пожелая успешна и ползотворна работа.  
В своето изказване министър-председателят на България г-н 

Борисов обяви, че преди няколко дни бе взето решение за 
преструктуриране на организацията в нашата страна по отношение на 
политиката за космоса и в тази връзка определянето на министерствата на 
икономиката, енергетиката и туризма и на образованието, науката и 
младежта за координатори на действията ни в тази област. През 
последните години бившата ДАИТС и Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията като неин приемник се 
занимаваха с координационните функции в тази област. Затова и за мен е 
особена чест да Ви информирам накратко за положените усилия и 
основните насоки в нашата дейност, кореспондиращи с темата на Вашата 
работна среща. 

В непосредствените задачи през периода от 2006 г. до сега бе 
създаването на пространствени бази данни в съответствие с изискванията 
на директивата INSPIRE и с компонентите на инициативата Глобален 
мониторинг на околната среда и сигурността /ГМОСС/ . В методологична 
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гледна точка ние разглеждаме тази директива и програмата ГМОСС като 
две допълващи се инициативи. 
 

Проектите по програма ГМОСС и по конкретно  в сферата на  
превенцията и управлението на риска, се реализираха, при използване на 
добрите европейски практики за публично-частни партньорства с общини, с 
водещи научни институти и с неправителствени организации. Тези проекти 
са свързани със събиране на информация чрез дистанционни методи за 
наблюдение и създаване на бази данни, които да се използват за 
превенция на риск от природни бедствия. Целта бе предоставянето на 
услуги и материали на органите, вземащи съответните решения. 
 

Накратко, до сега са реализирани 4 проекта в различни сфери на 
рискове от природни бедствия, а именно рискове от наводнения, рискове от 
горски пожари, прогнозиране и оценка на щети от земетръс. В своята 
работа специалистите приложиха нaй – новите технологии и опит на 
водещи европейски фирми в областта на доставка и обработка на 
сателитни изображения, напр, от сателит СПОТ-5. Използвани са и 
технологии на Обединени изследователски център към европейската 
комисия. Получени са значителни резултати след обработката на данните, 
като създаване на карти, таблици, изготвяне на предложения за превенция 
и стойности  от евентуални щети. 
   Можем достойно да докладваме, че сме поставили началото на 
създаване на необходимия технически и експертен капацитет в областта на 
глобалния мониторинг на околната среда и сигурност, който в бъдеще ще 
се разраства и ще решава важни задачи, подпомагащи вземането на 
успешни управленски решения. 

 
Благодаря Ви за вниманието и успешна работа! 


