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От създаването си Агенцията на ЕС за космическата програма (EUSPA) увеличава достъпа до 
космически данни и услуги на ЕС не само в Европа, но и по света. С нов сателит Galileo в орбита, 
няколко сателитни услуги и много нови в ход, първата година на EUSPA илюстрира нейната мисия 
да свързва пространството с нуждите на потребителите 
 
С приемането на Регламента на ЕС за космоса от Съвета на ЕС и Парламента Европейският съюз пое по 
нова космическа траектория. Европейският съюз разполага с две авангардни сателитни навигационни 
системи, „Галилео“ и EGNOS, най-добрата в света система за наблюдение на Земята, програмата 
„Коперник“ и предстоящото внедряване на GOVSATCOM, което му дава възможност да засили борбата с 
изменението на климата и да стимулира цифровата икономика, като същевременно гарантира 
суверенитета на ЕС. 
 
EUSPA управлява европейските сателитни навигационни системи „Галилео“ и EGNOS. Освен това EUSPA 
проправя пътя към една сигурна космическа програма на ЕС, която ще гарантира безопасност и сигурност 
на получените от космоса данни, които са толкова важни за крайните потребители  Агенцията играе основна 
роля за пускането на пазара на данните и услугите, предлагани от продуктите на космическата програма 
на ЕС. EUSPA също така управлява развитието на центрове за GOVSATCOM, които ще осигурят сигурни, 
рентабилни мощности за комуникация за критични за сигурността и безопасността правителствени мисии, 
операции и инфраструктура. 

По случай първата си годишнина, EUSPA отбелязва постигнатото до момента: 

• Предстои реализацията на две нови и иновативни услуги: Услугата с висока точност и 
OSNMA на „Галилео“ 

• Влизането в експлоатация на нов спътник на „Галилео“ за допълнителна точност за 
крайните потребители 

• Публикуването на пазарния доклад от наблюдението на Земята и ГНСС, изчерпателно 
проучване на данни от пазара, посочващо тенденциите за предприемачите и инвеститорите. 

• 3,1 милиарда смартфона, поддържащи „Галилео“, продадени в световен мащаб от 2016 г. 
насам 

 
„Гордея се изключително много с това, което EUSPA постигна за една година. Гордея се също, че ръководя 
организация, в която работят всеотдайни професионалисти с ориентиран към услугите начин на мислене, 
които полагат усилия, за да направят космоса на ЕС достъпен за гражданите“, казва Родриго да Коста, 
изпълнителен директор на EUSPA. „Основната цел на EUSPA продължава да бъде да помага на Съюза и 
неговите граждани да увеличат максимално социално-икономическите ползи от използването на данни от 
космическото пространство.“ 
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Информация за Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) 
Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) предоставя безопасни и сигурни 
европейски спътникови навигационни услуги, насърчава пазарната реализация на данните и услугите на 
„Галилео“, EGNOS и „Коперник“, и координира предстоящата програма на ЕС за правителствени сателитни 
комуникации GOVSATCOM. EUSPA отговаря за акредитацията на сигурността на всички компоненти на 
космическата програма на ЕС. Чрез насърчаване на развитието на иновативен и конкурентоспособен 
космически сектор и ангажиране с цялата космическа общност на ЕС, EUSPA допринася за Европейския 
зелен пакт и цифровия преход, за безопасността и сигурността на Съюза и неговите граждани, като 
същевременно укрепва неговата автономност и устойчивост. 
 
За допълнителна информация: 
Мари Менар, служител по комуникациите на EUSPA: Marie.Menard@euspa.europa.eu  
Тел.: +420 237 766 627    -    Мобилен телефон +420 602 619 776 

 

EUSPA отбелязва първите 365 дни от съществуването си с 

нови услуги, увеличен брой потребители и нов спътник на 

„Галилео“! 
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