
     

European Space Expo
Discover what space 
brings to your life

ЕС изгражда европейска космическа политика и създава 
силна европейска космическа програма. Тези инициативи са 
жизненоважни за растежа и развитието на обществото ни и 
ще имат пряко положително въздействие върху живота ни.

Установяването на общоевропейска космическа политика 
показва способността на ЕС да поема водещата роля в сфери 
от стратегическо значение, които свързват различни области 
на политиките — от телекомуникациите до хуманитарната 
помощ.

Наред с двете водещи европейски космически програми, 
Галилео (Глобална спътникова навигационна система) 
и Коперник (Глобален мониторинг на околната среда и 
сигурността), Европа укрепва и капацитета си за мониторинг 
на морската среда, наблюдение на границите, за космически 
изследвания и осигурява достъп до космическото 
пространство за всички държави от ЕС.

Европейската космическа политика ще гарантира водещата и 
значима роля, която Европа играе в Космоса, и максималните 
ползи, осигурявани от космическите технологии за 
гражданите й, които допринасят за конкурентоспособност, 
растеж и създаване на работни места.

Космическите изследвания — нови идеи за по-светло 
бъдеще
Дейностите на Европейската комисия, свързани с 
космическите изследвания и разработки, играят важна роля 
в европейската космическа политика и допълват усилията 
на държавите членки и други основни действащи лица, 
включително Европейската космическа агенция.

Европа развива дейност в космическата област от 
десетилетия. Тези дейности варират от ракети-носители и 
космически изследвания до спътникови приложения, които 
осигуряват услуги на обществото. 

Проучването на космоса допринася за постигането на 
важни цели в области като транспорт, земеделие, рибарство, 
управление на извънредните ситуации, хуманитарна помощ 
и редица други. Услугите, основаващи се на космическите 
проучвания, позволяват ефективното функциониране на 
съвременното общество. Спътниците например осигуряват 
излъчването на живо на новините, задействат съвременните 
навигационни системи и предоставят прогнози за времето.

Европейска космическа политика
Овладяване на Космоса в услуга на гражданите
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космически технологии „Спейс експо“!
Добре дошли на Европейското изложение за ГАЛИЛЕО И EGNOS

Глобална точност, надеждност и независимост КоперникНаблюдение над планетата

Чрез тази уникална пътуваща изложба широкият кръг предимства, 
които Космосът носи на Европа, са буквално в ръцете ви! Каним ви 
да видите, докоснете и изпитате на практика това, което Европа 
прави в и с Космоса — и как тези инициативи вече подобряват 
качеството на живота ни.

Благодарение на инвестициите на Европейския съюз в услуги 
за най-съвременна спътникова навигация 
(Галилео и EGNOS) и наблюдение на 
Земята (Коперник) гражданите в 
цяла Европа ще се радват на 
по-безопасен, по-ефективен и 
по-екологосъобразен начин на 
живот. Освен това се очаква 
услугите и приложенията, 
които ни предоставя 
космическата програма на ЕС, 
да създават възможности за 
световния пазар и да спомагат 
за създаването на работни места  
и икономически растеж в бъдеще.

Галилео, европейската глобална 
спътникова навигационна система, 
ще предлага независими услуги 
за навигация, определяне на 
местоположението и времето, и 
ще бъде
оперативно съвместима с 
американската глобална 
позиционираща система 
GPS и руската ГЛОНАСС, като 
предлага подобрени комбинирани 
характеристики.
 
Галилео ще се състои от 30 спътника, 
кръжащи на около 23 000 км над Земята. Системата ще 
предлага 5 типа услуги:
1. Отворени услуги: безплатни и отворени за обществеността.
2. Публично регулирани услуги: услуги по сигурността,  

използващи шифровани сигнали за правителствено ползване.
3. Услуги по търсене и спасяване: европейският принос към 

международната система COSPAS–SARSAT за търсене и 
спасяване на хора.

4. Услуги за безопасност на живота: на разположение вече на 
авиацията благодарение на EGNOS, Галилео ще продължи 
да подобрява ефективността на услугите си.

5. Търговски услуги: достоверни данни с висока точност за 
професионални потребители.

EGNOS - първият опит на Европа в спътниковата навигация
Европейската геостационарна служба за навигационно 
покритие (EGNOS) подобрява точността на GPS в Европа, като 
я прави подходяща за приложения в критични за сигурността 
ситуации, като например водене на самолети или навигиране 
на кораби по тесни канали.
 
EGNOS осигурява правилната информация за системата GPS, 
като дава възможност на европейците да използват по-точни 
данни за подобряване или разработване на нови услуги.  
EGNOS също проверява „целостта“ на системата, която 
е свързана със степента на точност и достоверност на 
информацията.

EGNOS се състои от 3 спътника и мрежа от наземни станции. 
Службата предлага три типа услуги:
1. Отворени услуги: безплатни и общодостъпни за всички с GPS 

устройство „ съвместимо с EGNOS“.
2. Услуги за безопасност на живота: осигуряват „цялостно“ 

съобщение, предупреждаващо потребителя за проблем с 
GPS сигнала в рамките на 6 секунди. Това е от съществено 
значение при използване на спътниковата навигация за 
приложения, свързани с рискови за живота ситуации. EGNOS 
бе сертифицирана за гражданската авиация през 2011 г.

3. Службата за достъп до данни от EGNOS (EDAS): предоставя 
информация от EGNOS в реално време през Интернет.

Коперник е европейска инициатива за изграждане на 
автономен капацитет за наблюдение на Земята, чиято цел е да 
се подобри благосъстоянието и сигурността на европейските 
граждани.

Изправени сме пред редица критични промени в начина 
ни на живот. Благосъстоянието на бъдещите поколения 
зависи от ефективните политики по отношение на околната 
среда и незабавните действия за гарантиране 
на сигурността ни. За да отговорят на 
предизвикателствата на днешния ден, 
отговорните за вземането на решения 
лица се нуждаят от надеждна 
информация за това как и защо се 
променят планетата и климатът 
й. С програмата Коперник Европа 
отговаря на спешната нужда от 
точна, надеждна и навременна
информация за околната среда.
 
Как функционира Коперник
С помощта на данни от спътници за 
наблюдение на Земята, наземни сензори, 
станции за наблюдение на атмосферата и 
шамандури в океана Коперник осигурява особено важна 
информация за околната среда във вид на карти, масиви с данни, 
отчети, конкретно насочени предупреждения при критични 
ситуации и още много.

Коперник обхваща множество основни области със своите 
конкретно насочени услуги. Услугите за мониторинг на 
земната повърхност, на морската среда и на атмосферата 
помагат за създаването на законодателството в областта на 
околната среда и следят за неговото прилагане и ефективност. 
Тези услуги освен това ни помагат да разберем по-добре 
изменението на климата и да разработим ефективни политики 
за смекчаване на последиците и адаптиране към тях.

Благодарение на капацитета си за бързо проследяване и 
картографиране услугата на Коперник за управление на 
извънредните ситуации оказва подкрепа на спасителни 
операции в целия свят при възникване на природни бедствия, 
промишлени аварии или хуманитарни кризи.  

Защо Коперник?
Общата система за наблюдение и мониторинг на Земята 
предоставя по-качествена, по-бърза и по-ефективна по 
отношение на разходите информация. Тя създава нови пазари 
и работни места, като спомага за растежа на европейската 
икономика.

Пазарът за приложения на глобалните спътникови 
навигационни системи ще достигне 240 млрд. евро до края 
на десетилетието, с около 7 % от брутния вътрешен продукт 
— равен на 800 млрд. евро — разчитащ на спътниковите 
навигационни услуги. Проучванията показват, че приносът 
на програмата Галилео към европейската икономика може 
да достигне до 90 млрд. евро през първите 20 години от 
съществуването й.

Заедно с Галилео програмата Коперник използва данни, 
събирани в Космоса и на Земята, за да подпомогне по-доброто 
разбиране на изменението на климата и проблемите на 
околната среда чрез наблюдението, например на състоянието 
на океаните или състава на атмосферата. Коперник ще се 
прилага и в сферата на сигурността, например за наблюдение 
на границите. Очаква се тази програма да донесе ползи 
на стойност, десетократно по-голяма от направените в нея 
инвестиции. Според ОИСР до 2017 г. световният пазар на 
данни от наблюдение на Земята може да се увеличи до 3 млрд. 
щ.д. годишно.

В допълнение европейската космическа промишленост 
понастоящем възлиза на 5,4 млрд. евро годишно и дава заетост 
на висококвалифицирана работна ръка от над 31 000 души.

С Европейската космическа изложба Европейската комисия и 
местните й партньори ви канят да изпитате живота на Земята…  
станал по-добър чрез Космоса!
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Европейско изложение за космически технологии „Спейс експо“
Открийте какъв е приносът на Космоса в живота ви!

И з ж и в е е те
 • историческия старт на първите два спътника на Галилео от 

европейския космодрум във Френска Гвиана.

В и д и те
 •  как Коперник следи атмосферата, за да ни предоставя 

услуги, които ни помагат ежедневно, като например 
предупреждения в реално време, които да ни 
алармират при лошо качество на въздуха, и прогнози за 
ултравиолетовото излъчване, които да направят по-
безопасно излагането на слънчевите лъчи.

Н а у ч и те
 • как EGNOS може да спести на земеделски стопанин с 1000 

хектара земя гориво за над 12 000 евро годишно и да 
намали значително вредните емисии.

Ч у е те
 •  как специалистите описват множеството начини, по които 

задвижваните от космоса технологии вече оказват влияние 
върху живота ни. 

И з с л е д в а те
 •  земната повърхност, океаните, планините и реките ни и да 

ги видите по различни от познатите до момента начини.

О т к р и е те
•  как услугата за управление на извънредни ситуации на 

Коперник, която функционира 24 часа в денонощието, 
7 дни в седмицата, е спасила живота на безброй хора в 
хуманитарни кризи, природни бедствия и други причинени 
от човека извънредни ситуации.

Н а бл юд а в а те
•  изграждането на пълната мрежа от спътници на Галилео и 

да видите как те се движат в орбита около Земята;
• красотата и крехкостта на нашата планета и множеството 

начини, по които човешката дейност променя деликатния й 
баланс.

С е  с р е щ н е те  с ъ с
 • пилоти на самолети, шофьори на камиони, земеделски 

стопани и наблюдатели и да научите как космическото 
пространство им помага да вършат работата си по-добре 
всеки ден.

Ра з б е р е те
 • как в близко бъдеще Коперник ще предложи услуга за 

откриване почти в реално време на петролни петна, с която 
петното се проследява чак до мястото му на произход.

Ко
см

осът за земеделието

П
о

л
е

т и  с
 п о м о щ  о т  к о с м

о
с

а
Изм

енение на климата

По
д

д
ъ

рж
ан

е 
на

 д
оброто здраве на хората и планетата

Докато разглеждате европейското изложение за космически технологии „Спейс експо“ ви каним да …
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т и картографиранетоНаучете по колко различни 

начини спътниковата 
навигация помага за 

ефективното управление и 
планиране на градовете, 
парковете и горските ни 

ресурси.
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Разгледайте как 
спътниковата навигация 
прави пътищата ни по-

безопасни и пътуванията с 
автомобил по-ефективни и 

екологосъобразни.

С над 10 млн. полета 
годишно в Европа 

понастоящем и очаквани 20,4 
млн. до 2030 г., научете как 

спътниковата навигация прави 
самолетните пътувания по-

безопасни, по-чисти, по-тихи и 
с по-нисък разход на гориво.

Вижте как 
спътниковата 

навигация помага на 
земеделските стопани

да работят по-ефективно, 
да опазват околната среда и 
едновременно с това да ни 

предлагат изобилие от
висококачествени и 

икономично произведени 
хранителни  
продукти.
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Вижте как 
европейската 

космическа политика  
полага здрави

основи във всяка област, 
от телекомуникациите до 

хуманитарната помощ, и научете как 
космическите изследвания тласкат 
напред границите на познанието 

и разработват нови начини 
за подкрепа на живота на 

Земята чрез овладяване на 
тайните на космическото 

пространство.
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Научете повече за 
космическите дейности в 

България.
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Управлението на 
настоящите ни 

енергийни ресурси е 
също толкова важно, 
колкото устойчивото 

разработване на нови 
източници. Научете как 

Коперник ни подготвя за 
енергийното ни бъдеще 

чрез по-доброто 
разбиране на 
настоящето. З

е
м

е д е л и е  и  р и б а р
с

т
в

о

Искаме да продължим 
да ловим риба. Искаме 

да има достатъчно храна за 
всички на планетата. Искаме 
да гарантираме ефективно и 
устойчиво земеделие. Вижте 

как Коперник помага на 
Европа и нейните граждани 

да постигнат тези цели.

П
од

кр
еп

а 
за

 у
пр

авлението на извънредни ситуации

Всяка година много 
хора губят живота си 

в земетресения, бури и 
пожари. Бързината и точността 

на предоставяната на
спасителите информация може да 
се окаже от решаващо значение за 
живота или смъртта им. Вижте как 

Коперник осигурява
предоставянето на информация 

от съществено значение за 
спасителните

екипи на земята.

Климатът ни 
се изменя поради 

човешката дейност, която 
променя равновесието в 

околната среда. Научете как 
Коперник ни помага да разберем 

по-добре въздействието на 
климатичните промени и да 

подготвим стратегии за 
смекчаване на последиците 
от изменението на климата 

и адаптиране към тях.

Въздухът, 
който дишаме, 
океанът до нас,

земната повърхност — 
всъщност цялата околна 

среда — влияят в значителна 
степен върху благосъстоянието 

ни. Научете как програмата 
Коперник предоставя 

информация, за да помага на 
нас и околната ни среда да 
останем по-здрави и в по-

голяма безопасност.

Га л и л е о  и  E G N O S

Научете повече за 
европейските програми 

Галилео и EGNOS. Защо са ни 
необходими, как са изградени, 

какво правят, кои са 
участниците и още много!
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Театърът 
Земя 

От променящата се 
температура на океаните 

до нивата на CO2 в 
атмосферата до състоянието 

на ледниковите шапки и 
дължината на бреговите 

ивици, вижте нашата родна 
планета от изцяло 
нова перспектива.


