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Днес Агенцията официално става Агенцията на Европейския съюз за космическата 

програма — EUSPA, с което се отбелязва началото на нова ера за космическата програма 

на ЕС. Въз основа на постигнатото от Европейската агенция за глобалната навигационна 

спътникова система (ГНСС) EUSPA ще има повече отговорности, за да създаде още 

повече възможности за гражданите на ЕС и икономиката. 

 
Какво се е променило? 

 
Съгласно новия регламент за космическото пространство мандатът на EUSPA ще включва: 

• по-големи отговорности в рамките на „Галилео“ (европейската навигационна спътникова 

система) и EGNOS (Европейската геостационарна служба за навигационно покритие), 

включително по-големи отговорности във връзка с управлението на експлоатацията и 

предоставянето на услуги; 

• акредитиране на сигурността на всички компоненти на космическата програма на ЕС, 

функциониране на Центъра за наблюдение на сигурността на „Галилео“, както и 

оперативна сигурност; 

• координиране на свързаните с ползвателите аспекти на правителствените сателитни 

комуникации на Европейския съюз (GOVSATCOM) в тясно сътрудничество с държавите 

членки и други участващи субекти; 

• развитие на пазарите надолу по веригата и насърчаване на иновациите въз основа на 

„Галилео“ и EGNOS, а сега и на „Коперник“, като се използват механизми за 

финансиране, например механизмът за финансиране на проекти в областта на НИРД 

„Основни елементи“ (Fundamental Elements) и „Хоризонт Европа“. 

 
В бъдеще Европейската комисия (ЕК) може също да реши да възложи на Агенцията други 

задачи. 

 
Първата по рода си интегрирана космическа програма на ЕС 

 
„Нашите икономики, общество и безопасност зависят във все по-голяма степен от 

космическото пространство. Европа има пред себе си невероятни възможности, които не 

могат да бъдат пропуснати. Със създаването на EUSPA Европейският съюз още повече ще 

увеличи възвръщаемостта на инвестициите, направени от гражданите на ЕС в 

космическата програма на ЕС, като засили приноса си за приоритетите на ЕС. Това ще бъде 

постигнато най-вече чрез стимулиране на полезните взаимодействия между различните 

компоненти на програмата, по-специално навигацията, наблюдението на Земята и 

сигурните комуникации, за да се стимулират иновациите в широк кръг от сектори“, посочи 

изпълнителният директор на EUSPA Родриго да Коста. 

https://www.instagram.com/EU4Space/
https://www.linkedin.com/company/euspa/
https://www.youtube.com/c/EUSPA
https://www.facebook.com/EU4Space
https://twitter.com/EU4Space
http://www.euspa.europa.eu/
http://www.euspa.europa.eu/
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„Новата агенция играе основна роля в акредитирането на сигурността на всички 

компоненти на космическата програма на ЕС. Осигуряването на приемлива склонност към 

поемане на риск за различните компоненти е от решаващо значение за сигурността, 

безопасността и автономността на Съюза и държавите членки. Държавите членки, които 

се обединяват в качеството си на орган по акредитиране на сигурността на космическата 

програма на ЕС, колективно упражняват тази отговорност, за да изпълнят изискванията за 

сигурност за всички космически компоненти“, заяви Бруно Вермер, председател на Съвета за 

акредитиране на сигурността на EUSPA. 

 
С ключовия принос на EUSPA новата космическа програма на ЕС предвижда рационализиран 

подход към разработването и използването на космическите активи на ЕС. Това ще гарантира 

непрекъснатост на обслужването и сигурност на инфраструктурата и системите, като 

същевременно се осигуряват средствата за развитие на ролята на ЕС в космическото 

пространство. По този начин се консолидират водещите програми „Галилео“/EGNOS и 

„Коперник“, подкрепя се изпълнението на приоритетите на ЕС, по-специално Зеления пакт, 

цифровия преход, повишава се устойчивостта на Европа и се допринася за безопасността и 

сигурността на нейните граждани, като се отваря възможност за допълнителни инициативи, 

каквато е например сигурната свързаност. 

 
„EUSPA ще играе ключова роля за изпълнението на космическата програма на ЕС и за 

превръщането на космическите амбиции на ЕС в реалност“, заключи изпълнителният 

директор на новата Агенция на Европейския съюз за космическата програма Родриго да Коста. 

 
### 

 
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 комерсиализацията на данните 

и услугите на „Галилео“, EGNOS и „Коперник“ и координира предстоящата програма на ЕС за 

сателитни спътникови комуникации GOVSATCOM. EUSPA отговаря за акредитиране 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. 
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