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Европейската космическа агенция пре-
доставя възможността за създаване 
на успешна национална индустрия, 

както и предпоставки за участие в различ-
ни конкурси за изпълнение на конкретни 
проекти. В условията на единен европейски 
пазар, всяка страна – членка на ЕКА има въз-
можността да участва пълноценно в изпъл-
нението на различни части от програмите 
на агенцията.

Присъединителният процес в ЕКА е 
съставен от различни стъпки. В началото на 
преговорния процес се подписва Споразуме-
ние за сътрудничество. Продължителността 
му не трябва да надвишава 5 години. Важно 
е да се отбележи, че сроковете поставени от 
ЕКА в много случай са само ориентировъч-
ни.

Споразумението за сътрудничество не 
обвързва България с финансови задължения. 
То предоставя на страната ни възможност за 
обмен на информация с ЕКА по различни 
програми и политики, както и за изпраща-
не на професионални кадри на практики в 
агенцията. По време на тази първа стъпка от 
сътрудничеството между България и ЕКА, 

следва да бъдат разглеждани възможностите 
за коопериране по различни проекти. Рати-
фицирането на споразумението става след 
официално подадено искане от държавната 
ни администрация, оторизирано от Минис-
терски съвет и след неговото разглеждане и 
гласуване от Министерския съвет на ЕКА.

България би могла да започне реал-
ни преговори за присъединяване, едва след 
като правителството и Министерският съвет 
приемат официално решение за сътрудни-
чество с ЕКА.

Създаването на Офис по космически-
те въпроси в този случай е абсолютно необ-
ходимо, тъй като в страната ни не същест-
вува администрация координираща всички 
космически дейности на държавно ниво. 
Този офис следва да бъде създаден към Ми-
нистерство на икономиката, енергетиката 
и туризма. Основанието е очевидно – ЕКА 
подкрепя и развива космическата икономи-
ка на Европа. При евентуалното създаване 
на условия за формално сътрудничество с 
агенцията, България ще трябва да изгради 
цялостен план за създаване и консолидира-
не на национална космическа индустрия.

НАУКА

План за присъединяването на 
България към ЕКА 

България е единствената страна от ЕС, която няма 
формални отношения с ЕКА. Държавата ни не е 
започнала официално преговори за присъединяване 
и не е заявила желание за участие в програмите на 
агенцията. Райчо Райчев



 http://nauka.bg 17

НАУКА

България се нуждае от централизира-
но звено, което да създава нужните условия 
за развитие на космическите изследвания на 
държавно ниво. Въпросният офис ще коор-
динира своите усилия с политиката и стра-
тегиите на отделните министерства и дър-
жавни служби и ще защитава преди всичко 
интересите на страната ни. 

Офисът по космически въпроси ще 
организира кореспонденцията на ЕКА с 
българската държава и ще координира ця-
лостните дейности по създаването на единна 
национална космическа програма.

След проведеното изследване на до-
брите практики в други страни – членки 
на ЕКА, беше създадена и концепцията за 
структура на Офиса по космически въпроси.

Структурата е максимално съобразе-
на с изискванията на ЕКА за координация 
на връзките и процесите по присъединява-
нето. Това звено ще позволи на България да 
консолидира по най-ефективен начин кос-
мическия си сектор, преди да започне прего-

вори за присъединяване към Плана за евро-
пейските коопериращи страни (PECS).

Офисът ще се ръководи от директор, 
следящ за изпълнението на заданията на от-
делните координатори. Така създадената ад-
министрация ще гарантира безпроблемно-
то съгласуване на политиките на отделните 
министерства и държавните икономически 
приоритети със стратегиите за развитие на 
ЕКА. В огромна степен това ще допринесе за 
развитието на дейностите на страната ни в 
областта на Космоса и неговите приложения 
в международен план.

В случай на създаване на Офис по кос-
мическите въпроси през 2011 година, страна-
та ни би могла да започне официално пре-
говори за сътрудничество с ЕКА в края на 
същата година. Анализът на техническата и 
административна база на българската кос-
мическа програма предполага, че Споразу-
мението за сътрудничество би продължило 
1 или 2 години (официалният период е до 5 
години). През това време България ще тряб-
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ва да постигне пълно съгласие с ЕКА относ-
но условията на присъединяването си. Дър-
жавата ни ще трябва да създаде основите на 
план за развитие в областта на космическия 
сектор, както и да гласува национална кос-
мическа програма, защитаваща интересите 
на България в Космоса в регионален и меж-
дународен аспект.

През 2013 година и в случай че по-гор-
ните условия бъдат изпълнени, България 
може да започне преговори за стартиране на 
интеграционния процес. Държавата ни ще 
приеме статут на Европейска кооперираща 
страна. Това ще бъде следващата крачка на 
развитие на отношенията с ЕКА. 

България ще плаща на ЕКА членски 
внос в размер на 1 милион евро и ще има дос-
тъп до голяма част от програмите на аген-
цията. Важно е да се отбележи, че ЕКА ще 
връща над 89% от тази сума на България под 
различна форма – чрез директни инвести-
ции в националната космическа индустрия, 
чрез предоставяне на данни от актуални кос-
мически мисии, чрез осигуряване на достъп 
до европейските космически центрове на 
млади българи и под други форми, които 
следва да бъдат договорени предварително.

С приемането на статут на коопери-
раща страна, България ще започне проуч-
ване на процесите за влизане в PECS (Plan 
for European Cooperating States). От основ-
но значение на този етап е координиране 
на сътрудничеството в сферата на науките 
и технологиите, както и синхронизиране 
на обучението на кадри и специалисти в 
космическия сектор. Българската държавна 
администрация трябва да създаде нужната 

комуникация с ЕКА и да пригоди Офиса по 
космическите въпроси към изискванията на 
агенцията. Приоритет е и анализирането на 
възможностите за създаване на стабилна на-
ционална космическа индустрия.

В случай на добра съгласуваност меж-
ду ЕКА и България, през 2015 година стра-
ната ни ще може да се подготви за влизане 
в Плана за европейските коопериращи стра-
ни. PECS е последния процес преди призна-
ването на България за пълноправен член на 
ЕКА.

Срокът за завършване на преговори-
те за окончателно присъединяване към Ев-
ропейската космическа агенция е 5 години. 
Всяка страна в Европа преминава през този 
процес за различен период от време. PECS 
дава възможност на държавата – кандидат и 
на ЕКА да анализират готовността на мест-
ната космическа индустрия да отговори на 
изискванията на европейските стандарти. 
Планът се създава на база на националните 
възможности и приоритети и има различна 
продължителност за всяка кандидатстваща 
държава. Основната идея е страната сама 
да определи срока на присъединителния си 
процес и мащабите на сътрудничеството си 
с ЕКА.

България трябва да уеднакви стан-
дартите си с тези на ЕКА. Държавната адми-
нистрация трябва да селектира стратегиче-
ските интереси на България в ЕКА и да по-
стигне пълна финансово – административна 
координация на отделните звена, свързани с 
космическия сектор. Създаването на условия 
за пълноправно партньорство по програми-
те на ЕКА е задължително изискване за при-

НАУКА
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емането на България в общоевропейската 
космическа общност.

След спазването на всички стъпки от 
присъединителния процес и покриването 
на всички изисквания на Европейската кос-
мическа агенция, България ще бъде призна-
та като страна – член в агенцията. Според 
предложения в анализа план това би могло 
да стане реалност през 2017 / 2018 година. 
Приемането на държавата ни в ЕКА, следва 
да бъде последвано от създаването и на Бъл-
гарска космическа агенция. Основен прио-
ритет в следващите години ще бъде развити-
ето на националната космическа индустрия 

и участието на български компании в търго-
ве и конкурси на ЕКА.

Участието на България в проекти на 
Европейската космическа агенция, отговаря-
щи на националните й приоритети, ще бъде 
съгласувано с държавната администрация. 
Страната ни ще участва като пълноправен 
партньор в Министерския съвет на ЕКА и в 
отделните му комитети.

Следващата графика показва евенту-
алния път на България към присъединява-
нето й в ЕКА.

Интеграционен процес в ЕКА

НАУКА
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2017/2018 година

	 Приемане на България в ЕКА
	 Създаване на Българска космическа 

агенция
	 Създаване на програми за развитие 

на националната космическа 
индустрия

	 Участие на България в проекти 
на ЕКА, засягащи националните 
приоритети

	 Участие в Министерския съвет на ЕКА 
и др.

НАУКА

2011 година

	 Създаване на Офис по космическите 
въпроси към Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма

	 Официално заявление на интерес за 
присъединяването на България към 
ЕКА

	 Подписване на Споразумение за 
сътрудничество с ЕКА

	 Обмен на информация с ЕКА по 
различни програми и политики

	 Изпращане на професионални кадри 
на практики в агенцията

	 Разглеждане на възможностите за 
коопериране

2013 година

	 Приемане на статут на Европейска 
кооперираща стана към ЕКА

	 Първи финансови отношения с ЕКА 
– 1 милион евро членски внос (89% 
възвръщаемост)

	 Проучване на процесите за влизане в 
PECS

	 Сътрудничество в сферата на науките и 
технологиите

	 Сътрудничество в обучението на кадри и 
специалист

	 Координация между българската 
държавна администрация и ЕКА

	 Проучване на възможностите на 
националната космическа индустрия

2015 година

	 Приемане на План за европейските 
коопериращи страни

	 Работа по уеднаквяването на 
стандартите на България с тези на 
ЕКА

	 Селектиране на стратегическите 
интереси на България в ЕКА

	 Финансово – административна 
координация

	 Създаване на условия за 
пълноправно партньорство с ЕКА 


