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На 8 април 2015 година Бълга-
рия направи космическа крач-
ка за развитието на науката и 

икономиката като подписа споразуме-
ние с Европейската космическа аген-
ция. 

България е държава със силни тради-
ции в космическите изследвания. Тя е  
осемнайстата по ред в света държава 
със свой собствен сателит (Интеркос-
мос България 1300), и шестата по ред 
със свой собствен космонавт (Георги 
Иванов). Освен това има сериозни по-
стижения в областта на производство-
то на космически храни и създаването 
на уникалната космическа оранжерия 
СВЕТ, функционирала в продълже-
ние на десетилетия на борда на кос-
мическа станция „Мир. 

Тази слава обаче е останала красив 
спомен от социалистическото мина-
лото, днес липсата на достатъчни фи-
нанси заплашва българския напредък 
в тази сфера, загубата на кадри и бав-
ното развитие на  технологична база 
засилват допълнително тази опасност.

Именно затова членството на държа-
ватa в ЕКА e лъч светлина и гаранция 
за повече изпълнени проекти и реален 
напредък. И за да не звучи това като 

празно твърдение, добавям, че за 2015 
година планираният бюджет на аген-
цията възлиза на повече от 4 млрд. 
евро за проекти в областта на роботи-
те, сателитната навигация, нови енер-
гийни източници и повишаване на 
енергийната ефективност.

Това съдбовно събитие се случва след 
дълги години на чакане и подготовка 
на инфраструктурата.

Зад реализирането му стоят хора, по-
ложили огромни усилия, подготвяли 
проекти и прекарали безсънни нощи 
в работа. 

Срещаме ви с един от тези хора – до-
цент д-р Явор Шопов, ръководител на 
катедра „Аерокосмическо инженер-
ство и комуникации“ и на универси-
тетския център за космически изслед-
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вания и технологии.
 
Той ще разкаже подробности около 
важната роля на Софийски универси-
тет и какви ползи ще имат студентите 
по физика от членството на България 
в ЕКА.

Защо бяха необходими 25 години 
преди България да се присъедини 
към ЕКА?

Защото трябваше България да изгра-
ди космическа индустрия, каквато е 
абсолютно необходима за това.

А защо Министерството на иконо-
миката е звеното, което пряко ще от-
говаря за проекта?

Защото присъединяването ни към 
ЕКА има изключително голям иконо-
мически ефект. 

В кои отрасли на космическите тех-
нологии България има най-големи 
възможности?

Дистанционните наблюдения и кому-
никациите.

Как освен икономическите ползи, 
развитието на науката ще спечели 
ли от членството в ЕКА?

Преди всичко мотивация на младите 
хора да се развиват в областта на ви-
соките технологии, иновациите и фи-
зическите науки в които до сега няма 
добра реализация на кадрите у нас.

Каква е ролята на Софийския уни-
верситет?

Ролята на Софийския университет в 
присъединяването ни в ЕКА е реша-
ваща, защото само той успя да покрие 
високите изисквания на ЕКА за из-
пълнител на програмите на агенци-
ята на техническата среща за оценка 
на капацитета на българските пред-
приятия и институции. При това ЕКА 
излезе с препоръка към българските 

Брой 78, Май 2015



20  Българска Наука - Май 2015 г

компании ако искат да участват в тези 
проекти да правят консорциум със 
Софийския университет. Причина за 
това е, че ЕКА иска гаранции, че ако 
някое предприятие изработи спътник 
или някаква негова част, то ще има 
кой да отговаря за поддръжката му 
след 5 години, когато фирмата може 
вече да не съществува. Проблемът е в 
това, че българските фирми работещи 
в тази област все още са твърде малки 
и финансово нестабилни.

Студентите по физика включени ли 
са вече в действащи проекти? Кои са 
те? 

Проектите на ЕКА ще започнат дого-
дина, след като парламента ратифи-
цира договора ни с ЕКА и България 
внесе членския си внос в агенцията. 

Кои са приоритетните за България? 

За сега няма официално одобрени 
проекти, но очевидно, че първо тряб-
ва да развием космическата инфра-
структура – наземни станции за на-
блюдение и управление на спътници, 
тестови установки и т.н.

Как се кандидатства за участие в тях?

НАУКА
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Това тепърва ще бъде уточнено.

Какви програми предлага ЕКА за 
младите физици? Могат ли да бъдат 
намерени в интернет?  

ЕКА   предлага   програми за обучение 
на младите физици. Българските сту-
денти ще имат достъп до тях след  като 
парламента ратифицира договора ни 
и бъде приета българската програма 
по PECS. Програмите на ЕКА са обя-
вени на сайта им в интернет.
Каква е ползата от тях за студентите?

Студентите обучавани в магистрату-
рите по Космически изследвания или 
Аерокосмическо инженерство на фи-
зическия факултет могат да кандидат-
стват в програмата на ЕКА за обуче-
ние на магистри и в продължение на 
една година да получават стипендия 
от 2200 евро на месец и да получат не-
оценими познания и контакти в кос-
мическата област. Те ще им помогнат 
съществено да кандидатсват за някоя 
от 34 000 високоплатени и  висококва-
лифицирани позиции в ЕКА в облас-
тта на физиката и инженерните нау-
ки.

Как ще бъдат мотивирани студенти-
те, за да включат в програмите? 

Достъпът на студентите до работния 
пазар на тези високоплатени позиции, 
който има остра нужда от висококва-
лифицирани кадри ще ги мотивира.

Обръща ли се достатъчно внимание 
на популяризирането на български-
те постижения в космическите из-
следвания и технологии? 

За сега не се обръща.
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