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Въведение

Според Европейската космическа агенция (ЕКА) в момента от земята се наблюдават 
около 17 000 създадени от човека обекта в различните орбити. Около 10 000 от тези 
обекти са отломки, образувани при експлозии и сблъсъци, настъпили в орбита. Малка 
част от тях са излезли от употреба спътници, датиращи от времето на Студената война, 
както и активни спътници. Дори изстрелването на космически апарати да спре сега, 
броят на отпадъците пак ще се увеличи. За някои орбити има риск от претоварване, 
като например ниската околоземна орбита (LEO), която е на 2 000 километра над 
Земята. Увеличаването на броя на космическите отпадъци представлява опасност не 
само за космическите апарати, които вече са в орбита, но също и за изстрелването на 
космически апарати към средната околоземна (MEO) и геостационарната орбита 
(GEO), където се намират повечето спътници за наблюдение на Земята и 
телекомуникационни сателити. Днес ЕК предлага да се стартира програма за 
космическо наблюдение и проследяване (КНП), която да е насочена към свързване в 
мрежа на наличните капацитети и предоставяне на услуга; докладчикът приветства 
инициативата като начало, което, ако бъде положено успешно, може да стане основата 
на една бъдеща глобална способност на ЕС за осведомяване относно ситуацията в 
космическото пространство (ОСКП).

Настояща ситуация

Различни държави и организации в света осъществяват програми за осведомяване 
относно ситуацията в космическото пространство (ОСКП), чиято цел е не само да 
откриват и проследяват космически обекти или отпадъци (което е характерно за КНП), 
но също така да анализират обекти в близост до Земята (NEO) като астероиди, както и 
явлението космическо време (SWE), например слънчевата активност върху обектите в 
орбита.

Най-важната заинтересована страна е САЩ. Тя осигурява пълен капацитет за ОСКП, 
включително за КНП, в обхвата на военната дейност. Благодарение на разположени в 
целия свят значителен брой датчици, САЩ разполага с орбитален каталог, съдържащ 
около 17 000 обекта. От този каталог безплатно достъпни са данните във формат 
„двуредов набор от елементи“ (TLE). Услугата ще се състои в оценка на близостта или 
т.нар. „съобщение за близост на обекти“ (CSM), което се прави въз основа на 
персонализиран подход (подписване на меморандум за разбирателство) и се изпраща 
към заинтересованата страна, която се предупреждава за опасността от сблъсък. САЩ 
предлага и усъвършенствани услуги, които могат да препоръчват точни маневри за 
избягване на сблъсък и същевременно да намалят необходимите операции и разхода на 
гориво.

В момента в Европа съществува недостиг на капацитет и зависимост от данните, 
предоставяни от трети държави, а също така няма и реална „системна“ и глобална 
услуга, която да дава на заинтересованите страни информация относно опасността от 
сблъсък.
По отношение на ЕС САЩ действително имат монопол върху функционалните услуги 
за КНП. Те предоставят на останалата част от света информация относно опасността от 
сблъсък чрез своята система TLE/CSM и предлагат на заинтересованата страна да 
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предприеме действия. ЕС и неговите държави членки не разполагат с ефективно 
средство за самостоятелна проверка на предоставяната им информация.

Въпроси за обсъждане

Докладчикът би искал да обсъди с колегите си, наред с допълнителните теми, които 
евентуално биха възникнали от предстоящия дебат, следните въпроси, които счита за 
важни:

Използване на наличните технологии и умения по възможно най-добрия начин …

Мрежата и услугата за КНП ще работят с информация, предоставяна от широк набор от 
датчици и капацитет за обработване на данните. Държавите членки и Европейската 
космическа агенция (ЕКА) работят от около 20 години за предоставяне на възможности 
за КНП (включително в рамките на програмата на ЕКА за ОСКП, в която понастоящем 
участват 13 държави — членки на ЕС). Докладчикът е на мнение, че тези технически и 
човешки активи следва да бъдат използвани във възможно най-голяма степен за 
формирането на бъдещата услуга на ЕС за КНП.

...при широк спектър от участници

Докладчикът смята, че е важно да се достигне до широк спектър от участници, които да 
вземат участие в услугата на ЕС за КНП, като се гарантира, че освен опитните държави 
в областта на космическите технологии, допълнителни сътрудници ще имат пълната 
възможност да оценят техните подходящи, съществуващи или бъдещи активи, с цел 
разработване на европейската услуга за КНП.

Сътрудничество

За европейската услуга за КНП ще бъде важно да може да използва информация от 
всички заинтересовани страни, в това число търговските и научните.

Услугата

До 2020 г. услугата на ЕС за КНП следва да започне да предоставя необходимата и 
точна информация за избягване на сблъсъци и експлозии на космически апарати, както 
и на вредното въздействие от повторно навлизане на космически обекти в атмосферата 
на Земята. Тази информация, при спазване на всички правила за поверителност, следва 
да бъде ефективно предавана на заинтересованите страни (публични органи и 
оператори на космически апарати, включително собственици/оператори на спътници). 
Докладчикът приветства идеята на Европейската комисия като първа стъпка да се 
съсредоточи върху създаването на мрежа от наличните капацитети. Действително 
обединяването на тези капацитети в Европа само по себе си вече би добавило стойност 
към крайния резултат и ако е успешно — би създало условия за насърчаване на 
инвестициите в по-добри капацитети. Най-накрая докладчикът би искал зависимостта 
на ЕС по отношение на КНП спрямо трети държави да намалее, като същевременно се 
засили сътрудничеството с тях.
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Цели

Както и в проекта на ЕК и член 3 от него, програмата за КНП следва да се съсредоточи 
върху изграждането на мрежи, обработката на данни и предоставянето на услуги. В 
зависимост от изясняването на бюджета (вж. по-долу), докладчикът би искал да стане 
ясно как ще бъде разпределена отговорността за всяка от тези дейности между 
държавите членки и Сателитния център на Европейския съюз (EUSC), както и да се 
прецени дали това разпределяне на отговорността следва да бъде формулирано в 
предложението, в допълнение към различните споразумения, предвидени в член 10, или 
не.

По-голямо взаимодействие с ЕП по отношение на действията, които ще бъдат 
подпомагани

В предложението на ЕК се посочва, че действията, които ще бъдат финансирани по 
програмата за КНП, ще бъдат в съответствие с целите на член 3 и ще бъдат определени 
в многогодишната работна програма чрез акт за изпълнение (член 5). Докладчикът 
разбира, че тези действия следва да служат стриктно на изпълнението на решението, но 
би предложил да се избегне ситуацията, при която ЕП не разполага с контрол върху 
определянето на тези действия.

Политика относно данните 

Докладчикът изразява желание да се разгледа рамката, при която участниците в 
програмата за КНП ще предоставят най-подходящите данни, за да се защитят възможно 
най-много космически активи въз основа на взаимно доверие и прозрачност. 
Избягването на поражения, дължащи се на космически отпадъци, е в интерес на всички 
— това следва да бъде крайната цел и задължение. Всяка информация, която би 
изпълнила това задължение, следва да бъде оповестявана на заинтересованите страни. 
Докладчикът би искал да се обсъди предоставянето на обществеността на обща и 
основна информация относно местоположението на космическите обекти, каквато 
информация се предоставя в публичния каталог TLE на САЩ.

Изясняване на разходите, които ще бъдат направени

В проекта на ЕК няма конкретен бюджет. Следва да се избегне ситуация, при която ЕП 
(и впоследствие Съветът) приема законодателен текст, обосноваващ действия, които се 
очаква да бъдат финансирани от ЕС без бюджет. Затова ще трябва да изясним, с 
помощта на ЕК, колко искаме да се инвестира в тази услуга, преди текстът да бъде 
приет. В законодателната финансова обосновка за предложения ЕК споменава за пакет 
от 70 милиона за периода 2014—2020 г. Това позоваване обаче не е част от 
законодателния акт. Възможните източници на финансиране са изброени в 
неизчерпателен списък в член 11, като сред тях са програмите „Хоризонт 2020“ и 
„Галилео“. ЕК споменава също и програмата „Коперник“ в обяснителната бележка, но 
не и в самия член 11. Ако някога бъде решено да се обсъди бюджет, който се 
доближава до 70 милиона евро, докладчикът би искал да се разгледа всяка възможност, 
която може да разшири източниците на финансиране, и при всеки случай да се 
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определи конкретна сума, като се предвиди и как точно това би повлияло на всеки 
източник.


