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Dear Madam Director of GEO,
Honorable Governmental Representatives,
Distinguished delegates and participants,
Ladies and Gentlemen,
The Bulgarian Delegation wishes to express its appreciation to the organizers of the GEO-XI Plenary and to the host
institution the World Meteorological Organization in Geneva for the excellent organization and the hospitality.
As representatives of Bulgaria, we have the pleasure and honor to inform you that the Council of Ministers of the
Republic of Bulgaria take the Decision on June 11, 2014, and confirmed the intentions of our country to participate
in the implementation of the 10-year plan of the Group on Earth Observations (GEO). The Bulgarian Government
adopts the Resolution of the Third Earth Observation Summit and undertakes the necessary steps to unite the efforts
of national institutions and organizations whose main responsibilities are related to the nine (Disasters, Health,
Energy, Climate, Water, Weather, Ecosystems, Agriculture, and Biodiversity) socio-economic benefit areas (SBA)
of the GEO.
The Government of Republic of Bulgaria welcomes all the actions for achieving the targets of the 10-Year
Implementation Plan as a basis for establishing of the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) that
satisfied the user requirements and highly appreciates extensive information and data compiled in the GEOSS 10Year Implementation Plan Reference Guide.
As an EU Member State, and from this year as a member of the European Space Agency, the Republic of Bulgaria
through its ministries, government agencies, research institutions, NGOs and other organizations participates in
many international programs and projects, and contributes to the improvement and coordination of monitoring
systems on the Planet Earth, open access policies to data, acceleration the process of using Earth observations, and
capacity building. Bulgaria welcomes the progress in developing the GEOSS information systems for the benefit of
users and supports the GEO community efforts for better interdisciplinary coordination in a wider range of Earth
observations at the world, regional, and country level.
It is our privilege to become the 92-th member state of the large GEO family and contribute to the achievement of
the main GEO objectives. Of particular interest for Bulgaria are the observations and products that are relevant for
the GEO SBAs of Disasters, Climate, Energy, Water and Agriculture.
We express our expectations to meet here, on this high forum, new partners and friends who combine their efforts to
build the GEOSS in order to achieve sustainable development and prosperity of the human society.
Thank you for the attention.

Изявление на Република България
на Единадесетата Пленарна сесия на Групата за наблюдение на Земята в
Женева, Швейцария
12 – 14 ноември 2014 г.
Уважаема Г-жо директор на GEO,
Почитаеми представители на правителства,
Уважаеми делегати и участници,
Уважаеми дами и господа,

Българската делегация желае да изрази своята благодарност към организаторите на GEO-XI пленарна сесия
и на приемащата институция Световната метеорологична организация в Женева за отличната организация и
гостоприемство.
Като представители на България, имаме удоволствието и честта да Ви информирам, че Министерският съвет
на Република България взе решение на 11 юни 2014 г. и потвърди намеренията на страната ни за участие в
изпълнението на 10-годишния план на Групата за наблюдение на Земята (GEO). Българското правителство
приема Резолюцията от третата среща на върха, свързана с наблюдение на Земята и предприема
необходимите стъпки, за да обедини усилията на националните институции и организации, чиито основни
отговорности са свързани с деветте (Бедствия, Здраве, Енергетика, Климат, Вода, Време, Екосистеми,
Селско стопанство и Биологично разнообразие) социално-икономически области на обществена полза (SBA)
на GEO.
Правителството на Република България приветства всички действия за постигане на целите на 10-годишния
План за изпълнение, като основа за създаване на Глобалната система от системи за наблюдение на Земята
(GEOSS), които отговарят на изискванията на потребителите и високо цени обширната информация и данни,
представена в основния документ на GEOSS 10-годишния План за изпълнение.
Като държава-членка на ЕС, и от тази година като член на Европейската космическа агенция, Република
България чрез своите министерства, държавни агенции, изследователски институции, неправителствени
организации и други организации участва в много международни програми и проекти, както и допринася за
подобряване и координиране на системите за мониторинг на планетата Земя, политиката на свободния
достъп до данни, ускоряване процеса на използване на наблюденията на Земята, както и за изграждане на
капацитет. България приветства напредъка в развитието на GEOSS информационните системи в полза на
потребителите и подкрепя усилията на GEO общността за по-добра координация в по-широк
интердисциплинарен кръг от наблюдения на Земята на световно, регионално и национално ниво.
За нас е привилегия да станем 92-ата държава-членка на голямото семейство на GEO и да допринесем за
постигане основните цели на GEO. От особен интерес за България са наблюденията и продуктите, които са
свързани с GEO областите за обществена полза, а именно: Бедствия, Климат, Енергетиката, Вода и Селско
стопанство.
Ние изразяваме нашите очаквания да се срещнем тук, на този висок форум, нови партньори и приятели,
които да обединят усилията си за изграждане на GEOSS, за да се постигне устойчиво развитие и
просперитет на човешкото общество.
Благодаря ви за вниманието.

