Правителството подкрепи създаването в България на
Регионален офис за интегрирано управление на риска и сигурността за
Югоизточна Европа

Г-н Росен Желязков, главен секретар на Министерски съвет и г-н Пол Вайсенберг, заместник
генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост” в Европейската
комисия откриха днес в хотел Шератон, София, втората работна среща по изграждане на
оперативен капацитет по европейската програма за Глобален мониторинг на околната среда и
сигурността.
На официалното откриване присъстваха още г-жа Румяна Бъчварова, началник на кабинета на
министър-председателя, както и г-н Томислав Дончев, министър на Управлението на средствата по
европейските фондове. Специален гост бе Н.П. Юдит Ланг, извънреден и пълномощен посланик на
Република Унгария, която изрази подкрепата на Унгарското председателство към единна и силна
политика за опазване на околната среда и природните ресурси.
Генерал Румен Миланов, съветник по сигурността на министър-председателя на Р България,
прочете приветствено слово от името на г-н Бойко Борисов. Той припомни позицията на България
по развитието на програма ГМОСС за равнопоставеност между страните-членки на
Европейския съюз; съчетаването на централизиран с децентрализиран подход, свързан с
интегрираното управление на риска и сигурността; подкрепа на крайните потребители, особено
в изпълнението на услуги от малки и средни предприятия и идеята работната среща по ГМОСС
да се превърне в ежегоден форум.
„Като надеждна външна граница на Европа България и страните от региона се нуждаят от
механизъм, който да позволи бърза обработка на информацията, получавана както от космоса,
така и на място. Нуждаят се и от модели за симулация и превенция, методики, съобразени с
местните фактори и характеристики на средата, хармонизация на тематичните бази данни,
интегриран подход при вземане на съответни решения и мерки за действие” се казваше в словото
на премиера.
Г-н Борисов даде подкрепа на експертите от Българския информационен офис по Земно
наблюдение и ГМОСС за развитието на регионалната структура в България със съдействието
на партньори от Чехия, Полша, Румъния, Словения и Института за защита и сигурност към
Европейската комисия, Генерална дирекция „Обединени изследователски центрове” като първа
стъпка е създаването на Регионалния офис за интегрирано управление на риска и сигурността
за Югоизточна Европа в България.
Очаква се, утре, 18 март, да бъде приет документ „Заключенията от София”, който ще включва
ключови решения, представени от експертите на работната среща, както и предложения за
развитието на оперативната фаза по програма ГМОСС.
Всичко за срещата може да намерите на www.gmes-bg.org/workshop_2

