
“До края на 2020 г., нека да създадем един свят, където 
студентите могат да участват в практически космически 
проекти в повече от 100 страни” 

Визия на UNISEC-Global  

 

UNISEC-Global: Глобални задачи 

Визия  

Консорциумът на университетите с програми по космическо инженерство (UNISEC-
Global) се стреми към изграждането на един свят, където космическата наука и 
космическите технологии да се използват от отделните хора и институции във всяка 
страна, богата или бедна, и да предлагат възможности във всички сфери на обществото – 
научни, индустриални и образователни,  за мирни цели и за благото на човечеството. 

Цели 

UNISEC-Global ще създаде среда, която да насърчава свободен обмен на идеи, 
информация и възможности, свързани с космическо инженерство и неговите 
приложения, особено за младите хора, включително и тези в развиващите се страни и 
нововъзникващите икономики. 

Структура 

1) UNISEC-Global е международна организация с нестопанска цел за улесняване и 
насърчаване на практическите дейности за усвояване на космоса на университетско ниво, 
като проектиране, разработване, производство, изстрелване и експлоатация на микро-, 
нано- и пико-сателити и ракети, включително и техните полезни товари.  

2) Членове на UNISEC-Global са университети, университетски групи, академични или 
образователни организации.  

3) Членовете на UNISEC-Global могат да се организират в местни подразделения 
(клонове), които осигуряват координация в дадена страна или на регионално ниво.  

4) Дейностите на UNISEC-Global се координират от Секретариата на UNISEC-Global.  

5) Изпълнителен орган на UNISEC-Global е Управителният съвет.  

Изпълнение 

Основното средство за постигане на тази визия и поставените цели ще бъде чрез 
реализация на практически проекти в областта на космическото инженерство и неговите 
приложения и предоставяне на възможности за образование и обучение на човешките 
ресурси, които да са от полза за обществото – не само в областите на усвояване на 
космическото пространство, но и в различни технологични области . 

1) Членове на UNISEC-Global трябва да полагат непрекъснати усилия за насърчаване на 
аеро-космическото образование чрез практически-ориентирани проекти. 

2) Членове на UNISEC-Global трябва да положат всички усилия, за да гарантират, че 
влиятелните политици и управляващите в техните страни разбират важността на аеро-
космическото образование и ще подкрепят техните дейности. 



3) Членовете на UNISEC-Global трябва да споделят своите дейности открито, така че и 
другите членове да могат да се възползват от техния опит и ноу-хау, от подхода им към 
решаване на възникнали проблеми и от техните придобити умения. 

4) Всяко местно подразделение (клон) на UNISEC-Global номинира една или две 
организации (най-често това може да е университет) и техни представители – едно или 
две лица за контакт (POC) в тях, които да координират другите участници. Вътрешната 
структура на местните клонове в UNISEC-Global може да бъде изградена по независим 
начин, отразяващ местните условия. 

5) Секретариатът на UNISEC-Global няма да носи отговорност за правните или 
финансовите дейности на членовете. Всички финансови или други правни задължения 
за дейността на членовете на UNISEC-Global и на местните подразделения се поемат 
единствено от самите тях. 


