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PECS 

2015 година, гр. София, МИ 
 

• Дължимата годишна вноска -         

1 375 000 евро; 

 

• Подготовка за ефективно 

присъединяване като 

пълноправен член на ЕКА.  

 

Споразумение за европейска 
кооперираща страна 
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Области на PECS 

 
 

• Космическа наука;  

 

• Научни изследвания и приложения;  

 

• Телекомуникации;  

 

• Микрогравитационни изследвания;  

 

• Инженеринг и оползотворяване наземния 

сектор. 
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Обхват на PECS 

  
 

• Технологично оборудване;  

 

• Научни проекти и/или експерименти;  

 

• Използване на данни;  

 

• Подкрепа за МСП. 
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Тръжни процедури 
Общата сума на изпълнени проекти, такива в процес на 
изпълнение и договаряни възлиза на:  4 627 000 евро. 

 

  

• Първа тръжна процедура – изпълнени 5 проекта на стойност 

513 000 евро; 

• Втора тръжна процедура – изпълнени 9 проекта на стойност  

     1 470 000 евро; 

• Трета тръжна процедура - изпълнени 3 проекта на стойност  

389 000 евро; 

• Четвърта тръжна процедура – изпълнени 6 проекта на стойност  

778 000 евро; 

• Петата тръжна процедура - изпълнени 7 проекта на стойност 

     574 000 евро; 

• Шестата тръжна процедура – препоръчани 7 проекта на 

стойност 902 697 евро. 



Risk Space Technology Transfer Office – BAS 

• Space Physics 
• Remote sensing 

of Earth and 
Planets 

• Aerospace 
systems and 
Technologies 

• Observatory 
 

• CM & DR Policy 
• Security, 

Defence, CM 
Planning 

• Management   
& Coordination 

 

Bulgarian Academy of Science  



Copernicus Hackathon 2019 

50 участници разпределени в 13 отбора 

Предизвикателства: 
 Управление на извънредни ситуации 
 Защита на околната среда 
 Мониторинг на водите и крайбрежието 
 Прецизно земеделие 
 Собствена идея 

Място на провеждане: Технически университет – София 

Под патронажа на: Организатор: 

Първият Hackathon в България по европейската програмата за наблюдение на Земята - Copernicus 



Copernicus Hackathon 2020 
Първият ONLINE Hackathon по европейската програмата за наблюдение на Земята - Copernicus 

28 участници разпределени в 8 отбора 

Предизвикателства: 
 Умни градове 
 Мониторинг на Дунав и Черно Море 
 Електронно управление чрез спътникови 

данни и изкуствен интелект 
 COVID-19 
 Собствена идея 

Организатор: 
Под патронажа на: 



 Първа онлайн информационна сесия  
Онлайн брифинг среща за 6-та тръжна процедура, по Плана за европейските коопериращи държави 
(PECS), на Европейската космическа агенция (ЕКА) за България 

Втора онлайн информационна сесия 

Възможности за развитие на българския 
космически сектор и сътрудничесто с ЕКА 

Трета онлайн информационна сесия 

Възможности за развитие на сътрудничество и 
партньорство с водещи организации от 
американския космическия сектор. 

Информационни сесии 



Galileo & Copernicus masters 
Успешно представяне на български отбори на двете състезания 

За първи път българи стигат до финалите на Copernicus & Galileo Masters!!! 

Награждаването на финалистите ще се проведе по време на European Space Week 2020 на 08.12.2020 г. 

& 



ActInSpace Bulgaria, 13-14 ноември 2020  
Първият ActInSpace хакатон в България  

Под патронажа на: Организатор: 

Космос 4.0 - станете част от новия космически 
бизнес  

Използване на космическите технологии, за 
създаване на собствен бизнес  

  Космосът за Земята и човечеството – приложения, 
свързани с хуманитарни каузи 

Международни организатори: 

Над 40 предизвикателства в 3 основни направления: 

https://actinspace.org/register 


