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Управление и състояние на 
космическите дейности в 
България 

1. Координация на космическата 

политика и държавни органи; 

2. Силни страни на космическите 

дейности в България. 
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Събития под егидата на  
Министерството на икономиката 

 

2018 г.  

 „Информационен ден на Коперник“ - организиран съвместно с 

Европейската комисия;  

  „Космически услуги за регионални стратегии в цифровата 

икономика: перспективите на Балканите и Черно море“, 

организиран съвместно с Европейската космическа агенция;  

2019 г. 

 Коперник Хакатон София; 

 Информационни сесии (ЕКА) за Трета и Четвърта тръжна 

процедура. 

 

2020 г. – проведени 6 от 8 събития. 
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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 
Средна стойност на разхода към проведените 
тръжни процедури на PECS – 557 хил. евро. 

 

  

• Първа тръжна процедура - 19 предложения – 513 000 евро; 

 

• Втора тръжна процедура - 25 предложения – 1 0470 00евро; 

 

• Трета тръжна процедура - 8 предложения – 389 000 евро; 

 

• Четвърта тръжна процедура – 18 предложения  – 778 000 евро; 

 

• Петата тръжна процедура - 17 предложения – 574 000 евро. 
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Успеваемост на PECS 
средна стойност 34%.  
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Резултати   

 

• 5 покани – 87 предложения; 

• усвоени 2,8 млн. евро; 

• успеваемост на техническите предложения - 5%; 

• Проекти с оценка над 60 точки – 4 технически 

предложения (два от научноизследователски 

институти, два от индустрията).  
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Очаквани резултати до края 
на 2020 г. 

  

1. Доклад на ESA след първия период на PECS; 
 
2. „Проучване на възможностите за развитие на 
българския космически сектор“ (“Feasibility Space Study of 
Bulgaria”) по PECS на ESA. 
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