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Информационна сесия във връзка с провеждане на Трета тръжна процедура 

по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската 

космическа агенция (ЕКА) за България 

 

Уважаеми госпожи и господа,  

 

Министерството на икономиката и Европейската космическа агенция 

организират информационна сесия във връзка с провеждането на Третата тръжна 

процедура на ЕКА за България. Събитието ще се проведе на 17 януари 2018 г. в 

„Конферентна зала“ на Дома на Европа ул. "Георги С. Раковски" № 124. 

Работният език е английски. 

 

Програма 

09:30 – 10:00 Регистрация  

 

10:00 – 11:30 Презентации от представители на ЕКА 

 

 11:30 – 11:45 Кафе пауза 

 

11:45 – 13:00 Презентации от представители на ЕКА 

 

13:00 – 14:00 Въпроси и отговори  

 

14:00 - 15:00 Обяд 

 

15:00 - 18:00 Индивидуални срещи (провеждат се в Министерство на 

икономиката, ул. „Славянска“ 8, ет. 3 – Малка заседателна зала) 

По изисквания на ЕКА, участниците в индивидуалните сесии е необходимо да 

подготвят следната информация на английски език: 

Entity name:  

Point of contact (name, email and phone):  

Field of interest (for potential PECS project)*:  

(*) For example:  Earth Observation - SAR data  

                  Batteries  

                  FPGA  

                  Life sciences - sounding rockets. 
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Процедурата ще бъде насочена само към български компании (включително 

МСП) или академични и изследователски организации. Направленията за 

разработване на проектни предложения са:  

− летателен хардуер; 

− научноизследователска и развойна дейност; 

− космически приложения; 

− подготвителни дейности; 

− информационни и образователни дейности. 

Към момента е планирано процедурата да бъде отворена през февруари 

2018г. и закрита през април 2018 г. За повече информация можете да следите 

официалната интернет страница на Министерството на икономиката, сектор 

„Политики и стратегии“, раздел „Иновации“ или да се свържете с представителите на 

дирекция „Икономически политики за насърчаване“: 

− Петя Пиперкова: e-mail: p.piperkova@mi.government.bg, тел.: 02/940 7339;  

− Женя Павлова – e-mail: j.pavlova@mi.government.bg - тел.: 02/940 7216; 

− Емил Коматичев – e-mail: e.komatichev@mi.government.bg, ел.:02/940 7255; 
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