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Sofia Space Week 2020 (SSW-2020)
Космическа седмица – София 2020

Космическа седмица в София 2020 се организира за първи път в България и включва няколко важни

елемента - като два международни хакатона (ActinSpace 2020 и Copernicus Hackaton Sofia 2020),

индустриална изложба „New technologies and innovations 4.0’’ и второто издание на конференция “Balkans

from Space - 4.0: Sustainable Future through Research, Innovation, Data and Entrepreneurship”. Седмицата на

космоса ще осигури платформа за обмен между широк кръг от международни експерти, изследователи,

вземане на решения на политическо ниво, представители на индустрията, потребители на космически

приложения и неправителствени организации. През последното десетилетие много сектори на

европейската икономика все повече разчитат на сателитните данни, особено в области в сферата на

транспорта, логистиката, селското стопанство, телекомуникациите, енергетиката и други.

Възможностите, предлагани от европейските космически програми - Galileo, EGNOS и Copernicus,

допринасят за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на Европа.



Предварителна програма:
24 април 2020 (петък):
• 17:00 – 18:00  Официално откриване на Sofia Space Week

Зам.-министри: г-жа Л. Иванова - МИ, г-жа. 
К. Ангелиева - МОН

• 18:00 – 19:00  Официално откриване на състезанието ActInSpace, 
представяне на правилата, менторите и отборите

• 19:00 – 20:00 Официално откриване на състезанието Copernicus 
Hackathon, представяне на правилата, менторите и 
отборите

Провеждане на ActInSpace Hackathon:
25 април (събота) 09:00 ч. - 27 април (понеделник) 09:00 ч. 

Хакване

Провеждане на Copernicus Hackathon:
25 април (събота) 09:00 ч. - 27 април (понеделник) 09:00 ч.

Хакване

27 април 2020 (понеделник):
• 9:30 – 11:30 Представяне на отборите от хакатоните пред журито
• 14:00 – 15:30 Откриване на конференцията и представяне на 

победителите от хакатоните Copernicus и ActInSpace
Церемония по награждаване на победителите в 
състезанията за иновации - ActInSpace Hackathon и 
Copernicus Hackathon с комисар Мария Габриел

• 15:30 – 16:00 Кафе пауза
• 16:00 – 17:30 Пленарна сесия 1: Космос за по-добро бъдеще

28 април 2020 (вторник):
• 09:00 – 10:15 Пленарна сесия 2: Нова космическа екосистема за 

устойчив растеж
• 10:15 – 10:30 Кафе пауза
• 10:30 – 12:00 Пленарна сесия 3: Космически решения от EO и 

GNSS за устойчиви / зелени Балкани
• 12:00 – 14:00 Обяд
• 14:00 – 15:30 Пленарна сесия 4: Космическа НИРД, цифровизация 

и иновации - интелигентно решение за посрещане на 
обществени предизвикателства

• 15:30 – 16:00 Кафе пауза
• 16:00- 17:15 Пленарна сесия 5:Перспективи за развитието на 

българската  космическа индустрия и наука 
• 17:30 Закриване на конференцията

24-28.04.2020 – Индустриална изложба „Нови технологии и иновации 4.0’’



Космически хакатони:

Провеждане на два хакатона: 

Copernicus Hackathon – организиран по програмата „Кперник”, на ЕС: 
https://hackathon.rst-tto.com/

 Act In Space-AIS – организиран от „Space Valley”, CNES and ESA 
https://actinspace.org/country/bulgaria

Кога : 24-26 април 2020 

Къде : София Тех Парк – Лабораторен комплекс 

https://hackathon.rst-tto.com/
https://actinspace.org/country/bulgaria


Organised byImplemented by

Copernicus Hackathon 
Sofia 2020

24-27 април 2020 г.



Първи Copernicus Hackathon Sofia 2019

24-26 април 2020 г. 7

През месец април 2019 г. успешно се
проведе първото издание на Copernicus Hackathon,
организирано от Офиса за трансфер на аеро-
космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“
(RST-TTO), член на мрежата на Copernicus Relay.

Основни гости на събитието бяха:
• заместник-министъра на икономиката на

Република България – Лилия Иванова
• директора на Института за космически

изследвания и технологии, БАН – професор
Румен Недков

• изпълнителния директор на Асоциация за
развитие на София, Столичен общински съвет –
Светлана Ломева

• заместник-ректора на Технически университет
София – Любомир Димитров



Участници
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50 участници разпределени в 13 отбора

0

2

4

6

8

10

12

App Dev. Graph./UI GIS/Earth Business Thematic

11

1

3 3

4

Technical 
University 

Sofia
41%

College of 
Telecommu

nications 
and Post

27%

Other 
Universities

9%

Hydrology
9%

Other
14%

ORGANIZATIONS/
SPECIALTY

24-26 април 2020 г.



9

The first ever Copernicus Hackathon Sofia 
2019 
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Повече от 50% от населението на света живее в градски райони. Тенденцията
показва, че до 2050 г. тя ще бъде близо 70%. Градските власти трябва да бъдат
подготвени за всички въпроси, които може да предизвика свръхурбанизацията и тази
тема е в списъка на целите за устойчиво развитие на Обединената нация като SDG11:
Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни
и устойчиви центрове. Информационните и комуникационните технологии предлагат
един от начините, за да се вземат правилни информирани решения.

„Умни“ градове

Мониторинг на Дунав и Черно море

Решаването на проблемите на регионално ниво винаги дава по-добри
резултати. Приложенията на EO технологии могат да подобрят по-доброто управление на
речните басейни, управлението на бреговата зона на Черно море, опазването на
околната среда и биоразнообразието, управлението на риска, устойчивото развитие на
техните ресурси и др. Рамката за морска стратегия, директивите на ЕС за биологичното
разнообразие, политиката на ЕС за околната среда са просто част от правната рамка,
формираща основните предизвикателства, определени за прилагането на политиките за
опазване на околната среда.

25-27 април 2020 г.

Copernicus Hackathon Sofia 2020 - Предизвикателства
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Наблюдение на Земята и  Изкуствен Интелект 
за  Електронно правителство Прилагането на данни за наблюдение на земята от програмата

Copernicus с други масиви от пространствени данни би могло да се
използва за подобряване на достъпността, прозрачността и ефективността
на обществените услуги и предоставянето на по-добри електронни услуги
за гражданите в области като информираност и оценка на ситуацията,
регионално планиране и мониторинг на ресурсите. Данните за
наблюдение на Земята и алгоритмите за изкуствен интелект могат да
бъдат използвани за разработване на специален софтуер, който поддържа
автоматична и полуавтоматична интерпретация на райони, засегнати от
природни бедствия и аварии. Изкуствения интелект има голям потенциал в
получаването и разбирането на подробните данни за наблюдение на
Земята, по-конкретно за изменението на климата и други глобални
проблеми.

Участниците могат също да предложат техни теми 

Copernicus Hackathon Sofia 2020 - Предизвикателства

Тези теми бяха дефинирани в съответствие
със състоянието на ЕО технологиите, спецификата на
българския пазар и потребностите, свързани с
регионалните проблеми. Също така участниците могат
да предложат темата си за хакване.

24-27 април 2020 г.





Световна мрежа от хакатони - Act In Space (AIS)

Основни теми:

 Бъди нов „играч“ в #Space4.0

 Всекидневен бизнес 

 За Земята и човечеството 

Организатор за България



ACTINSPACE® 2020 CALENDAR

March-December
Application of host cities

2019
19 june

International kick-o ff, at Paris Air Show

20 june

France kick-o ff France, at Paris Air Show

February

Publication of challenges

February-April

Applications of contestants on

https://actinspace.org

24 & 25 April

Local hackathons in all host cities

17-19 June

International finals, during Global Space

in Toulouse, the international space

rendez-vous

2020

Организатор за България





Hackathon - Act In Space (AIS)



Бъди нов „играч“ в #Space4.0

• AIRBUS03 - The moon race challenge ready, set, launch! - by Airbus

• AIRBUS05 - Be a Space Brainer - by Airbus

• AIRBUS06 - Intelligence for Robotics Space Servicing - by Airbus

• AIRBUS04 - Future of small satellites or new payloads - by Airbus

Направление „ Мехатроника и чисти технологии“

Български предизвикателства – предложения 

Организатор за България



Международни партньори 2020

EDITION 2020

Partners

GOLD



Място: Лабораторен комплекс



Уеб Сайт – spaceweeksofia.com

https://spaceweeksofia.com/

