
DеfInSpace
ПЪРВИЯТ

ХАКАТОН в
БЪЛГАРИЯ

3-4 ЮНИ 2022 Г.
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ
В РАМКИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА 
ОТБРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА И УСЛУГИ „ХЕМУС 2022 - ОТБРАНА, 
АНТИТЕРОРИЗЪМ И СИГУРНОСТ“ (1-4 ЮНИ 2022 Г.)

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ
Могат да участват лица над 18 г., студенти 
или служители с до 3 години професионален 
опит. Участниците се регистрират индиви-
дуално или като отбор от 2 до 5 човека. 
Правила за участие в DefInSpace: 
 https://www.definspace.fr/en/reglement

МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАЛ

Отборите победители в DefInSpace 
Bulgaria ще участват на международ-
ния финал в Париж на 28 юни 2022 г.

УЕБИНАРИ
17 май от 19:00
Представяне на Френското 
космическо командване 

20 май от 14:00
Представяне на предизвикателството
„Технически капацитет“

25 май от 19:00
Представяне на предизвикателството
„Управленски решения“

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ

ще бъдат осигурени от 
генералния спонсор на 

DefInSpace Bulgaria 2022

УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ1
Как ЕС може да се справи с управлението на 
космическия трафик, както от гледна точка на 
неговата регулация (стандарти, правила и др.), 
така и на стратегическо ниво (автономия, предиз-
викателства, космическа дипломация и др.) ? 
Какви предизвикателства стоят пред министер-
ствата на отбраната на държавите-членки на ЕС ?

ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ2
Изграждането на какви технически възможности 
(сензори, мрежи, обработка на данни и др.) са от 
съществено значение за автономно и надеждно 
управление на космическия трафик на ниво ЕС ? 
Какъв принос могат да имат въоръжените 
сили на държавите-членки на ЕС ?

УПРАВЛЕНИЕ НА КОСМИЧЕСКИЯ ТРАФИК

Пътуване до космодрума
във Френска Гвиана и 

наблюдение на изстрелването 
на военен сателит

ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ
ще бъдат осигурени от

Bulgaria ще участват на международ-
 на 28 юни 2022 г.

CLICKCLICK
& REGISTER

Под ръководството на Под патронажа на Организатори С подкрепата на

Република България
Министерство на 
Отбраната

https://rst-tto.com
office@rst-tto.com

CLICKCLICK
& REGISTER

CLICKCLICK
PROGRAMME

Институт по отбрана
„Проф. Цв. Лазаров“

https://www.defense.gouv.fr/air
https://www.aerospace-valley.com/en
https://bg.ambafrance.org/
http://rst-tto.com/
https://www.bas.bg/
https://www.hemusbg.org/
https://www.mod.bg/
https://rst-tto.com/
https://di.mod.bg/
https://cnsdr.bas.bg/
https://lights.digital/
https://tbs.bg/
https://www.definspace.fr/en/reglement
https://bit.ly/3DTdHcA
https://bit.ly/3uiy281
https://bit.ly/3jhq5d9
https://www.eventbrite.fr/e/definspace-bulgaria-tickets-321645168357
http://rst-tto.com/rsttakt/images/DefInSpace2022/programme.pdf



