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ТЕМА НА БРОЯ:

СЕКТОР КОСМОС

EUSPA, Horizon Europe и Knowledge Centre on Earth Observation

В миналия брой на бюлетина на Copernicus Relays България
ви разказахме повече за новата Космическа програма на
ЕС. Една от агенциите отговорни за нейното прилагане
заедно с ESA, EUMETSAT ще бъде и новосъздадената в
началото на 2021 г. EU Space Programme Agency (EUSPA).

Действащата вече 15 години European GNSS Agency (GSA)
активна във водещите сателитни системи на ЕС Galileo и
EGNOS ще се превърне в EUSPA, като ще има разширена
мисия и допълнителни отговорности - създаването
на синергия между навигацията (EGNOS и Galileo),
наблюдението на Земята (Copernicus) и телекомуникациите
(GOVSATCOM).
EUSPA ще координира не само спътниковия сегмент на
Copernicus 2.0 (2021-2027), но и предоставянето на услуги
от програмата. Сегмента на услугите ще бъде прилаган
по вече утвърдения подход на база на изградения
опит с GNSS - познания за потребителите на пазара,
разработка на специфични услуги на база конкретни
изисквания, подпомагане на въвеждане в експлоатация
на разработените технологии в различни сектори.
Спътниковия сегмент на Copernicus 2.0 включва няколко
нови мисии, някои от които вече в процес на разработка
- Land Surface Temperature Mission, Hyperspectral Imaging
Mission, Anthropogenic CO2 Monitoring Mission, L-band SAR
Mission и др.
Космическата програма на ЕС и в частност Copernicus е от
голямо значение за ключови области на политиката на ЕС
- European Green Deal, дигитализацията или допринасяне
за по-екологична и силна икономика в Европа като
цяло. Космическите технологии през последните години
позволиха разработването на усъвършенствани услуги
от спътниковото наблюдение на Земята, стартиране на
инициативи на ЕС като Digital Twins of Ocean/Earth част от
Destination Earth, квантово базирани сателитни връзки.

Многообразието от технологии и огромното количество
данни от наблюдението на Земята предоставяни досега
със сигурност не изчерпва възможните продукти и
информация, които да се използват от обществото,
местните власти, индустрията и при разработването и
прилагането на политиките на ЕС. Именно в тази връзка
този месец, на 13th European Space Conference, ЕК обяви
създаването на Knowledge Centre on Earth Observation.
Създаването на центъра ще започне през пролетта на тази
година с основни цели за първия си етап:
• Да увеличи потребителите на данни и услуги от
наблюдението на Земята чрез идентифициране на
ключови политически приоритети и задълбочен
анализ на изискванията на потребителите;
• Подкрепа на инвестициите в научноизследователската
и развойната дейност.
Центърът ще стане част от другите три центрове за
знания, за да се подкрепи създаването на услуги на
база на данни, предоставяни от аерокосмическата
инфраструктура на ЕС - EU
Observatory on deforestation
&
forest
degradation,
Knowledge
Centre
for
Biodiversity, European Soil
Observatory.
С одобрения в края на
миналата година бюджет
на Copernicus 2.0 и чрез
Horizon
Europe
(найголямата транснационална
програма, която някога е подкрепяла научни изследвания
и иновации) с бюджет близо 100 млрд. евро, както и други
Европейски фондове за иновации, ще бъде подкрепен
прехода от спътникови технологии и данни към всяка
сфера на обществото и индустрията.
Предизвикателствата пред Европа в тези дейности са
много. Налице е обаче технологичната готовност, одобрен
бюджет и институционална рамка. Предизвикателствата
пред България за включването в тези инициативи са още
повече на фона на сравнително слабото ни представяне
в Copernicus и Horizon2020 (Space). Стъпка напред ще
бъде сътрудничеството и обмяна на идеи и опит между
научния, НПО и бизнес сектора с новосъздадената
Държавна агенция за научни изследвания и
иновации, Министерство на образованието и науката
и Министерство на икономиката и определените
представители в програмни комитети и бордове на
програмите на ЕС.
От страна на представителите на Copernicus Relays/
Academy очаквайте актуални новини във всеки наш
следващ бюлетин, както и обобщаваща информация в
поредния Национален семинар по програма Коперник,
който ще се проведе в края на 2021 г.
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КОПЕРНИК В ДЕЙСТВИЕ
Програма „Коперник“ и нейните услуги през 2020 г.

Програма Коперник предоставя 6 тематични услуги, предлагащи продукти на база на спътниковите изображения от
космическия сегмент на програмата - Sentinels. Всяка тематична услуга е
в постоянно развитие и през 2020 г. добавиха и нови такива. Copernicus
Marine Environment Monitoring Service – CMEMS пусна в реално време
данни за Phytoplankton Functional Type - ключови за наблюдение на
цикъла на въглерода в океаните и разбиране на трофичната верига; Wave
model портфолиото от данни е завършено с продукти за всеки глобален
и регионален басейн - в реално време, прогнози и реанализ. Copernicus
Land Monitoring Service – CLMS вече предлага и продуктите High Resolution
Snow & Ice monitoring и European Ground Motion Service (EGMS), както и нова
версия на Corine Land Cover 2018. European Flood Awareness System (EFAS)
на Copernicus Emergency Management Service беше подобрена, като сега
предоставя на всеки 6 часа данни за водни количества и предупреждения
за наводнения. Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) стартира и своя Atmosphere Data Store (ADS) по примера
на Climate Data Store (CDS). Повече за това, както и всичко ново за програма Коперник през изминалата година може да
намерите в официалния сайт на Програмата.

C3S: 2020 г. най-топлата година в Европа

Последните данни публикувани от Службата за изменение на климата
на програма Коперник (C3S), показват, че в световен мащаб, 2020 г.
е била най-топлата година, наравно с 2016 г., регистрирана някога,
отбелязвайки края на най-топлото десетилетие, докато концентрациите
на CO2 продължават да нарастват. Заедно със Службата за наблюдение
на атмосферата на програма Коперник (CAMS), C3S също съобщава, че
концентрациите на CO2 в атмосферата продължават да се увеличават
със скорост от приблизително 2.3 ppm/година през 2020 г., достигайки
максимум 413 ppm през май 2020 г. Данните от C3S и CAMS са свободни
за ползване от всички. Както C3S, така и CAMS се изпълняват от Европейския център за средносрочни прогнози за
времето от името на Европейската комисия с финансиране от Европейския съюз.

Програма Коперник за устойчивост на градовете в Европа

CURE (Коперник за устойчивост на градовете в Европа) е един от трите проекта, финансирани
от H2020-Space call on Copernicus evolution (LC-SPACE-04-EO2019-2020). В рамките на проекта ще се
разработи DIAS (Data and Information Access Services), подобно на 5-те DIAS на програма Коперник,
но фокусиран върху устойчивите градове. В началния етап се предвижда разработването на 11
приложения за адаптиране към изменението на климата, енергия и икономика, здраве и социална
среда, с използването на данни за няколко европейски града. Към момента са разработени два
продукта «Local Scale Surface Temperature Dynamics» и «Surface Urban Heat Island Assessment». Разработва се и модул за
земно покритие/земеползване за урбанизирани територии в различен мащаб. CURE стъпва основно на данни и услуги
от Copernicus Core Services, като разработва алгоритми за съвместяване на тези данни и получаване на продукти за
устойчиви градове. Проекта разработва и напълно автоматизиран достъп до всички продукти, чрез интерфейс и API.
Повече за проекта и първите му стъпки може да научите от януарския бюлетин на CURE.

ESA Agriculture Virtual Laboratory (AVL)

ESA Virtual Labs са платформа, предназначена за учени за споделяне на данни и създаване на
подобрена изследователска среда. В началото на 2021 г. предстои създаването на ESA Agriculture
Virtual Laboratory (AVL), който има за цел да бъде онлайн инструмент за отворена наука. Той ще
подпомага учените с достъп и споделяне на EO данни, продукти на високо ниво, in-situ данни и
отворен код (алгоритми, модели, инструменти) за изпълнение на научни изследвания и проекти, споделяне на резултати,
знания и ресурси. Разработката ще бъде организирана на различни стъпки, а Early Adopters се очакват в първите месеци
на 2021 г. През декември стартира консултация с потребители, с цел идентифициране най-полезните данни, които да се
включат приоритетно. Повече за ESA Virtual Labs и за предстоящата AVL следете на страницата на ESA.
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УСПЕШНИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА УЧАТ
Картиране и мониторинг на езера и язовири със спътникови изображения
Applied Science Programme на NASA организира поредното си обучение за
използване на спътникови изображения във водния сектор. Този път обучението ще
бъде фокусирано върху методите на дистанционните наблюдения за картиране на
водното ниво в езерата - критичен компонент при мониторинга на повърхностни
води. Ще бъдат представени и последните методи за изследване на батиметрията
на езера въз основа на дистанционни наблюдения. Курсът ще се проведе в рамките на три дни през месец февруари
2021 г.

Тринадесети Sen2-Agri уебинар
Проектът Sen2-Agri е предназначен да разработи, демонстрира и улесни използването
времевите серии на Sentinel-2 за мониторинг в земеделието. Целите на проекта са да предоставят
валидирани алгоритми, отворен код и добри практики за обработка на данните на Sentinel-2 по
оперативен начин за целите на земеделието по целия свят.
Уебинарът на Sen2-Agri ще бъде проведен на 11 февруари 2021 г. В него ще бъде представен доклад за отзиви на
потребителите за последната версия на Sen2-Agri 2.0.3, публикувана през декември 2020 г. Ще бъдат представени и
последните разработки на софтуера.

Eofactory - платформа за достъп до спътникови данни и прилагане на AI
Eofactory e една от развиващите се в последно време платформи не само за достъп
до спътникова информация, но и до прилагане на Artificial Inteligence технологиите в
извличането на информация от наблюдението на Земята. Във видеото си From Pixels to
Intelligence, експерти на фирмата представят различни ML технологии за мониторинг на
Земята, картиране на промени и др.

Уебинари на GEO-INPE за системата за наблюдение на горите в Бразилия
Групата за наблюдения на Земята (GEO) е домакин на поредица от уебинари за системата
за наблюдение на влажните гори в Амазония, използваните инструменти и последните
технологични постижения на Националния институт за космически изследвания в
Бразилия (INPE). В рамките на уебинарите, които ще се проведат през февруари, ще
бъдат представени няколко оперативни подсистеми и начина на разпространение и
използване на данни от тях. Ще бъде представен и продукта TerraAmazon за мониторинг
на горите. Специално място ще бъде отделено и на проекта Brazilian Data Cube - иновация
в автоматизираното генериране на данни за земно покритие/земеползване с използването на Big Earth Observation и
методи на машинното обучение. Участие в уебинара може да заявите на сайта на GEO тук.

Как да пишем Custom Scripts за Sentinel Hub Playground/EO Browser?
Всеки е ползвал услугите на Sentinel Hub - Playground и EO Browser. Освен предефинирани
комбинации от спектрални канали, спътниковите изображения могат да бъдат визуализирани
и по зададени от потребителя формули. С използването на т.нар. custom processing scripts на
JavaScript, потребителя може да извърши предварителна обработка онлайн на изображенията
и да визуализира резултата. Как може да направите това може да научите от сайта на Sentinel
Hub. Видео до първата серия от уебинари на фирмата, в която се посочват най-важните неща - както за обикновените
скриптове, така и за т.нар. Version 3 scripts, в които може да комбинирате мултитемпорални изображения и да извършвате
data fusion между различни сензори може да намерите тук.
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ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛИЗАЦИЯ…
Коперник е програма създадена с иновативно мислене
и размах. Тя създава отлични условия за реализация на
новаторски идеи. Кои са актуалните финансови механизми,
състезания, конкурси и предизвикателства, които може да
използвате за развитие на идеята ви? Отговорът следва
веднага.

Space Studies Program (SSP21)
University of Granada и International
Space University в Страсбург
организират през лятото на 2021 г.
иновативна Space Studies Program
(SSP21). В рамките на 9 интензивни
седмици от юни до края на август
програмата ще предостави на 120 участника от целия
свят възможност за образователни и професионални
мрежи във всички свързани с космоса дисциплини чрез
разнообразие от лекции, семинари, професионални
посещения в регионите около Гранада и Страсбург и
мултидисциплинарни екипни проекти. Дисциплините,
обхванати в програмата включват: Космически науки,
Космическа политика, Икономика и право, Космически
хуманитарни науки, Космически мениджмънт и бизнес,
Космическо инженерство, Космически приложения и
Човешко представяне в Kосмоса. Повече за SSP21 може да
научите тук.

ESA Young Graduate Trainee Programme

Програмата на ESA’s Young
Graduate Trainee (YGT) предлага
на младите учени възможността
да придобият ценен опит
в
космическите
науки
в
международна и мултикултурна
среда.
Всяка
година
през
февруари ESA предлага около 100 възможности за работа
в науката и инженерството, информационните технологии,
природните или социалните науки или бизнеса. Кандидати
от България (като страна по PECS) могат също да участват
в YGT. Следете през февруари списъка с предлаганите
позиции през тази година тук.

Competitive Space Start-ups for INnovatIon
на DG DEFIS

CASSINI (Competitive Space Startups for INnovatIon) е инициатива
на DG DEFIS целяща разширяване
на
броя
на
стартиращите
предприятия в ЕС, с бизнес базиран на иновативни
космически технологии и свързването им с цифрови/ИКТ;
увеличаване шансовете им за успех (както с техническа,

така и с управленска подкрепа); ускоряване на техния
растеж с привличане на повече частни инвеститори.
CASSINI консолидира съществуващите инициативи, както и
предвижда нови, за подкрепа на иновациите. Той е част
от стратегията на ЕС за МСП като взаимодейства с други
допълнителни дейности на Комисията като Start Up Europe.
Повече за CASSINI и кои са възможностите за подкрепа на
стартъпи може да научите тук.

Спътниковите технологии в подкрепа на
устойчивостта на бизнеса

Catapult
организира
уебинар
на 24.02.2021 г., в който може
да научите как спътниковите
технологии и геопространствения
интелект могат да бъдат използвани
от бизнеса, за да помогнат в постигането на целите си за
устойчивост. В уебинара ще научите също и за начините,
по които космическите и зелените технологии могат да
бъдат интегрирани, за да осигурят нови решения за
устойчив бизнес. В това онлайн събитие ще се покажат
някои от ключовите предизвикателства, пред които е
изправен устойчивият бизнес от експерти в областта, като
се посочат и възможностите на спътниковите технологии
за устойчивост на бизнеса, включително примери за това
как те се използват в този сектор днес. Регистрацията за
събитието е безплатна и може да я направите тук.

WorldWater Round Robin challenge

Европейската космическа агенция и проектът WorldWater
с подкрепата на CNES, НАСА, EARSC, CEOS и GEO канят
заинтересованите страни да изразят интереса си за
участие в WorldWater Round Robin challenge - сравнение
на алгоритмите за откриване и наблюдение на вътрешните
повърхностни води, използващи изображения от Sentinel-1,
Sentinel-2 и Landsat 8.
Целта на инициативата е да предостави по-добро
разбиране на възможностите на Earth Observation за
картиране и мониторинг на обхвата на вътрешните
открити води, сравняване на стабилността на различните
алгоритми и идентифициране на недостатъци и области
на по-нататъшни изследвания. Round Robin е отворен
за изследователи, компании и други разработчици на
сателитни алгоритми за изследване на повърхностни
води. Поканата за изразяване на интерес е отворена до 19
февруари 2021 г.
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СЪЗДАДЕНО С...OPEN SOURCE ДАННИ И СОФТУЕР

EU Spatial Data Infrastructure и статуса й през 2020 г.

Директивата INSPIRE, която има за цел да създаде общоевропейска
инфраструктура за пространствени данни за целите на политиките на ЕС в
областта на околната среда, изисква държавите членки да наблюдават и докладват
ежегодно за състоянието на изпълнението.
През 2019 г., се въведе автоматизираното изчисляване на 19 нови показателя
чрез директното използване на INSPIRE Geoportal и INSPIRE Reference Validator за
обработка на метаданни, събрани от услугите за откриване на държавите членки.
Тези показатели са групирани в 5 категории: наличност на пространствени
данни и услуги, съответствие на метаданни, съответствие на масиви от пространствени данни, достъпност на масиви от
пространствени данни чрез услуги за преглед и изтегляне и съответствие на мрежови услуги. Повечето показатели се
изчисляват като процент, като по този начин осигуряват пряка мярка за изпълнение и позволяват също сравнения по
държави. Дори и вече 13 години след влизането в сила на директива INSPIRE, резултатите по различните показатели се
движат между 30 и 40%. В доклада си «Establishing a new baseline for monitoring the status of EU Spatial Data Infrastructure»
екипът на JRC показва резултатите от мониторинга и отчитането за 2019 г. и дългият път, който още трябва да се извърви
до изграждането на общоевропейска инфраструктура за пространствени данни още повече и за очаквания и принос за
European Green Deal през следващите години.

Earth Observing Dashboard и Rapid Action on coronavirus and EO

По време на COVID-19 кризата две от интересните платформи
създадени с цел да покажат начините, по които може да използваме
данните от спътниковите наблюдения за оценка на ефекта върху
обществото са Earth Observing Dashboard и Rapid Action on coronavirus
and EO. Двете платформи са идентични - eodashboard е обща
инициатива на NASA, JAXA и ESA, докато RACE е разработена от
ESA и ЕК. Основните разлики между двете платформи са нивото на
детайлност, обхванатите региони и сателитните данни и типовете
индикатори за оценка на въздействията върху социалните и икономическите промени, предизвикани от пандемията.
Примерите за въздействието на COVID-19 кризата са разделени в няколко основни индикатора: Икономика, Земеделие,
Замърсяване на въздуха, Води, Земеползване. За всеки един от тях са посочени и промените през 2020 г. на пилотни
индикатори за региони в Европа, изчислени на база на данни и услуги от програма Коперник, както и такива от NASA,
JAXA и ESA. Софтуерът зад двете платформи е eodash, повече за който може да намерите в github.

JavaScript библиотеки за геопространствен анализ

Без съмнение броят на библиотеките на Python и R за обработка и анализ на
пространствени данни расте и се развива с бързи темпове. Не може обаче да
забравим и тези на Java Script. Както Python, така и JS се учи лесно и има силна
потребителска подкрепа. JS може да предоставя мощна функционалност за
картографиране и обработка на пространствени данни, без да споменаваме и
силните страни на интерактивната визуализация.
Една от основните библиотеки на JS в тази посока е OpenLayers. OpenLayers
улеснява поставянето на динамични карти във всяка уеб страница. Той може да показва map tiles, векторни данни и
маркери, заредени от всеки източник и е напълно безплатен. С OpenLayers може да се визуализират и анализират
не само векторни данни. Той има и редица полезни функции за анализ на растери, извършвани on the fly. Повече за
OpenLayers и някои други JS библиотеки може да прочетете в статията на GIS Lounge.

Резултати от Third Custom Script Contest

В края на ноември 2020 г. завърши и третото състезание на Sentinel Hub - Custom Script Contest. Както
и в предишните две, участниците разработваха скриптове на JS с използването на данни от Sentinel-1, -2,
Landast и MODIS, прилагайки ги на платформите Sentinel Playground и EO Browser. Сред скриптовете бяха
и такива базирани на Python библиотеката eo-learn, за която сме ви разказвали в предишни броеве на бюлетина. Повече
за победителите в Third Custom Script Contest, както и линк към всички разработени скриптове може да намерите тук.
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БЪДИ ИНФОРМИРАН И УЧАСТВАЙ
Всеки месец в рамките на програма Коперник се организират редица семинари, конференции и други събития.
Кои са най-важните от тях, както и какви други събития в областта на геоинформационните технологии ви
очакват през близките месеци? Отговорът следва, а изчерпателен списък може да намерите на Интернет
страницата ни: https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/

Spectral Sessions

Дата: 03 и 10.02.2021 г.; Място: онлайн
Spectral Sessions е виртуално събитие фокусирано около тенденциите, ползите и приложенията на спектрални данни и
анализ. Експерти в областта на отбраната, академичните среди и индустрията ще споделят техния опит в използването на
технологиите за наблюдение на Земята.

Global Space Exploration Conference (GLEX)

Дата: 14-18 юни 2021 г.; Място: Санкт Петербуг, Русия и онлайн
International Astronautical Federation (IAF) and ROSCOSMOS организират Global Space Exploration Conference (GLEX) 2021.

SmallSat Symposium 2021 Virtual

Дата: 8-11 февруари 2021 г.; Място: онлайн
SmallSat Symposium 2021 Virtual събитието е организрано като платформа осигуряваща максимален диалог между
представителите на SmallSat бизнеса. Освен чисто конферентия сегмент в събитието са предвидени и презентации на
живо на продукти и технологии, онлайн виртуални срещи и др.

DATA.SPACE

Дата: 16 февруари 2021 г.; Място: онлайн
DATA.SPACE предоставя платформа за връзка между стартъпи, инвеститори, политици и научни експерти в областта на
приложението на космическите технологии. Тази международна конференция е серия от събития през 2021 г. и привлича
широк спектър от експерти.

Weather and climate in the cloud

Дата: 8-10 февруари 2021 г.; Място: онлайн
ECMWF организира семинар на тема «Weather and climate in the cloud». Облачните технологии отварят много нови
възможности за общността, работеща в оперативната метеорология, за да обслужва по-добре крайните потребители.
Облачни инфраструктури в метеорологичния сектор, като WEkEO DIAS и European Weather Cloud, позволяват на
потребителите да имат достъп до пълния обхват на големи обеми от данни за времето и климата. Темите на семинара
са: достъп до облачните инфраструктури; обработка на метеорологични и климатични данни; нови възможности за
предоставяне на услуги.

Research and Innovation in Agri-food systems ERA Agenda 2021-2027 and opportunities for
industry-academia collaborations
Дата: 9 февруари 2021 г.; Място: онлайн

Аграрният университет в Пловдив в сътрудничество с ISC организира виртуален семинар, озаглавен «Research
and Innovation in Agri-food systems ERA Agenda 2021-2027 and opportunities for industry-academia collaborations». Сред
многобразието от теми ще бъде засегната и тази за Space Systems for Agrifood Systems. Регистрация за събитието може
да направите тук.
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ЗА НАС

GEO Polymorphic Cloud част от Copernicus Relays мрежата на програмата за наблюдение на Земята – Коперник.
Мрежата на Copernicus Relays съществува от 2017 г. и е изградена от центрове, които са местни професионални
организации. Те изпълняват координиращи и популяризиращи дейности към Коперник на локално ниво, с което се
цели разкриване на възможностите и ползите от програмата за гражданите и бизнеса. От друга страна от изключително
значение е и обратната връзка - какви са нуждите на гражданите и бизнеса, което е и двигателят за развитието на
програма Коперник. Организациите, ангажирани в мрежата Copernicus Relays, са над 95 в целия свят.
Ние от GEO Polymorphic Cloud сме членове на мрежата Copernicus Relays от февруари 2018 г. В тази връзка извършваме
следните дейности:

ПОДПОМАГАМЕ

координацията свързана с дейностите на програмата
на местно, регионално и национално ниво

РАЗПРОСТРАНЯВАМЕ

информационни материали за програмата брошури, презентации, постери

ОРГАНИЗИРАМЕ

събития за представяне на специализирани данни,
дейности и услуги на програмата

ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ

програмата на събития свързани с наблюдението на
Земята и други имащи връзка с това

ИНФОРМИРАМЕ

по конкретни въпроси касаещи програмата, данните и
услугите от нея, актуални събития, търгове,
финансиращи механизми, обучения

ОБУЧАВАМЕ

за сегментите на програмата, възможностите за
научни изследвания, бизнес развитие и интегриране в
работен процес

Повече за дейностите ни като Copernicus Relays и случващото се в програма Коперник може да научите от месечния
ни бюлетин:
http://geopolymorphic-cloud.org/newsletter/
Посетете и страница ни в социалните мрежи обновявана регулярно: https://www.facebook.com/GeoPolymorphicCloud/
В Интернет страницата ни може да намерите още информационни ресурси за програма Коперник, пълен календар на
събития и друга интересна информация.
http://geopolymorphic-cloud.org/
Автор: GEO Polymorphic Cloud (Васил Василев и Надя Цветкова)
Дизайн и оформление: Дамян Славков и Надя Цветкова
Корица: В средата на месец януари зимата започва бавно да проправя пътя си. На спътниковата снимка от 18-ти януари
виждате заснежените западни части на Дунавската равнина в района на гр. Видин.
Спътниково изображение: SENTINEL-2, 18.01.2021 г.
Лого: Copernicus EU
Бюлетинът се издава с подкрепата на: FPCUP и Българска аерокосмическа агенция (BASA).

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
office@geopolymorphic-cloud.org
или използвайте информационната линия на Copernicus Relays
copernicus@geopolymorphic-cloud.org

