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NASA INTERNATIONAL SPACE APPS CHALLENGE - ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА! (19.09, 
jabulgaria.org) 

Състезание на НАСА предизвиква технологичните иноватори на света (05, в-к Т.Авангард, стр.10, 
ТУ-София) 

ШЕСТ БЪЛГАРСКИ ОТБОРА СЕ КЛАСИРАХА ЗА NASA INTERNATIONAL SPACE APPS 
CHALLENGE (29.04, itjobs.bg) 

Шест БГ отбора на NASA International Space Apps Challege (28.04, computerworld.bg) 

Шест БГ отбора на NASA International Space Apps Challege (28.04, idg.bg) 

Българските победители в състезанието на NASA Space Apps Challenge (19.04, Седмицата на 
жИво, ТВ Евроком) 

Пловдивчани с международен отбор в състезание на НАСА (13.04, marica.bg) 

Отбор на ПМГ спечели първо място на International Space Apps Challenge – Бургас (13.04, Пойнт 
Бургас) 

Международно състезание на НАСА за втора година у нас (бр.52, 04, 2014, BBC Знание) 

По света и у нас в 100 секунди (12.04, ТВ БНТ) 

Бургас е част от състезанието за иновации на НАСА (12.04, Bugrasutre.bg) 

Бургас влиза в международната надпревара на НАСА Space Apps Challenge (12.04, focus-radio.net) 

Бургас участник в състезанието на иновации на НАСА (12.04, dariknews.bg) 

Какво пропуснаха новините да излъчат тази седмица? – Успехите на младите българи! (04, 
blog.icn.bg) 

Бургас влиза в надпреварата на НАСА Space Apps Challenge (10.04, cross.bg)  

Бургас влиза в надпреварата на НАСА Space Apps Challenge  (10.04, Online Bulgarian Network) 

Бургас влиза в международната надпревара на НАСА Space Apps Challenge (10.04, Флагман.бг) 

ВИЖ как можеш да се включиш в НАСА Space Challenge в Бургас (10.04, viapontika.com) 

Биткойн регулациите, акценти от международните пазари и образованието базирано на интернет 
и информационни технологии (07.04, ТВ BG ONAIR) 

Обучение базирано на интернет и информационни технологии (06.04, bgonair.bg) 

Какво ще представлява състезанието на НАСА „Space Apps Challenge”? (04.04, economy.bg) 

"Аз, инженерът" 2014 - Какво е Space Apps Challenge? (26.03, youtube.com) 

сп. "Българска Наука" 65 (стр. 13, 24.03, nauka.bg) 
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NASA избра България да е сред домакините на състезанието „Space Apps Challenge“ (20.03, 
pcworld.bg) 

Международно състезание на НАСА в София (19.03, karieri.bg) 

ТУ домакин на Space Apps Challenge в София  (03, в-к Т.Авангард, стр.2, ТУ-София) 

ПРЕДАВАНЕ ДЕЛНИЦИ, 18.03, ТВ Евроком 

NASA INTERNATIONAL SPACE APPS CHALLENGE (17.03, rss5.info) 

Какво е общото между Бургас, София и НАСА? (17.03, m.inews.bg) 

София и Бургас ще участват в състезание на НАСА (17.03, novini.bg) 

София и Бургас ще участват в състезание на НАСА (17.03, news.data.bg) 

Българско участие за втора поредна година на международното състезание NASA International 
Space Apps Challenge (15.03, nauka.bg) 

За втора година България е част от NASA Space Apps Challenge  (13.03, computerworld.bg) 

За втори път българско участие на международно състезание на НАСА (13.03.2014, novanews.bg) 

България участва в състезание на НАСА (13.03, technews.bg) 

НАСА провежда състезание за разработчици в ТУ - София (12.03, m.actualno.com) 

НАСА провежда състезание за разработчици в ТУ - София (12.03, tvevropa.com) 

НАСА провежда състезание за разработчици в ТУ - София (12.03, ekipnews.com) 

Българи в надпревара за софтуер за НАСА (12.03, clubz.bg) 

Българи в надпревара за софтуер за НАСА | Техническият университет в София ще е домакин на 
48-часов "хакатон" (12.03, svejo.net) 

Международно състезание NASA International Space Apps Challenge  (бр.2, 2014, 
magazines.elmedia.net/) 

ТУ - София домакин на международното състезание на НАСА  (11.03, ТУ-София, info.tu-sofia.bg) 

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЧАСТВА В СЪСТЕЗАНИЕ НА НАСА (08.03, ТВ + 
tvplus.bg)  

Изложението "Аз, инженерът" привлича млади специалисти и учащи, изкушени от науката (05.03, 
bnr.bg) 

Красивите умове на млади български изобретатели  (04.03, btvnews.bg) 

Национално състезание по роботика по време на „Аз, инженерът“ (18.02, article.wn.com) 

Шанс за реализация и повече знания дават „Аз, инженерът“ и Space Apps Challenge (28.02, 
pressbox.bg) 
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Шанс за реализация и повече знания дават „Аз, инженерът“ и Space Apps Challenge (28.02, 
mypr.bg) 

Шанс за реализация и повече знания дават „Аз, инженерът“ и Space Apps Challenge (28.02, rss-
bg.info) 

Шанс за реализация и повече знания дават „Аз, инженерът“ и Space Apps Challenge (28.02, 
prinbulgaria.com) 

Постиженията на българските екипи в състезанието Space Apps Challenge са повече от 
впечатляващи (28.02, industryinfo.bg)  

“Аз, инженерът” и Space Apps Challenge – повече знания и шанс за реализация на младите хора 
(27.02, bgnovini.com)  

"Аз, инженерът" и Space Apps Challenge - повече знания и шанс за реализация на младите хора  
(27.02, MediaTalk) 

„АЗ, ИНЖЕНЕРЪТ“ и Space Apps Challenge – повече знания и шанс за реализация на младите 
хора (27.02, iec.bg) 

"Аз, инженерът" и Space Apps Challenge - шанс за реализация на младите хора (27.02, novini.bg) 
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