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ЗАМРАЗЯВАТ ГЕНИ ОТ ПРАСЕТА В НОЕВ КОВЧЕГ
Телеграф - специално издание
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMTkwOD
E5LzEyMDgvMS5qcGc=
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMTkwOD
E5LzEyMDgvMi5qcGc=
ДОЦ. ДАНИЕЛ ВАЧКОВ: РЕПРЕСИИТЕ И ФАЛИТИТЕ ПРЕДИ 1989-А
ВЕЧЕ СА В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ
Марица
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMTkwOD
E5LzE2OS8xOS5qcGc=

ИНТЕРВЮ С НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ /РЕЗЮМЕ/
Нова Телевизия
https://nova.bg/news/view/2019/08/17/260049/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2
%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%
82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0

Нова телевизия, „Събуди се" Тема: Какво влияние имат магнитните бури върху
хората? Гост: проф. Николай Милошев, директор на Националният институт по
геофизика, геодезия и география НИГГГ към БАН Резюме: "Магнитни бури не се
очакват този уикенд", каза в предаването "Събуди се" по Нова телевизия
директорът на Националният институт по геофизика, геодезия и география НИГГГ
към БАН проф. Николай Милошев. „Ние не си позволяваме по отношение на
магнитните бури да правим прогнози повече от 6 часа напред. Все пак има някакви
предварителни признаци, че ще има магнитна буря. Няма никакви основания за
притеснение. На сайта на института може да се види дали има задаваща се буря. В
нашия институт се намира единствената геомагнитна обсерватория в
България,която непрекъснато следи за състоянието на магнитните бури”, добави
той. Магнитните бури не са приятен феномен, но не са толкова страшни за хората,
почерта проф. Николай Милошев. „Промяната в общото количество на магнитното
поле е минимална. Тя би могла да влияе на хора в гранично положение, т.е. на
сериозно болни. Здрави хора не би трябвало да имат трайни последици.
Електромагнитните лъчения, които се излъчват от минаващи трамваи, тролеи, от
далекопроводи, не са по-малко”, обясни той.

ЕКСПЕРТ РАЗКРИВА КАК МАГНИТНИТЕ БУРИ ВЛИЯЯТ НА ХОРАТА
pik.bg

ПРОФ. НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ: МАГНИТНИТЕ БУРИ НЕ СА ПРИЯТЕН
ФЕНОМЕН
blitz.bg

КАКВО ВЛИЯНИЕ ОКАЗВАТ МАГНИТНИТЕ БУРИ ВЪРХУ ХОРАТА?
dnes-bg.org

КАКВО ВЛИЯНИЕ ОКАЗВАТ МАГНИТНИТЕ БУРИ ВЪРХУ ХОРАТА?
novini.bg

Десетки щъркели умират заради електрическите жици край Бургас
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/desetki-shtarkeli-umirat-zaradielektricheskite-zhici-kraj-burgas.html

Какво крие Черно море?
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/kakvo-krie-cherno-more-2182239

БАН ще командирова преподаватели по български в чужди университети
Освен заплата и командировъчни те вече ще получават до 1500 лева за учебна
литература, държавата ще покрива здравните им осигуровки и разходи за
лечение
https://m.offnews.bg/news/Obshtestvo_4/BAN-shte-komandirova-prepodavateli-pobalgarski-v-chuzhdi-universiteti_709397.html

СЕЛИЩЕ НА ТРИ ЕПОХИ ОТКРИХА ПО ТРАСЕТО НА АМ „ХЕМУС"
Шуменска заря
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMTkwOD
E5LzMzMi8yLmpwZw==

