ТЕМИТЕ В МЕДИИТЕ 27.02.2020 г.
Направление "Връзки с обществеността"
Учени от БАН протестират срещу заграден имот
news.bnt.bg - video
БАН на протест заради имот в тяхна собственост
https://eurocom.bg/new/ban-na-protest-zaradi-imot-v-tyakhna-sobstvenost
Учени от БАН на протест срещу реститути
Телеграф
Учени от БАН на протест срещу неправомерно заграден терен в двора им
https://bgnesagency.com/bulgaria/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bc/
Строителството в „Младост“ превзе и имотите на БАН
https://news.bg/society/stroitelstvoto-v-mladost-prevze-i-imotite-naban.html?fbclid=IwAR3sr2V0Tf28cDcQx0LEy3aIvcWOww-dlKYFa4x5wQ6C5mcp9aQItoVV8M4
Учени от БАН на протест срещу неправомерно заграден терен в двора им
https://bgnesagency.com/bulgaria/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bc/
БАН излезе на протест срещу заграждане на неин терен
Дума
Учени от БАН излязоха на протест заради спорен имот в София
mediapool.bg
БАН на протест срещу застрояване в техни терени в ж.к. ”Младост”
frognews.bg
Учени от БАН излизат на протест срещу незаконно застрояване в "Младост"
pik.bg
Учени от БАН на протест срещу неправомерно заграден терен в двора им
dnesplus.bg

БГ учен следи рибите на Антарктида
Телеграф
Лобисткият закон за НИМХ мина на първо четене
Дума
Преславските съкровища провокираха интереса на столичани
24shumen.com
Нобеловият лауреат по физика проф. Жерар Муру стана „Доктор хонорис кауза“ на БАН
и на Софийския университет
mediabricks.bg
Проф. Жерар Муру: Екстремно-светлинният лазер произвежда 1000 пъти повече енергия
от Световната енергийна мрежа
knowledge.bg
Министър Банов обсъди с ръководството на БАН третата българска изложба в Лувъра
novini.bg
Честит празник! 128 години Монтана е град
montana24.net
Накити, спасени от „Мини Марица-изток“, отиват на изложба във Виена
stzagora.net
Термокамери ще се грижат за спокойствието на участниците и гостите на събитието
„Наука за бизнес“ във връзка с разпространението на новия коронавирус в Европа
sme.government.bg
Иновациите са тук: Науката среща бизнеса на 10 март
economic.bg
Юбилейна изложба в памет на проф.Александър Фол в Казанлък
stzagora.net
Агенцията по околна среда призна, че е докладвала на Брюксел за "Натура" със стари
данни Стари данни, но дори и не за "Натура"
dnevnik.bg
От екоминистерството отвръщат на БАН за "съчинените данни" за Натура 2000
clubz.bg
Уникална платформа свързва БАН, университетите и бизнеса
manager.bg

Проф. Ромео Попилиев ще селекционира спектаклите за фестивала „Нова българска
драма”
24shumen.com
Огромен успех за природозащитата у нас – ловният сокол отново гнезди в България
stzagora.net
Показват юбилейна изложба на БАН в Казанлък
DarikNews
Акад. Стефан Воденичаров: Гражданите не се чувстват ангажирани с обществения живот
frognews.bg
Акад. Георги Марков и акад. Константин Косев идват в Стара Загора по покана на
Драгомир Стойнев за среща с обществеността
stzagora.net
Д-р Андрей Чобанов: Вероятно няма да избегнем случай на коронавирус в България
24chasa.bg
Почти няма деца сред боледуващите, твърди ръководителят на лабораторията по
експериментална имунология към БАНДоц. д-р Андрей Чобанов: Вероятно няма да
избегнем случай на коронавирус в България
epicenter.bg
Доц. Чобанов: Няма да избегнем случай на коронавирус в България
frognews.bg
Доцент д-р Чобанов: Има от какво да се тревожим за коронавируса
novinite.eu

