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Водещи историци и общественици осъдиха поругаването на Шипка (ОБЗОР)
•

focus-news.net

Акад. Георги Марков: Категорично не одобрявам вандализма на Паметника
на свободата, не може върху него да се поставя политически надпис
•

focus-news.net

Акад. Георги Марков с тежки думи към вандалите, окупирали Паметника на
свободата
•

dnes.co.uk

На Шипка поне трябва да бъдем обединени, заяви историкътАкад. Георги
Марков: Категорично не одобрявам вандализма на Паметника на свободата
•

epicenter.bg

Акад. Георги Марков: Шипка не е място за политическо интригантство и
вандализъм
•

tribune.bg

Имунологът академик Богдан Петрунов: Епидемията няма да спре, ако
затворим училищата
•

Source name: Телеграф

България е по-напред в IT технологиите, свързани с изкуствения интелект,
отколкото в науката
•

Moreto.net

България е по-добра в ИТ технологиите, отколкото в науката
•

dunavmost.com

Собственици на земи подпомогнаха в борбата срещу COVID-19 нуждаещи се
в 32 населени места
•

Source name: Земя

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, учен, депутат в VII Велико народно събрание, подписал
новия Основен закон през 1991 г.: Промени в конституцията -да, но не и
президентска република
•

Source name: Марица

Д-р Петър Берон: Промени в конституцията - да, но не и президентска
република
•

marica.bg

Бог Серапис излезе в Хераклея Синтика
•

monitor.bg

Изображение на бог Серапис откриха при разкопките на Хераклея Синтика
•

24chasa.bg

Серапис, богът на изобилието и възкресението, се появи в Хераклея Синтика
•

Struma.com

Археолози копаят в района на тракийския град Хелис
•

Source name: Екип 7 - Разград

Проф. Николай Овчаров: Пандемията доведе до бум на вътрешния туризъм
•

monitor.bg

Земетресение с магнитуд 3,8 по Рихтер е регистрирано в Димитровградско
•

bta.bg

3,9 по Рихтер в района на Стара Загора
•

bnr.bg

Земетресение от 3.9 по Рихтер разлюля Хасковско
•

bgonair.bg

От БАН с последни новини за труса, който разлюля България
•

novden.eu

Проф. Златогор Минчев изрази своята благодарност към Областна управа за
оказаното съдействие и за дългогодишното добро партньорство
•

smolyandnes.com

Благодарности към областната управа за лятна изследователска школа по
математика и информатика на Ученическия институт по математика и
информатика
•

smolyan.bgvesti.net

Проф. Златогор Минчев с благодарност към Областна управа за
дългогодишното добро партньорство
•

24smolian.com

Проф. Златогор Минчев изрази своята благодарност към Областна управа
Смолян
•

Novinata.bg

Палеонтолози откриха нови останки от динозаври в находището край Трън
(снимки)
•

mediabricks.bg

Нови останки от нетипични динозаври откриха учени край Трън
•

Dnesiutre.bg

Научна експедиция в Трънско откри нови останки от динозаври и части от
праисторически костенурки
•

pik.bg

Учени откриха интересни неща край Трън
•

glashatai.com

Започна петото издание на "Опера върховете"
•

bnr.bg

"Мисия Лондон" на Алек Попов излезе в преработен вариант Из "Мисия
Лондон" от Алек Попов
•

dnevnik.bg

Къде е ябълката на раздора в спора между еколозите, екоминистъра и
Обединени патриоти
•

webcafe.bg

