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Направление "Връзки с обществеността", pr-ban@cu.bas

БНТ 1 - Репортаж: Опасно мръсен въздух заради мъгливото време – отрова ли
дишаме? /резюме/
https://www.bnt.bg/bg/a/opasno-mrsen-vzdukh-v-golemite-gradove-na-stranata
БиТиВи - Интервю с Христомир Брънзов /резюме/
http://btvnovinite.bg/video/video/tazi-sutrin/prof-hristomir-branzov-silnotozamarsjavane-se-dalzhi-na-temperaturna-inversija.html
www.btvnovinite.bg - Температурна инверсия е причината за гъстия смог в
София в последните дни
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/temperaturna-inversija-e-prichinata-za-gastija-smogv-sofija-v-poslednite-dni.html
www.btvnovinite.bg - Проф. Христомир Брънзов: Силното замърсяване се
дължи на температурна инверсия
http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/prof-hristomir-branzov-silnotozamarsjavane-se-dalzhi-na-temperaturna-inversija.html
www.novanews.novatv.bg - Кой как мери мръсния въздух и защо има
разминаване?
https://nova.bg/news/view/2018/01/10/203594/%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B5/
Монитор стр. 13 - Проф. д-р Христомир Брънзов, директор на НИМХ към
БАН: Замърсяването на въздуха беше заради температурна инверсия
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpS
WEdUAVZXEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBwQOCVdTUlUaXxYLBAIWV
VVGWFMSDUsNAAIbVwNXAhIPTw==

Дума стр. 5 - Системата за замърсяване на въздуха в София щяла да греши на
20%
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpS
WEdUAVZXEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBwQOCF9TVlYaXxYLBAIWV
VVGWFMSDUsNAAIbVwNXAhIPTw==
24 Часа стр. 11 - НИМХ: 1 невярна от 100 прогнози е добро постижение
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpS
WEdUAVZXEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBwQOCVVXXVYaXxYLBAIW
VVVGWFMSDUsNAAIbVwNXAhIPTw==
Сега стр. 6 - БАН призна, че системата за мръсния въздух в София бърка
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpS
WEdUAVZXEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBwQOCVRQXFEaXxYLBAIW
VVVGWFMSDUsNAAIbVwNXAhIPTw==
www.cross.bg - Прогнозата на БАН за въздуха изчислява само потенциала за
замърсяване, а не кой какво гори
http://www.cross.bg/atmosferata-zamursyavane-nyama-1565168.html
www.news.bg - БАН следи за потенциала на замърсяване на въздуха, а не какво
се гори в града
https://news.bg/regions/ban-sledi-za-potentsiala-na-zamarsyavane-na-vazduha-a-nekakvo-se-gori-v-grada.html
www.dnevnik.bg - С до 20% може да сгреши системата за прогноза при мръсен
въздух в София
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/01/09/3109514_s_do_20_moje_da_sgreshi_sistemat
a_za_prognoza_pri/?ref=home_tema1
www.dnes.dir.bg - Системата на БАН не отчела замърсяването на въздуха
http://dnes.dir.bg/news/sofia-vasduh-stolichna-obshtina-ban-26768986

www.sofia.dir.bg - Кой и как мери мръсния въздух в София
http://sofia.dir.bg/news.php?id=26768754
www.sofiautre.bg - Защо има разминавания в измерването на мръсния въздух
http://www.sofia.utre.bg/2018/01/10/472132zashto_ima_razminavania_v_izmervaneto_na_mrusnia_vuzduh
www.bulgariautre.bg - Защо има разминавания в измерването на мръсния
въздух
http://www.sofia.utre.bg/2018/01/10/472132zashto_ima_razminavania_v_izmervaneto_na_mrusnia_vuzduh
www.city.bg - Българин разработи брайлов екран за таблети и телефони
http://city.bg/article/bylgarin-razraboti-brailov-ekran-za-tableti-i-telefoni
www.radio1.bg - Българин разработи брайлов екран за таблети и телефони
http://radio1.bg/article/bylgarin-razraboti-brailov-ekran-za-tableti-i-telefoni
www.radionova.bg - Българин разработи брайлов екран за таблети и телефони
http://radionova.bg/article/bylgarin-razraboti-brailov-ekran-za-tableti-i-telefoni
www.bultimes.com - Акад. Сендов: И до днес не знам защо Николай Добрев се
обедини с Костов за погрома през 97-ма (много автентични видеа от онова
време)
https://bultimes.com/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%98%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE/
www.blagoevgrad.utre.bg - БАН предлага услуги за бизнеса в Благоевградско и
Кюстендилско
http://www.blagoevgrad.utre.bg/2018/01/10/472129ban_predlaga_uslugi_za_biznesa_v_blagoevgradsko_i_kyustendilsko

www.bulgariautre.bg - БАН предлага услуги за бизнеса в Благоевградско и
Кюстендилско
http://www.blagoevgrad.utre.bg/2018/01/10/472129ban_predlaga_uslugi_za_biznesa_v_blagoevgradsko_i_kyustendilsko
www.rss.actualno.com - В БАН отбелязват 140 години от рождението на Пейо
Яворов
https://www.actualno.com/society/v-ban-otbeljazvat-140-godini-ot-rojdenieto-na-pejojavorov-news_653632.html
www.purvite7.bg - На 13 януари отбелязваме 140 години от рождението на
Яворов
http://purvite7.bg/na-13-yanuari-otbelyazvame-140-godini-ot-rozhdenieto-na-yavorov/
100 Вести стр. 1; 8 - БАН гостува в НАГ със „Знание за всички
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpS
WEdUAVZXEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBwQOCVJTV1YaXxYLBAIW
VVVGWFMSDUsNAAIbVwNXAhIPTw==

