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Единодушно със 123 гласа „за“ депутатите одобриха доклада на БАН за 2019 г.
focus-news.net
През юбилейната 2019 г. БАН има 40 регистрирани произведения и 20 приложни
модела, отчете академик Юлиан Ревалски
bta.bg
Акад. Юлиан Ревалски: БАН е лидер в приложната и проектната дейност, а
световната научна общност цени нашите резултати
focus-news.net
Акад. Юлиан Ревалски: БАН с достойнство изпълнява своя дълг и е била винаги
ключов партньор на държавните институции в развитието на страната
focus-news.net
Депутатите приеха доклада на БАН - академията изкарала над 100 млн. лв. собствени
приходи
pik.bg
Само един от десет учени в БАН под 35 горни
Монитор
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200613/1af8b0b2ab16f1ca728159f97d4ebbeb.jp
g
Само 274 млади учени в БАН
Телеграф
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200613/5b49c89e20736e89e709b44e581877a8.j
pg

Челен сблъсък с науката
Монитор
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200613/5c4aceeb32af81401117dd57c3521f57.jp
g
Инвестиция в бъдещето
Телеграф
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200613/c3c9d015517853e75828591d8e285aa6.j
pg
От БАН отчитат, че собствените приходи и трансфери през 2019 г. са 100,499 млн.
лв. и за първи път надхвърлят субсидиятаЕдинодушно депутатите одобриха доклада
на БАН за 2019 г.
epicenter.bg
Със 100 млн. лв. собствени приходи се похвали БАН, но липсват млади учени
actualno.com
Депутатите одобриха доклада на БАН за 2019 г.
informo.bg
Парламентът прие единодушно годишния доклад за дейността на БАН за 2019 г.
bta.bg

https://news.bg/politics/deputatite-se-zaeha-s-godishniya-doklad-na-ban.html

https://www.segabg.com/hot/category-education/ban-se-pohvali-100-mln-lv-sobstveniprihodi

https://www.dnevnik.bg/politika/2020/06/12/4078162_ban_mnogo_bavno_vurvi_napred_
nauchnata_produkciia/

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/06/12/spad-na-doktorantite-v-ban-edva-274-sauchenite-pod-30-godini.453054
https://bnr.bg/horizont/post/101291895/ns-shte-glasuva-doklada-za-deinostta-na-ban-za2019
http://www.focus-news.net/news/2020/06/12/2781245/edinodushno-sas-123-glasa-zadeputatite-odobriha-doklada-na-ban-za-2019-g.html
https://dnes.dir.bg/burgas/prof-d-r-turmanova-oglavi-regionalniya-tsentar-na-ban-vburgas

Доц. Чорбанов посочи кои хора ще порази К-19 през лятото и развенча голям мит за
антителата
Politikata.net
Проф. Радостина Александрова: Никой не може каже дали вирусът ще си отиде
напълно
btvnovinite.bg
Важно е в нашето съзнание да се върнем към нормалния начин на живот, отбеляза тя
Проф. Радостина Александрова: Никой не може каже дали вирусът ще си отиде
напълно
epicenter.bg
Проф. Витанов: Броят на случаите на COVID-19 може да стигне петцифрено число
novatv.bg
Учен: 300 заразени дневно ще са непосилни за здравната система в България Още по
темата
dnevnik.bg

Учени: Далече сме от какъвто и да е край на епидемията
Акад. Богдан Петрунов и проф. Николай Витанов в предаването "Неделя 150"
https://bnr.bg/horizont/post/101292935/ucheni-daleche-sme-ot-kakavto-i-da-e-krai-naepidemiata

Опашка на заразата или втора вълна на коронавируса?
novatv.bg
Експерт: Да носим маски, да спазваме мерките
Земя
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200615/786fe0266bed5271d864dad4102f74a2.j
pg
Акад. Богдан Петрунов: Тежкоболните най-често заразяват околните
duma.bg
Проф. Белева: Добре е държавата да инвестира в стратегически сектори
bgnesagency.com
Болниците мишени на кибер-атаки
Телеграф
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200613/5b49c89e20736e89e709b44e581877a8.j
pg
7000 ученици на уроци в БАН
Монитор
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200615/33f990ecb5d0b70e7fce809e35ef5d08.jp
g
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200615/7ce17feb4e474eaab5a81f9aed1c6bcb.jp
g

Правят диагностика на компютри онлайн
Монитор
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200615/7ce17feb4e474eaab5a81f9aed1c6bcb.jp
g
Пощенски картички ни връщат в 19-и век
Марица
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200613/43e31bf1301bcda92378446de6e9ce28.j
pg
Градове от Балканите в пощенски картички в Цар-Симеоновата градина
bnr.bg

Избраха проф. д-р Турманова за председател на новоучреденото Сдружение
„Регионален академичен център на БАН" в Бургас
burgas.bg
Средновековен некропол излезе при изкопни работи за нов паркинг до елитен хотел
в болярския град
borbabg.com
След него не остава празнина – а огромна светла диря!Проф. Атанас Семов: Господ
пожела акад. Воденичаров за приятел
epicenter.bg
На дядо Мелничар дължи фамилията си акад. Стефан Воденичаров
Минаха години
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200615/ff7e24e6ee5850ef6422b57cf1c9ba71.jp
g
Акция за почистване на Черно море: Инициативата на две амбициозни дами
btvnovinite.bg - video

