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БАН дава активен въглен от кайсиеви костилки за маските
24 Часа
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzE
xLzE5LzIuanBn
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzE
xLzE5LzMuanBn

В БАН са разработили модели за маски в борбата с коронавируса (ВИДЕО)
dariknews.bg

Акад. Юлиан Ревалски, БАН: Имаме разработки за получаване на материали,
които ще подобрят българското производство на предпазни маски
focus-news.net

Проф. Павлина Долашка, БАН: Разработили сме активен въглен, за който
установихме, че има силно абсорбираща способност за вируси
focus-news.net

Произвежданите Българските маски срещу коронавируса ще са с активен
въглен, извлечен от кайсиеви костилки
abcnews.bg
Българските маски срещу коронавируса ще са с активен въглен, извлечен от
кайсиеви костилки
offnews.bg

Проф. Долашка: До седмица трябва да излязат разработките на маски с
активен въглен
https://bnr.bg/horizont/post/101238851/prof-dolashka-do-sedmica-trabva-da-izlazatrazrabotkite-na-predpazni-maski-s-aktiven-vaglen

До седмица ще са готови първите маски с активен въглен, който е разработен
от български учени от БАН
tvevropa.com

БАН дава маски с активен въглен за коронавируса, София тех парк - молекула
news.bg

БАН представи иновации за борба с коронавируса пред Министерския съвет
actualno.com

Учени от БАН с разработки срещу коронавируса
dnes.bg

БАН предоставя маски с активен въглен срещу коронавирус
Dnes.novinibg.com

В БАН са разработили модели за маски за широко потребление, които да
помагат в борбата с коронавируса
bta.bg

БАН бори коронавируса с маска с активен въглен
lupa.bg

Българска компания разработва метод за лечение на коронавирус Още по
темата
dnevnik.bg

България разработва короналек и активен въглен от костилки
clubz.bg

БАН и София тех парк с иновации при борбата с коронавируса
dnesplus.bg
tribune.bg

Ще използват активен въглен от костилки на кайсии в маските срещу
коронавируса
novini.bg

Учени от БАН правят разработки за справяне с коронавируса (ВИДЕО)
nova.bg
novanews.novatv.bg
novatv.bg

Български учени с две предложения в борбата с коронавируса (ОБЗОР)
btvnovinite.bg - video

България ще иска 130 млн. евро от ЕК заради мигрантската криза
mediapool.bg

БАН с подробности за молекулата срещу коронавируса
novini.bg

ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: И БАН сформира група от специалисти за битка с
коронавируса (ВИДЕО)
pik.bg

Борисов ще участва в извънреден Европейски съвет: Ще поискаме 130 млн.
евро от ЕК за мигрантите
Земя
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzE
xLzEzMS8yLmpwZw==

Български учени създават молекула за лечение на коронавирус
От БАН произвеждат активен въглен, който оказва се е необходим за
производството на защитни маски
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/188305-balgarski-ucheni-razrabotvat-molekula-zalechenie-na-koronavirus

Коронавирусът кацна в София
Телеграф
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzE
xLzI4OS8xLmpwZw==
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Борисов иска 130 млн. лв. от ЕС заради мигрантите
Дума
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzE
xLzEyNC8zLmpwZw==
Вирусолог: Топлото време няма да спре коронавируса

https://nova.bg/news/view/2020/03/11/280849/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%
D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%
80%D1%83%D1%81%D0%B0/

Коронавирусът навлиза в кръвта, може да го няма догодина
Първоизточник са прилепите
https://www.dnes.bg/health/2020/03/10/koronavirusyt-navliza-v-kryvta-moje-da-goniama-dogodina.441611

Експерт прогнозира: Максимум 10% от българите ще се заразят с китайския
грип
Струма
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzE
xLzI3MS84LmpwZw==

Доц. Андрей Чорбанов: Спекулира се с процента на смъртност от
коронавируса
Bulgarian National Radio
Вярваме ли в институциите и има ли психоза след първите случаи на
коронавирус?
https://www.bnt.bg/bg/a/262186-vyarvame-li-v-institutsiite-i-ima-li-psikhoza-sled-prvitesluchai-na-koronavirus

Учени предупреждават за грешни заключения в доклад по "Натура 2000"
news.bnt.bg - video

НАИМ-БАН кандидатства да проучи пътните трасета през следващите четири
години
bta.bg
Археолозите към БАН ще получат 40 млн. лева
https://www.mediapool.bg/arheolozite-kam-ban-shte-poluchat-40-mln-lv-news304439.html

Нещата доста са поспрели
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