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Акад. Петрунов: Ваксината срещу COVID-19 трябва да предизвиква имунна
реакция
БНТ
https://www.bnt.bg/bg/a/za-da-predpazim-organizma-ot-kovid-19-da-stimulirameestestveniya-imunitet
•

zdrave.net

Акад. Богдан Петрунов: Изследваните за коронавирус у нас са малко
• frognews.bg

При имунизация заболяването протича по-леко Акад. Богдан Петрунов:
Изграждането на колективен имунитет става трудно
• epicenter.bg

Акад. Петрунов разкри на какво се дължи мощното действие на БЦЖ ваксината
срещу К-19
• blitz.bg

Акад. Богдан Петрунов: Броят на изследваните за COVID-19 у нас не е достатъчен.
Изграждането на колективен имунитет става трудно
• pik.bg

Акад. Богдан Петрунов: Едва10% от хората по света са с имунитет срещу COVID-19
• trud.bg
Акад. Богдан Петрунов: Едва 10% от хората по света са с имунитет срещу COVID-19
• dnes.dir.bg

Акад. Петрунов: Не се правят достатъчно тестове у нас
• actualno.com
Учен от БАН: Има голяма зависимост в ръста на хората спрямо годината на
раждане
•

btvnovinite.bg - video

Има голяма зависимост в ръста на хората спрямо годината на раждане: БАН
• 19min.bg
Антрополог: Родените деца по Виденовата зима са белязани за цял живот,
останали по-ниски
• struma.bg
ВИДЕНОВИТЕ ДЕЦА - ДЖУДЖЕТА
• България днес
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200604/b7b2bdca9319066e0f5f380f076
a2086.jpg
Кошмар! Децата на „Виденовата зима“ белязани за цял живот
• marica.bg
Шокиращо: Виденовата зима се отразила завинаги на родените в нея - останали
са по-ниски
• lupa.bg
Войводите спасяват кирилицата
• България днес
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200604/1493f21d5655d9dae8da44c87a
1aed2c.jpg
Д-р инж. Веселин Василев, изп. директор на клъстер за аерокосмически
технологии: Космосът се превръща в комерсиална cфepa
• Монитор

http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200604/8c5b16ef829ee67504d5fdc0542
a1655.jpg
Водолази ще почистват морето около Свети Иван
• bnr.bg

Русенски екип ще строи круизен кораб, задвижван от водород
• utroruse.com

Екип от Русе ще изработи проект за круизен кораб на водород
• dunavmost.com

Екип от Русе ще изработят проект за круизен кораб на водород
• Аrenamedia.net
Среща на партньорите по проекти за превозни средства, задвижвани с водород
• dnews.bg
Зелената енергия – бъдещето на транспорта
•
press.azbuki.bg

По следите на енциклопедиста Иван Богоров
• press.azbuki.bg

Проф. Валерия Фол: Много от празниците в християнския обреден календар са
повторение на слънчевия обреден календар
Проф. Валерия Фол: Нестинарството е световно наследство, което трябва да се
опази за поколенията
• focus-news.net

Проф. Валерия Фол: Най-ранното свидетелство за игра в огъня със свещени
предпеси е надпис от Сарди, Мала Азия от средата на 2 век
• focus-news.net
Проф. Фол: Епидемиите стихват през пролетта и лятото, когато Слънцето-бог е в
силата си
• ruse24.bg
blagoevgrad24.bg
burgas24.bg
varna24.bg
plovdiv24.bg
И траколог се изказа за коронавируса: Епидемиите затихват през пролетта и
лятото, когато Слънцето-бог е в силата си
• faktor.bg
•
Дигитален архив представя бита и поминъка на старите овчари
• www.desant.net

