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Станимир ПАРАШКЕВОВ,  областен 
управител на област Търговище

Дарин ДИМИТРОВ, 
кмет на община Търговище

Йорданка ГЕОРГИЕВА
народен представител от Коалиция "БСП за България"

Уважаеми дейци на просветата и културата,
Уважаеми жители на област Търговище,

Уважаеми учители, културни и просветни дейци,
Скъпи съграждани, 

Уважаеми съграждани,

      Честит празник!
      Честит празник!

      Честит 24 май!

Приемете моите най-сърдечни поздрав-
ления по случай Деня на българската просве-
та и култура и на славянската писменост!

Датата 24 май е празник на българското 
слово, което отеква и пренася през векове-
те великото дело на Светите братя Кирил 
и Методий. Дело, преминало българските 
граници и осветило с книжовната си благо-

дат цялата европейска цивилизация.
През хилядолетната ни история писмеността, знанието 

и културата винаги са били символ на българската идентич-
ност. Българският език е нашето най-ценно богатство. Но и 
най-силното оръжие, благодарение на което сме оцелели през 
вековете като нация. Именно то ще ни помогне да преодоле-
ем и предизвикателствата, пред които сме изправени и днес.

Нека тържественият дух на този светъл и най-съкровен 
за българите празник е носител на оптимизъм и гордост!

     

На 24 май отбелязваме Деня на 
светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и кул-
тура, и на славянската книжовност. 
Празник, посветен на всичко онова, 
което ни е съхранило като народ 

през вековете.
Нека и занапред ни води убеждението, че просве-

тата, духовността, книжовността и културата 
са тази непреходна сила, която ни извисява и може 
да ни преведе и през най-тежките изпитания. 

На всички учители, просветители, творци же-
лая устрем в отговорната и доблестна мисия да 
съхранявате духовността ни.

Поздравявам Ви по повод най-свет-
лия празник, уникален за българския 
народ – Деня на духовността, просве-
тата и славянската писменост – 24 
май! Празник на Светите равноапос-
толи – братята Кирил и Методий! На 

този ден с особена почит си спомняме за постижени-
ята и всеотдайността на българските учени, прос-
ветители, духовници, които през вековете и днес 
градят културната крепост на писмеността, про-
светата и знанието. На днешните просветители, 
пожелавам дръзновение, вяра и сила на духа, м името 
на българската култура, изкуство и писмено слово! 
За да я има България!

Върви, народе възродени, към светла бъднина...

С редица меропри-
ятия в община Търго-
вище ще отбележим 
Деня на светите братя 
Кирил и Методий, на 
българската азбука, 
просвета и култура 
българската книжов-
ност. На 24 май в 10,30 
часа ще започне праз-
ничното шествие. В 
него ще се включат 
ученици, представите-
ли на образователни и 
културни институции в 
града, граждани. 

Дефилето на абиту-
риентите от випуск 2023 
ще бъде на площад 
„Свобода” от 18,30 часа.

В неделя - 21 май, 
от 17,30 часа в Драма-
тичния театър в града 
ще започне церемо-
нията по връчване на 
годишните отличия за 
образование, изкуство 
и култура на Община 
Търговище. Ще гостува 
„Симфониета” Враца, с 
диригент Христо Пав-
лов.

В селата на община-
та също са предвидени 
мероприятия за отбе-
лязване на празника. 
Днес от 11 часа в Ли-
ляк ще бъде изнесена 
съвместна концертна 
програма със състави 
на училището и чита-
лището в селото. Мото-
то на проявата е „Вър-
ви народе възродени“, 
а неин организатор 
е Народно читалище 
„Михаил Донев – 1903“ 
Лиляк. 

Рецитали, виктори-
ни, тържества, витрини 
и други инициативи са 
организирали Народ-
но читалище „Христо 
Ботев – 1927“ - Драга-
новец, Народно чита-
лище „Пробуда – 1928“ 
- Кралево и Народно 
Читалище ”Надежда - 

Празнично за 24 май
Ценим, почитаме и тачим

1904” - Вардун. Те ще 
се проведат в съответ-
ните населени места. 

24 май е един от най-
светлите български 
национални празници 
- Деня на славянска-
та просвета и култура. 
Денят на светите бра-
тя Кирил и Методий 
– създателите на сла-
вянската азбука бил 
отбелязван като цър-
ковен празник на 11 
май още преди XII век, 
но за първи път е бил 
честван като национа-
лен Ден на просвета-
та през 1851 година. 
Празникът на буквите 
е специална дата за 
всички нас.

Кирил и Методий. За 
историята на буквите

Кирил и Методий са 
родени в Солун (днеш-
на Гърция). Методий 
- през 810г., а брат му 

Кирил - през 827г. В 
наши дни са запазе-
ни сведения само за 
по-важни събития в 
живота им. Двамата 
братя произлизат от 
многочислено семей-
ство. Баща им,който 
се казвал Лъв, бил ви-
сокопоставен военен 
управител, а майка им 
се казвала Мария.

Поради ранната кон-
чина на Лъв, грижата 
за двамата братя пое-
ма чичо им Теоктисто 
– висш държавник на 
Византийската импе-
рия. С годините двама-
та братя се образовали 
и изградили авторитет 
на уважавани и наче-
тени личности. Кирил 
станал преподавател в 
Магнаурската школа, а 
Методий бил назначен 
за игумен в манастира 
Полихрон.   (на 2 стр.)

Повече от хиляда и 
700 хористи, предста-
вители на 67 хорови 
формации от страната 
и чужбина участваха 
във фестивала, оста-
вайки верни на цър-
ковното песнопение, 
в което се въздига чо-
вешката душа към не-
бето. 

С водосвет отслу-
жен от Негово Преос-
вещенство Главиницки 
епископ Макарий, бе 
дадено началото на га-
лаканцертът озаглавен 
„Пет лета, посветени 
за слава Божия“. Той 
започна с изпълнение 
на Хор „Св. Георги По-
бедоносец“ - Русе, с 
диригент Мина Влай-
кова и продължи с из-
пълненията на Смесен 
хор „Черноморски зву-
ци“ от Балчик, с дири-
гент д-р Валентина Ге-
оргиева, Църковен хор 
„Благовещение“ –. Ло-
веч, с диригент Доро-

тея Динкова, Женски 
хор „Христина Морфо-
ва“ – София, с диригент 
Таня Никлева, Хор 
„Морски звуци“ – Ва-
рна, с диригент Росица 
Щерева и Митрополит-
ски хор „Св. Димитрий 
Басарбовски“ – Русе, 
с диригент Главиницки 
епископ Макарий.

Негово Преосве-
щенство Главиницки 
епископ Макарий под-
несе и поздравителен 
адрес от Негово Све-
тейшество българ-
ския патриарх Неофит. 
Поздрав към всички 
отправиха зам.-кметът 
на общината Милена 
Божанова и народният 
представител в 49-ото 
Народно събрание на 
Република България 
Йорданка Георгиева. 
Поздравителен адрес 
бе получен от пред-
седателят на 49-ото 
Народно събрание на 
Република  (на 2 стр.)

Православен фестивал
Проведе се петото юбилейно из-
дание на Националния фестивал 
„Св. св. Кирил и Методий“ в Попово

Престижна номинация
Преподаватели от Търговищко са 
номинирани за „Учител на годината”

Шестима учители от 
търговищка област са 
номинирани за „Учи-
тел на годината” от 
Синдикатът на бъл-
гарските учители към 
КНСБ. За цяла Бъл-
гария, в направление 
„Хуманитарно“, носи-
тел на приза „Учител 
на годината“-2023, е 
отличена д-р Дани-
ела Стоянова – гла-
вен учител в ПГТХВТ 
„Алеко Константинов“ 
в Търговище. Тя е 
удостоена със стату-
етка, диплом и учили-
щен звънец.

Другите номинира-
ни преподаватели от 
областта са носители 
на специалната награ-

да на председателя на 
СБУ - Янка Такева. Три 
от номинациите, в раз-
лични направления, са 
за преподаватели от 
Центъра за специална 
образователна подкре-
па в Търговище. С на-
града е и старши учи-
тел от ДГ „Пчелица”, 
както и преподавател 
от Четвърто ОУ „Иван 
Вазов” в града. 

Националният кон-
курс се проведе в сто-
лицата за 26-та поред-
на година. За първи 
път през тази година 
номинираните учители 
и директори от цялата 
страна са с рекорден 
брой - 136, в десет на-
правления. 
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Съдействаме 

по всяко време 

удобно за вас!

0893927377 - 

Димитър Росенов

- Къртене; Извозване
- Извозване на стари мебели
- Събаряне на стари постройки
- Почистване на мазета
- Почистване на гълъбарник
- Преместване на дом, офис, покъщнина
- Почистване на гаражи
- Почистване на тавански помещения
- Копаене на канали
- Превозване на материали
- Транспортни услуги - личен транспорт
-- Преместване на дома и офиса
- Услуги със самосвал
- Изхвърляне на ненужни отпадъци от вашия дом
Тел. 0893 927 377

Димитър Росенов 
Извършва всякакъв вид 

транспортни и хамалски 
               услуги:

БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД

БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!

Най-отвратителните 
навици на кралските особи

1. СТРАСТИТЕ НА КРА-
ЛЯ И ДАТСКАТА КРИЗА 
ОТ 18 ВЕК

От средата на 18 век до 
началото на 19 век Дания 
била управлявана от крал 
Кристиан VII. Той бил прис-
трастен дотолкова към са-
мозадоволяването си, че 
навикът му предизвикал 
дълга политическа криза в 
страната и дори загуба на 
територии.

Кралят прекарвал тол-
кова време в заниманията 
си, че се наложило прави-
телството да организира 
поредица от срещи, за да 
избере курс, по който да 
се управлява страната. В 
крайна сметка на мястото 
на Кристиан бил назначен 
регент, а кралят бил оста-
вен сам с ръката си. Регент-
ството обаче не се справи-
ло добре и в крайна сметка 
Дания загубила тогавашна-
та си провинция Норвегия в 
полза на Швеция.

2. ЛЮБОВТА НА ХУА-
НА КАСТИЛСКА

След много перипетии 
през 1500 година Хуана 
Кастилска се възкачва на 
престола на Испания. Мла-
дата кралица има за какво 
да е щастлива. Под нейна 
власт преминава огромна 
част от Западна Европа, 
омъжена е за племенника 
на германския император 
Филип Хубавия, по когото 
въздишат всички дами в 
кралските дворове, а зла-
тото от Южна Америка за-
почва да тече към нейната 
хазна. Бурният й нрав и из-
гарящата й ревност обаче 
скоро й спечелват прякора 
Хуана Лудата.

Славата й се затвържда-
ва, след като Филип умира. 
Тя не позволява на никого 
да го погребе и тялото на 
съпруга й престоява цели 
12 месеца в покоите й. 
През това време тя се пра-
ви, че всичко е нормално и 
настоява слугите да се от-
насят с дължимата почит 
към консорта й. В стаята 
не са допускани, разбира 
се, жени, за да не бъдат по 
нейни думи залети от по-
хот.

3. СПОКОЙСТВИЕТО И 
СЪНЯ НА МАРИЯ ЕЛЕО-
НОРА

Шведската кралица Ма-
рия Елеонора не обичала 
съпруга си, крал Густав II 
Адолф, заради неговата 
сила или парите му. Тя го 
обичала, заради сърцето 
му…буквално. Когато той 
починал, тя заповядала 
сърцето му да бъде изтръг-
нато от тялото и поставено 
в златна кутия. Кралица-
та оставяла сърцето всяка 
нощ в леглогото си, защото 
според нея така се чувста-
ла по-спокойна и можела 
да заспива по-лесно.

4. УБИЙСТВЕНАТА ВЕ-
ЧЕРЯ НА КРАЛ АДОЛФ 
ФРЕДЕРИК

Шведският крал Адолф 

Фредерик обичал да си по-
хапва. Любимият му десерт 
бил семла – сладко руло, 
пълно с крем. В това няма 
нищо отвратително, но той 
похапвал толкова много от 
него, че в крайна сметка 
това го убило. Една вечер 
през 1771 година кралят 
наредил на готвача си да 
му приготви специална ве-
черя. Тя включвака омари, 
хайвер и всякаква друга 
декадентска храна. За де-

серт той изял сам цели 14 
смели. Приключвайки ве-
черята, станал от стола и 
веднага се строполил на 
земята и издъхнал. Адолф 
Фредерик останал в исто-
рията не с постиженията 
си, а като краля, който ял 
до смърт.

5. ЛУДОСТТА НА КРАЛ 
ШАРЛ VI

Крал Шарл VI от Фран-
ция страдал от тежко пси-
хично заболяване. Имал 

постоянни припадъци. Буй-
нствал и чупил всичко пред 
очите си. На другия ден, 
събуждайки се, казвал, че 
е направен от стъкло. След 
това не помръдвал и мус-
кул в продължение на дни. 
Най-лошо за околните му 
станало, когато решил, че 
ако махне дрехите си, ще 
свали с тях и кожата си. 
Така Шарл останал с едни 
и същи дрехи в продълже-
ние на шест месеца.

Гениални учени, изумили света 
със странните си привички

Великите умове, остана-
ли в историята, много често 
са се отличавали не само с 
гениалност, но и на редица 
странни привички. Вижте 
няколко изследователи, 
които човечеството ще за-
помни като големи особня-
ци.

БЪКМИНСТЪР ФУЛЪР 
(1895 – 1983)

Този човек ще бъде за-
помнен като архитект и 
баща на редица футурис-
тични идеи за автомобили 
и сгради. На него трябва да 
благодарим и за термина 
синергетика. Странността 
на Фулър се състои в начи-
на му на възприемане на 
времето. Той постоянно се 
опасявал, че то никога не 
стига и спял само по два 
часа дневно. Освен това но-
сел по няколко ча-
совника на ръката, 
настроени според 
различни времеви 
зони.

НИКОЛА ТЕСЛА 
(1856 – 1943)

Известен физик, 
електромашинен 
инженер, прочул се 
в цял свят с успехи-
те си в областта на 
променливия ток 
и електроснабдя-
ването. Малцина 
обаче знаят колко 
много странни при-
вички е имал този 

учен. Говори се, че Тесла 
изпадал в паника при ми-
сълта, че може да докосне 
мръсен предмет. Той миел 
ръцете си по много пъти на 
ден, за да е сигурен, че са 
чисти. Освен това се страху-
вал от перли и не обичал да 
докосва коса.

АЛЪН ТЮРИНГ (1912 – 
1954)

Тюринг се счита за една 
от емблематичните за ком-
пютърната епоха личности. 
Благодарение на трудовете 
му информатиката е успяла 
да се развие доста. Но по-
добно на много свои колеги 
този учен също има немалко 
причудливости. Хора, кои-
то са виждали често гения, 
разказват, че той се раз-
хождал с противогаз през 
лятото и пролетта заради 

алергията си. Освен това 
Тюринг изобщо не се въл-
нувал от климатичните осо-
бености и нямал проблем 
да се скита навън, дори и да 
вали проливен дъжд.

ОЛИВЪР ХЕВИСАЙД 
(1850 – 1925)

Важна личност във физи-
ката и математиката, която 
сред кръга си от познати се 
слави и със своята ексцен-
тричност. Хевисайт обожа-
вал ноктите си и често ги 
лакирал в розово. Той също 
така не обичал класически-
те мебели, затова изпраз-
нил жилището си от такива 
и на тяхно място поставил 
блокове от гранит. Освен 
това ученът много често 
забравял да се храни и с 
дни консумирал единствено 
мляко.

Откачените навици 
на успелите хора

Можете да прочетете 
книгите на много луди и ус-
пели хора. За някои дори 
има филми.

Доказано е, че успехът 
идва с първите стъпки на 
лудостта.

В този ред на мисли ще 
Ви разкажем някои откаче-
ни навици на доста успеш-
ни хора. Може да пробвате 
техните обичаи по пътя към 
успеха.

БЕДЖАМИН ФРАН-
КЛИН

Въздушната баня е едно 
от удоволствията на Бед-
жамин Франклин. Човекът 
ставал рано и обръщал вни-
мание на задълженията си, 
проверявал списъка си със 
срещи и закусвал. Всичко 
това продължавало един 
час с официалното облекло 
на Франклин – чисто гол. 
След края на проверката, 
той се обличал и започвал 
работа.

АГАТА КРИСТИ
Агата Кристи никога не 

си купила бюро. Нейният 
писателски труд е истински 
сирак и няма родно място. 
Тя просто пишела навсякъ-
де, където може и колко-
то може. Трябвала й само 
муза.

ЪРНЕСТ ХЕМИНГУЕЙ
Ърнест Хемингуей е пи-

сал само прав, както и То-
мас Уолфе. Интересното е, 
че Уолфе е написал всичко 
върху хладилника си.

РИЧАРД РАЙТ
Ричард Райт е написал 

почти всичко на пейка в 
парка в Бруклин. Не се 
интересувал от времето и 
сядал винаги, когато усети, 
че има какво да напише. 
Много от минувачите са го 
виждали в дъждовни дни.

ИГОР СТРАВИНСКИ
Игор Стравински имал 

друга тактика. Той заста-
вал на челна стойка, за да 
изпразни главата си, до-
като отново не започне да 
чува музика. Понякога го е 
правил и на улиците. Този 
метод работил за него, 
защото разказва, че така 
подреждал нотите в глава-
та си.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ     РЕКЛАМИ     ТЪРГОВЕ     ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ     СЪОБЩЕНИЯДЕЛОВИ КОМПАС
РАБОТА ИМОТИ НАЕМИ СТОКИ БИЗНЕС ЗДРАВЕ

ХАДЕСтраурна 
агенция

Търговище

0885 58 94 86

Цялостно организиране 
    и извършване на погребения

ДАВАМ ПОД НАЕМ СТАЯ, 
КУХНЯ, ТОАЛЕТНА И БАНЯ, 
ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕНА. 
УЛ.”БРАТЯ МИЛАДИНО-
ВИ”, БЛИЗО ДО ОГЛЕДА-

ЛОТО. ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗ-
КА: 0899/20 80 12

ПРОДАВАМ БОКСОНИЕРА 
В ТЪРГОВИЩЕ

тел. 0888 592 905

ДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ. НАПЪЛНО ОБ-
ЗАВЕДЕН С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ И КЛИМАТИК. „ЗАПАД” 
3, ЕТАЖ 6. МЕСЕЧЕН НАЕМ 350 ЛВ. ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 

004915774326072. МОЖЕ ВРЪЗКА ПО WHATSAPP ИЛИ VIBER

Н

"Ред Форест" ООД - с. Ломци 
търси да назначи РАБОТНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ДЪРВЕНИ СГРАДИ
Предлагаме трудов договор и осигуровки

Тел.: 0898 22 31 89

ДАВАМ ПОД НАЕМ ОФИС НА УЛ. "ЛИЛИЯ" 6
/ЗАД АДВОКАТСКИТЕ КАНТОРИ/. тел. 0899 948 048

Майстор ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, 
от с. Руец, ул. „Камчия”7, 

собственик на Фирма „Атеш Строй” 

предлага различни 
строителни услуги: 
изграждане на нови сгради, отстраня-

ване на течове, ремонт на всякакъв вид 
покрив, тенекеджийски услуги, хидроизолации, монтаж на 
улуци, вътрешни и външни мазилки, шпакловки, фаянс и др. 

Тел.: 0877/92 07 37 и 0893/05 30 28 

Проучване установи връзката между горските пожари 
в Австралия и продължителността на феномена Ла Ниня

ово изследване 
установи, че гор-
ските пожари в 
Австралия може 
да са допринесли 

за началото на тригодиш-
ния цикъл на метеороло-

гичния феномен Ла Ниня, 
предаде ДПА.

Милиони хектари земя в 
цяла Австралия бяха изпе-
пелени от горските пожари 
през 2019 г. и 2020 г., най-
малко 26 души загубиха 

живота си и хиляди домове 
бяха разрушени. Според 
ново проучване, публику-
вано в сп. „Сайънс адван-
сис“ днес, нивата на аеро-
золите, които пожарите са 
изпуснали в атмосферата, 
са високи колкото онези, 
отделени в процеса на го-
леми вулканични изригва-
ния в миналото.

За първи път горски по-
жар е достатъчно голям, за 
да повлияе на климатич-
ните модели, каза д-р Том 
Мортлок от Центъра за из-
следвания на глобалното 
затопляне към Университе-
та на Сидни. По думите му 
новото проучване сочи, че 
горските пожари, подклаж-
дани от силните западни 
ветрове, които са пренесли 
дима през Тихия океан, са 
увеличили облачността и 
охладили температурата 
на океана. Това от своя 
страна е повлияло на офор-
мянето и на продължител-
ността на Ла Ниня.

Въздействието на Ла 
Ниня са разпростря в рам-
ките на три последовател-
ни години (от 2020 до 2023 
г.) за първи път от около 
две десетилетия.

Според Мортлок горски-
те пожари са подчертали 
„взаимосвързаността“ на 
климатичната система.

„Продължителната Ла 

Продължаващият от 2020 г. природен феномен 
Ла Ниня, с който се свързва глобално понижение 
на температурите, може да действа до февруа-
ри-март 2023 г., прогнозира Световната метео-
рологична организация (СМО), цитирана от АФП и 
ТАСС.

От организацията към ООН подчертават, че 
природният феномен ще продължи да влияе на 
температурите и интензивността на валежите.

СМО прогнозира, че със "75 на сто вероятност 
Ла Ниня ще се запази в периода декември 2022 г. - 
февруари 2023 г., а 60 на сто е вероятността за 
действието й януари-март 2023 г." От организа-
цията припомнят, че настоящият феномен Ла 
Ниня продължава вече три поредни години, което 
се случва за трети път от 1950 г. и за първи път 
през този век.

Феноменът Ла Ниня е свързан с "мащабно охлаж-
дане на повърхностните слоеве на водата в цен-
тралната и източната екваториални части на 
Тихия океан заедно с изменение на тропическата 
атмосферна циркулация".  Ла Ниня влияе обратно 
на феномена Ел Ниньо, който затопля климата.

Тропическият тихоокеански регион е под въз-
действието на Ла Ниня от септември 2020 г. с 
кратки прекъсвания, но има ограничен охлаждащ 
ефект върху глобалните температури, подчерта-
ва генералният секретар на СМО Петери Таалас, 
който не спира да предупреждава за заплахите от 
климатичните промени, пише БТА. "Очаква се по-
следните осем години да се окажат най-горещите 
в историята на измерванията, с ускорено покач-
ване на морското равнище и затопляне на океана", 
добави той.

Ниня, валежите с нива 
над средните и липсата 
на горски пожари по из-
точното крайбрежие до-
ведоха до нарастване на 
източниците на топлина 
и предоставиха условия 
за пожари при идване-
то на Ел Ниньо“, обясни 
той. „Сега има 60% веро-
ятност Ел Ниньо да запо-
чне да се сформира тази 
зима и да достигне своя 

пик през пролетта и ля-
тото.“

Ел Ниньо е период на 
затоплянето на повърх-
ностните води в източната 
част на Тихия океан. Фе-
номенът води до промени 
във въздушните и водните 
течения в световен ма-
щаб. Обикновено причи-
нява тежка суша на те-
риториите на Австралия, 
както и в някои региони в 

Африка и Южна Америка. 
Ел Ниньо води и до поя-
вата на обилни валежи по 
тихоокеанското крайбре-
жие на САЩ.

Ла Ниня пък е студена-
та климатична фаза, по 
време на която течението 
пренася затоплянето от 
слънчевата радиация към 
дълбоките води на запад-
ния Тих океан, където то се 
съхранява.

Австралийската дива природа показва 
признаци на възстановяване след 
горските пожари от 2019 г. и 2020 г.

Един от най-мащабните 
проекти за наблюдение на 
дивата природа в история-
та на Австралия установи, 
че местните видове са за-
почнали да се възстано-
вяват от горските пожари 
през 2019 г. и 2020 г., пре-
даде агенция Синхуа.

Австралийският клон на 
Световния фонд за приро-
дата (СВП) публикува кон-
статациите си от проекта 
„Поглед към възстановява-
нето“, чиято цел е наблю-
дението на региони, за-
сегнати от пожарите. Като 
част от проекта повече от 
1100 сензорни камери бяха 
инсталирани в осем австра-
лийски региона, пише БТА. 

Така бяха направени над 
7 милиона снимки и екс-
пертите откриха обнадеж-
даващи признаци за въз-
становяването на дивата 
природа.

Опустошителните горски 
пожари изпепелиха около 
24 милиона хектара земни 
площи в Австралия през 
2019 г. и 2020 г. Предишни 
изследвания на СВП пока-
заха, че при бедствието три 
милиарда животни са били 
убити или изселени от мес-
тообитанията си.

Благодарение на проек-
та „Поглед към възстано-
вяването“ беше установено 
обаче, че някои животни, 
сред които вид торбести 

мишки, валаби, ехидни и 
коали, се справят по-добре 
от очакваното.

Един вид торбеста миш-
ка от остров Кенгуру беше 
застрашен от изчезване 
заради пожарите, след 
като 90 процента от место-
обитанието му беше изго-
рено. Сега обаче камерите 
на СВП заснеха окуража-
ващ брой представители 
на вида на много места на 
острова.

„Няма почти нищо по-
хубаво от това да видиш 
застрашен вид на място, 
където най-малко го очак-
ваш“, каза координаторът 
на програмата Ема Спен-
сър. 

Тракия Глас 
България ЕАД 

Обява
От „Тракия Глас България” ЕАД, във връзка с 

чл.20, ал.1 и чл.21, ал.2 от Наредбата за предо-
твратяване на големи аварии с опасни химични 
вещества и ограничаване на последствията от 
тях обявяваме обществен достъп на информа-
цията посочена по чл.20, ал.1. 

Информацията е на разположение всеки ра-
ботен ден от 14:00 до 17:00 часа в „Тракия Глас 
България” ЕАД за периода от 19.05.2023г. до 
02.06.2023г.

FLAT GLASS
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ВСИЧКО
ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕТО

Тел.  0897 937 318
ТОП ВИЦ София, лято, пло-

щад. Осем етажна 
сграда, по средата скеле, а на 
скелето работят двама маза-
чи. На единия му се пикае, та 
две не вижда. Вторият пита:

- К'во има бе?
- Пикае ми се, ама ме мързи да 

слизам...
- Е какъв ти е проблемът? 

Ето долу има фонтан, заста-
ни накрая на скелето, аз ще те 
държа, а ти пикай във фонта-
на. Никой няма да разбере...

Речено-сторено. Застанал 
нашият на края на скелето, 
вторият го държи и... По едно 
време обаче духнал вятър и 
някаква прашинка влязла в 
носа на този, дето държал. 
Той кихнал...

Две години по-късно. На пла-
жа три девойки си говорят.

Първата:
- Най-големите любовници са 

в източните страни. Когато 
бях в Кайро и вървях по улици-
те, всички ме разсъбличаха с 
поглед...

Втората:
- Хич не ми ги говори тия. 

Французите са най-големите 
любовници. Когато бях в Па-
риж, щом се запознаех с някой 
мъж, веднага ме вкарваше в 
леглото!

Третата:

СРЯДА

+11
+24

- Момичета, това са глупос-
ти. Българите са най-големи-
те любовници. Когато бях в 
София, се разхождам по един 
площад. Гледам шадраван и 
присядам на края му. Изведнъж 
вдигам глава нагоре и виждам 
към мен да лети мъж с изваден 
член и да крещи: "Ша та е*а в 
г*зааааааа!"

*** 
- Минчо, знаеш ли, че племен-

никът ми навършва скоро 15. 
Какво да му подарим на тиней-
джъра?

- Викам да му подарим надува-
ема кукла.

- Луд ли си, бе!??? Той е тако-
ва интелегентно момче!

- Е, хуб`у де... ше й турим очи-
ла.

*** 
Разболял се фараонът, много 

тежко се разболял. Извикали 
лекаря. Той го прегледал, из-
следвал го и му казал:

- О, Велики! Ти ще се излеку-
ваш, само ако преспиш със 100 
годишна девственица.

Изпратил фараонът прате-
ници по цялата Земя и му наме-
рили те 100 годишна девстве-
ница. Преспал с нея фараонът 
и оздравял...

Едва след 5000 години меди-
цината успя да обясни лечеб-
ните свойства на пеницилина.

  +11
+22

  +14
  +24

    +15
     +24

ПРЕВАЛЯВА ДЪЖДГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИПРЕВАЛЯВА И ГЪРМИ ПРЕВАЛЯВА И ГЪРМИ

Адрес: Търговище 
ул. "Ангел Кънчев" 13

(кв. Вароша,   до нонстопа)
0899 150 190

Стефан Георгиев

: Продажба на компютри и 
лаптопи - нови и втора употреба 
: Сервиз и ремонт на хардуер
: Инсталиране на операционна 
система и софтуер.
: Посещение на място 
за улеснение на клиента

“ГАМА ТОНЕР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Вашият доверен партньор 

вече 15 години

Тел.: 0895 630 716
gamatoner@gmail.com

ФИРМА СМАРТФИКС 
ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

РЕМОНТ на принтери и копирни машини
ЗАРЕЖДАНЕ на касети за мастиленоструйни, 
матрични и лазерни принтери 

Снимка: КАТЯ ХРИСТОВА

Антоново `2023 г.

Предполагаем метеорит 
проби покрива на къща в САЩ

Метален къс, за който се 
смята, че е метеорит, проби 
покрива на къща в Хоупуел в 
американския щат Ню Джърси, 
предаде Асошиейтед прес.

Черният камък с размер на 
картоф е бил все още топъл, ко-
гато е намерен от семейството, 

в чийто дом е паднал. Местната 
полиция каза, че няма постра-
дали и сериозни щети по имота.

Отломката с размери 10 сан-
тиметра на 15 сантиметра тежи 
около 1,8 килограма. Семейство-
то смята, че става дума за мете-
орит и планира да го предаде за 

изследване от астрофизик.
По думите на един от чле-

новете на семейството длъж-
ностни лица, облечени със 
защитни костюми, са прове-
рили къщата за радиация, но 
инспекцията показала, че в 
дома е безопасно.

Най-старите земни скали се 
образували след удар на метеорити

Най-старите зем-
ни скали са се обра-
зували след удар на 
метеорити, които са 
разтопили все още 
формиращата се зем-
ната кора преди 4 
млрд. години, съобщи 
в. "Дейли мейл".

Учени, сред които 
екип от университе-
та Къртин в Пърт, из-
следваха район около 
река Акаста в канад-
ските Северозападни 
територии, наричан 
Акастов гнайсов ком-
плекс. Специалистите 
отдавна знаят, че там 
има скали, които са 
различни от повечето 
на Земята.

Пороят от горещи 
космическите отлом-
ки е предизвикал об-
разуване на богати 
на силициев двуокис 

скали на изненадва-
що малка дълбочина 
около 500 000 години 
след формирането на 
планетата ни. Учени-
те установиха, че про-
цесът е протекъл при 
много ниско налягане 
и изключително висо-
ки температури. Това 
е дало възможност да 
се появят по-еволюи-
рали гранитни скали.

Кората на ранната 
Земя е била изграде-
на предимно от тъмни 
скали без силициев 
двуокис. Гнайсовите 
скали в ка-
надските се-
верозападни 
т е р и т о р и и 
с ъ д ъ р ж а т 
блед и богат 
на силици-
ев двуокис 
фелдшпат.


