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УСПЕШЕН БИЗНЕС В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
на изгодни цени без посредници, 

в землищата на общините: 
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ, 

ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 
Фирмен офис: Търговище, ул. „Раковски“ 3 

Телефони за контакт: 
0601/2 01 35; 0601/2 01 37; 
0885/790 121; 0885/ 790 151

гр. Търговище, ул. Цар Симеон 4, тел.: 0601 654 69; 0601 653 23; факс: 0601 651 78   e-mail: agroelit@abv.bg

Сребрена
СТОЯДИНОВА
Отмината Тради-

ционната панаирна 
седмица в Търговище. 
Тя беше съпроводена 
от много емоции, музи-
ка и веселие, информа-
ционни дни, , творчески 
работилници, конкур-
си, награди. Бяха съз-
дадени и подновени 
много ползотворни 
лични срещи и служеб-
ни контакти. А послед-
ният ден на панаира 
съвпадна и с чества-
нето на Деня на Тър-
говище - 14 май. Отбе-
лязването на празника 
започна с тържествено 
заседание на Общин-
ския съвет в града. 

По време на церемо-
нията двама души бяха 
удостоени със звание-
то „Почетен граждани 
на Търговище“. Това 
са журналистът Божи-
дар Николов и Стоян 
Мавродиев, който бе 
удостоен посмъртно. 
Кметът Дарин Дими-
тров връчи отличието 
на Божидар Николов, 
заради заслугите му 
в областта на култу-
рата, като журналист, 

Тържествена сесия на ОС 
По случай Деня на Търговище - 14 май

Кметът на Търговище Дарин Димитров 
връчва престижния знак на Общината "По-
четен гражданин на Търговище" на глав-
ния редактор на вестник "Търговищки НО-
ВИНИ" Божидар Николов

писател и обществе-
ник. Николов е главен 
редактор и издател на 
вестник „Търговищки 
НОВИНИ”. Автор е на 
редица разкази, есета, 
приказки за деца, афо-
ризми и епиграми. Но-
сител е на множество 
общински, регионални 
и национални отличия 
и награди. Сред тях са 
орден „Св. св. Кирил 
и Методий” първа сте-
пен на Президента на 
Република България 
от 2022 г. и наградата 
„Златно перо” на Съ-
юза на българските 
журналисти. 

„Когато си част от 
една общност, трябва 
да допринасяш за нея 
и за града, в който жи-
вееш днес независимо 
откъде са корените ти. 
Отличен пример в това 
отношение е и новият 
ни почетен гражданин 
на Търговище Божи-
дар Николов”, заяви 
Дарин Димитров. От 
своя страна Николов 
благодари на всички 
присъстващи и поясни, 
че силата му е в жур-
налистиката - „Там ми 
е моженето, там ми е 
и словото. Винаги съм 
се старал да служа на 
този град, в който дой-
дох от Университета. 
Тук направих семей-
ство, тук утвърдих себе 
си като личност, за да 

стигна до това високо 
признание”, каза още 
той. 

За заслуги доприна-
сящи ползи за обще-
ството ни бе награден 
и Стоян Мавродиев, 
който получи високото 
признание посмъртно. 
Преселник от Одрин-
ска Тракия той е бил 
активен участник в об-
ществено- културния 
живот на Търговище. 
Посвещава живота си 
на редица каузи в пол-
за на града ни. Иници-
атор е за създаването 
на сдружението на 
тракийските българи в 
Търговище. Отличието 
получи председателят 
на Тракийското друже-
ство в града Нели Та-
шева. 

"Нека в дните пред 
нас ни води убежде-
нието, че трябва да 
създадем, да сме все-
отдайни, посветени на 
хората и на мястото, 
където живеем. И да 
си повтаряме, че сме 
Търговище. Ние създа-
ваме, ние променяме 
и градим града си. И в 
тези начинания няма 
място за Аз, има само 
Ние”, сподели още 
кметът Димитров по 
време на заседанието. 
Той също получи на-
града - най-високото 
отличие на Съюза на 
българските музикал-

ни и танцови дейци - 
"Кристално огърлие". 
Тя му бе връчена лично 
от председателя на Съ-
юза Станислав Поче-
кански, за заслугите на 
кмета за подобряване 
на културния живот на 
общината.

На тържественото 
заседание присъстваха 
народните представи-
тели за 28 МИР Търго-
вище Илина Мутафчие-
ва, Джейхан Ибрямов 
и Йорданка Георгиева, 
областният управител 
Станимир Парашкевов, 
Адриан Байку - съвет-
ник на кмета на румън-
ското Търговище по 
въпросите на здравео-
пазването, социалните 
дейности и културата. 
Те също отправиха 
поздравления и поже-
лания към жителите на 
Търговище и общината. 
Поздравителни адреси 
са получени и от на-
родния представител 
Теменужка Петкова, 
от кметове на общини, 
държавни институции, 
неправителствени ор-
ганизации. Общински 
съветници, , кметове 
на съседни общини, 
гости от побратимения 
ни румънски град Тър-
говище, и граждани и 
духовници присъстваха 
още на тържественото 
заседание. 

Катя ХРИСТОВА
Националният прес-

клуб на БТА в Търго-
вище навърши една 
година от официално-
то му откриване на 14 
май 2022 г. Поводът бе 
отбелязан със среща 
на колеги журнали-
сти и ПР-специалисти 
на различни институ-
ции преди обед в по-
неделник. По покана 
на кореспондента на 
Телеграфната аген-
ция в региона Боряна 
Димитрова, празникът 
стана повод за непри-
нудената среща меж-
ду представителите 
на бранша, каквато е 
всъщност една от це-
лите на Пресклуба. За 
една година от основа-
ването на Пресклубът 
на БТА в Търговище бе 
домакин на прескон-
ференции и дискусии 
на теми от обществе-
но-политическия и кул-
турно-образователния 
живот на населените 
места на територия-
та на областта. Тук се 
проведе и регионална 
конференция по проек-
та „Европа в България: 
Общо бъдеще“, къде-
то представители на 
местната     (на 2 стр.)

Една година 
БТА в 
Търговище

Извънредно заседа-
ние на Областната ко-
мисия по безопасност 
на движението по пъ-
тищата в Търговищка 
област се проведе под 
председателството на 
Областният управител 
Станимир Парашке-
вов. Причината за ин-
цидентното заседание 
е пълучена информа-
ция за установени и 
набелязани проблеми 
с обезопасяването на 
районите на училища-
та, детските градини, 
както и предприемане-
то на действия за от-
страняването им, съв-
местно с отговорните 
институции.

Информацията е по-
стъпила от Държавна 
агенция „Безопасност 
на движението по пъ-
тищата". Посочени са 
и указания за изпълне-
ние на мярка „Предста-

вяне на информация за 
установени проблеми и 
конкретни предложе-
ния за обезопасяване 
на прилежаща инфра-
структура в района 
на училища, детски 
градини и центрове за 
подкрепа на личностно 
развитие".

Обобщената инфор-
мация с конкретните 
предложения бяха 
представени детайлно 
пред членовете на Ко-
мисията. 

Взе се решение на 
ниво общини да се из-
вършат допълнителни 
проверки от Общини-
те, съвместно с ОД на 
МВР и ръководствата 
на училищата, чрез 
които да се прецени 
целесъобразността, 
необходимостта и въз-
можността за реали-
зация на постъпилите 
предложения. 

Загриженост за децата

Общинските съветници и гостите на 
Панаира и града от Румъния на обща снимка

Предприемат се мерки за обезопасяване на ра-
йоните около училищата и детските градини

Документите разказ-
ват, че: Ескиджумай-
ския панаир възниква 
в края на 18 век, може 
би през последната 
четвърт. За кратко вре-
ме той се превръща в 
център на търговията 
на север от Балкана, а 

в периода от 40-те го-
дини на 19 век до Осво-
бождението - и с меж-
дународно участие. 

Панаирът станал 
притегателен център 
за търговци, занаятчии, 
керванджии и др. от 
Османската   (на 2 стр.)

Ескиджумайският панаир 
в документите на ДА
По повод панаирната седмица екипът на Дър-
жавен архив – Търговище обърна поглед към 
архивните документи и представи една малка 
част от съхранените документи за история-
та на Ескиджумайския (Търговищкия) панаир
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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!

Намериха нова глава от Библията, 
скрита в 1750-годишен текст
Текстът се появява, когато бъде осветен с ултравиолетова светлина

Намериха нова гла-
ва от Библията, скрита в 
1750-годишен превод на 
Евангелието от Матей. 
Находката е направена 
от медиевиста Григорий 
Кесел, който използва ул-
травиолетова фотография 
върху ръкописи във Вати-
канската библиотека.

Скритият текст е наме-
рен в рамките на проекта 
"Синайски палимпсести", 
в който изследователите 
се стремят да възстановят 
текстове, изтрити и препи-
сани от книжовници през 
IV-XII в. от н.е. Ръкописите 
палимпсести - при които 
по-ранният текст е бил из-
трит или изстърган, след 
което е използван отново 

- са били доста разпрос-
транени поради недостига 
на материали за писане. 
Въпреки това векове по-
късно текстът може да 
бъде възстановен чрез ос-
ветяване на ръкописите с 
флуоресценция или свет-
лина с различна дължина 
на вълната.

С помощта на тези ме-
тоди изследователите 
вече са разшифровали 74 
ръкописа, но последната 
находка е особено специ-
ална - тя съдържа превод, 
който е с един век по-стар 
от най-старите гръцки пре-
води, включително "Си-
найският кодекс" (Codex 
Sinaiticus).

"Традицията на сирий-

ското християнство по-
знава няколко превода 
на Стария и Новия завет", 
казва Кесел в изявление-
то си. "Доскоро бяха из-
вестни само два ръкописа, 
които съдържат староси-
рийския превод на еванге-
лията".

Преводът - написан за 
първи път през III в. сл. н. 
е. и преписан през VI в. сл. 
н. е. - все още не е публи-
куван изцяло, но предлага 
малко повече подробности 
от гръцкия превод на Ма-
тей, 12 глава. В стих 1 от 
гръцкия превод едно изре-
чение гласи: "по това вре-
ме Исус мина през житните 
поля в събота; и учениците 
Му огладняха и започнаха 

да берат житните 
класове и да ядат", 
докато откритият 
от Кесел сирийски 
превод завършва с 
"започнаха да бе-
рат житните кла-
сове, да ги търкат 
в ръцете си и да ги 
ядат".

"Григорий Кесел 
е направил голямо 
откритие благода-
рение на задъл-
бочените си по-
знания за старите 
сирийски текстове 
и особеностите на 
писмеността", добавя Кла-
удия Рап, директор на Ин-
ститута за средновековни 
изследвания към Австрий-

ската академия на нау-
ките. "Това откритие до-
казва колко продуктивно 
и важно може да бъде 
взаимодействието между 

съвременните цифрови 
технологии и фундамен-
талните изследвания при 
работата със среднове-
ковни ръкописи."

За първи път: Бебе с ДНК от трима 
души се роди в Обединеното кралство

Първото бебе с ДНК 
от трима души е родено 
в Обединеното кралство 
след специална процеду-
ра по ин витро оплождане, 
съобщи специализираният 
орган, който се занимава с 
фертилитета, предаде ДПА.

Според оповестени дан-
ни на службата по ферти-
литет и ембриология към 
20 април тази година „по-
малко от пет“ бебета са ро-
дени в Обединеното крал-
ство след митохондриално 
донорско лечение.

Не са дадени повече 
подробности, за да се из-
бегне идентифицирането 
на семействата, съобщи в. 
"Гардиън" след получаване 
на тази информация.

Целта на лечението е 
да се избегне предаването 
от жени на дефектни гени 
в митохондриите - малки 
пръчковидни електроцен-
трали в клетките, които 
доставят енергия - и да се 

предотврати наследяване-
то на заболявания от деца.

Това се постига чрез ин 
витро бебе с ДНК от три ин-
дивида.

Бебето има ядрена ДНК 
от майка си и баща си, кои-
то определят ключови ха-
рактеристики като личност 
и цвят на очите.

В допълнение, то ще има 
малко количество митохон-
дриална ДНК, осигурена от 
женски донор - третият "ро-
дител".

Великобритания стана 
първата страна в света, 
която официално разреши 
митохондриалната замес-
тителна терапия, когато 
службата по фертилитет 
и ембриология даде пред-
пазлива зелена светлина 
на процедурата през 2017 
г.

През 2018 г. лекарите 
получиха разрешение да 
приложат процедурата 
върху две жени.

Съдят мъж за 
зачеване на 550 деца

Нидерландски донор на 
сперма е станал баща на 
поне 550 деца по целия 
свят. Мъжът е изправен 
пред съда, за да му се по-
пречи да стане баща на 
още деца. 

41-годишният мъж от 
Хага е дарил спермата си 
на поне 13 клиники в Нидер-
ландия и в чужбина.

Жена, която е заченала 
дете през 2018 г. с помощта 
на неговата дарена сперма, 
застава зад съдебния иск 
заедно с организация, коя-
то защитава правата на де-
цата на донорите.

Според правилата един 
човек може да дари сперма 
за не повече от 25 потомци 
или за 12 семейства, за да 
се предотвратят кръвосме-
сителни връзки и да се за-
щити психическото здраве 
на децата донори.

"Ако знаех, че той вече е 
станал баща на повече от 
сто деца, никога нямаше да 
избера този донор", се каз-

ва в изявление на майката, 
която е започнала произ-
водството срещу него.

Мъжът вече беше вклю-
чен в черния списък на 
Нидерландия през 2017 г., 
след като стана ясно, че 
има повече от сто деца. 
Тогава Нидерландското 
дружество по акушерство и 
гинекология призова всички 
банки за сперма и клиники 
незабавно да спрат да из-
ползват неговата сперма.

Твърди се, че Джонатан 
М. е продължил да извърш-
ва донорство в чужбина и 
по незаконни канали.

Донорът се свързва с бъ-
дещи майки чрез социални-
те медии, за да предложи 
спермата си под масата.

Според адвоката на 
фондацията Марк де Хек 
донорът е нарушил спора-
зуменията с клиниките и с 
бъдещите родители, които 
са разчитали на ангажи-
мента му да зачене само 
до 25 деца.
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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, ТОА-

ЛЕТНА И БАНЯ, ЧАС-
ТИЧНО ОБЗАВЕДЕНА. 

УЛ.”БРАТЯ МИЛА-
ДИНОВИ”, БЛИЗО ДО 

ОГЛЕДАЛОТО. ТЕ-
ЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 
0899/20 80 12

ПРОДАВАМ БОКСОНИЕРА 
В ТЪРГОВИЩЕ

тел. 0888 592 905

ДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ. НАПЪЛНО ОБЗАВЕ-
ДЕН С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ И КЛИМАТИК. „ЗАПАД” 3, ЕТАЖ 6. 
МЕСЕЧЕН НАЕМ 350 ЛВ. ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 004915774326072

МОЖЕ ВРЪЗКА ПО WHATSAPP ИЛИ VIBER

У

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

НА ДЪРВЕНИ СГРАДИ
Предлагаме трудов договор и осигуровки

Тел.: 0898 22 31 89

ПРОДАВАМ * апартамент в Търговище - бул. „Трай-
ко Китанчев” * подземен гараж на бул. „М. Андрей” * 
къща с двор - 1 дка, в с. Разбойна * Тел.: 0884 29 90 95

Продава се МАСИВНА, ДВУЕТАЖНА КЪЩА на централна 
улица в Омуртаг. Жилищна площ 80 кв.м. , мази, таванско 
помещение, три масивни прилежащи гаража, дворно мяс-
то около декар, стопански постройки. Къщата е в много 
добро състояние. Цена по договаряне. Тел.: 0897/44 17 69

ДАВАМ ПОД НАЕМ ОФИС 
НА УЛ. "ЛИЛИЯ" 6

/ЗАД АДВОКАТСКИТЕ 
КАНТОРИ/.

тел. 0899 948 048Майстор 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 

Учени откриха микроби, които разграждат 
пластмаси при ниски температури

чени са откри-
ли в Алпите и 
Арктика микро-
би, които могат 
да разграждат 

пластмаси при ниски тем-
ператури, което може да 
се окаже ценен инстру-
мент за рециклиране.

Вече са открити множе-
ство микроорганизми, кои-
то могат да правят това, 
но те обикновено могат 
да функционират само при 
температури над 30°C. 
Това означава, че използ-
ването им в промишлена-
та практика е прекалено 
скъпо поради необходи-
мостта от загряване, кое-
то, на свой ред, означава, 

че използването им не е 
въглеродно неутрално.

Учени от Швейцарския 
федерален институт WSL 
са открили микроби, кои-
то са способни да правят 
това при 15°C, което може 
да доведе до пробив в 
микробното рециклира-
не. Техните открития са 
публикувани в списание 
Frontiers in Microbiology.

Д-р Джоел Рюти от 
WSL и колегите му са взе-
ли проби от 19 щама бак-
терии и 15 щама гъби, кои-
то растат върху свободно 
лежаща или умишлено 
заровена в земята пласт-
маса, съхранявана в про-
дължение на една година 

в Гренландия, Шпицбер-
ген и Швейцария. Те оста-
вили микробите да растат 
като култури от един щам 
в лаборатория на тъмно 
при температура 15°C и ги 
тествали, за да видят дали 
могат да смилат различни 
видове пластмаса.

Резултатите показват, 

че бактериалните щамове 
принадлежат към 13 рода 
от видовете actinobacteria 
и proteobacteria, а гъби-
те - към 10 рода от ви-
довете ascomycota и 
mucoromycota.

Тестваните пластмаси 
включват небиоразгради-
мия полиетилен (PE) и би-
оразградимия полиестер-
полиуретан (PUR), както и 
две налични в търговската 
мрежа биоразградими 
смеси от полибутилен ад-
ипат терефталат (PBAT) 
и полимлечна киселина 
(PLA).

Нито един от щамовете 
не е в състояние да раз-
гради PE, дори след 126 

дни инкубация върху тези 
пластмаси. Но 19 щама (56 
%), включително 11 гъби и 
8 бактерии, са в състояние 
да разграждат PUR при 
15°C, докато 14 гъби и 3 
бактерии са в състояние 
да разграждат пластмасо-
вите смеси от PBAT и PLA.

"Тук показваме, че нови 
микробни таксони, полу-
чени от "пластисферата" 
на алпийски и арктически 
почви, са в състояние да 
разграждат биоразгради-
ми пластмаси при 15°C. 
Тези организми биха мог-
ли да спомогнат за нама-
ляване на разходите и 
екологичната тежест на 
ензимния процес на ре-
циклиране на пластмаса", 
каза Рюти.

Според него е изненад-
ващо, че голяма част от 
изследваните щамове са в 
състояние да разграждат 
поне една от тестваните 
пластмаси.

Учените провериха и 
най-добре представилите 
се и установиха, че това 

са два нехарактеризира-
ни вида гъби от родовете 
neodevriesia и lachnellula, 
които могат да разграждат 
всички тествани пластма-
си с изключение на PE.

Въпреки че пластмаси-
те се използват широко 
едва от 50-те години на 
миналия век, микробите 
могат да разграждат по-
лимери, тъй като те напо-
добяват някои структури, 
открити в растителните 
клетки.

Д-р Беат Фрей, един от 
авторите на проучването, 
обяснява: "Доказано е, че 
микробите произвеждат 
голямо разнообразие от 
ензими, разграждащи по-
лимери, които участват в 
разграждането на расти-
телните клетъчни стени. 
Често се съобщава, че 
растителнопатогенните 
гъби биодеградират по-
лиестери, поради способ-
ността им да произвеждат 
кутинази, които се насоч-
ват към пластмасовите по-
лимери поради сходството 

им с растителния полимер 
кутин."

Учените са тествали 
микробите само при една 
температура, така че все 
още не са открили най-до-
брата, която да използват. 
Въпреки това те твърдят, 
че тя работи добре при 
температура между 4°C и 
20°C.

В момента се наблюда-
ва тенденция към увели-
чаване на количеството 
на микроорганизмите. 
Следващото голямо пре-
дизвикателство ще бъде 
да се идентифицират ен-
зимите за разграждане 
на пластмаса, произвеж-
дани от микробните ща-
мове, и да се оптимизира 
процесът за получаване 
на големи количества 
протеини. 

Освен това може да 
се наложи допълнително 
модифициране на ензи-
мите, за да се оптими-
зират свойства като ста-
билност на протеините, 
заявиха учените.
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ВСИЧКО
ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕТО

Тел.  0897 937 318
ТОП ВИЦ - Какво правиш?

- Лежа на дивана.
- Да излезем на разходка?
- Нали ти казах, зает съм!
***
Eдна жена пита мъжа си:
- Скъпи, ти би ли ме продал, как-

то правят някои племена?
- Не, скъпа, аз бих те дал без-

платно!
***
Между приятелки:
- Вчера спах с мъжа на Ванчето.
- И как е?
- Супер! Не разбирам защо му из-

неверява...
- Аз откога ти разправям, че е 

страхотен, а не като твоя...
***
- Какво правиш, когато имаш 

пари?
- Не си спомням...
*** 
- Как разбрахте, че трябва да 

отслабнете?
- Стъпих в една шахта без капак 

и не паднах...
***
-Ако знаех, че нямаш пари, никога 

нямаше да се омъжа за теб!
-Аз ти казах, че ти си ми всичко, 

но ти ме мислеше за романтик…
***
Жената:
- Тази рокля прави ли ме дебела?
Мъжът:
- Спри да обвиняваш дрехите!
***
Баща влиза с дъщеричката си в 

СЪБОТА

+13
+24

заведение:
Сервитьорът казва:
- За децата всичко е безплатно.
- Добре. За мен сладолед, а за де-

тето 2 бири.
***
Един препводавател решил да се 

заяде със студент и го пита:
- Колко лампи има в стаята?
- Двадесет - отговорил студен-

тът.
- Грешка, 21 са, аз си нося фенер-

че в джоба.
Студентът останал на поправи-

телен. На следващия път пак го 
питат:

- Колко лампи има в стаята?
- 21! - отговорил студентът, а 

преподавателят му вика:
- Не, 20 са, този път не си нося 

фенерчето.
- Да, но аз си нося! - отговорил 

студентът.
***
- Свободен?
- Не, госпожо. Такива мъже като 

мен не остават свободни. Посто-
янно сме търсени от нежния пол, 
но и има защо. Перфектно изглеж-
дащ, скромен, с маниери...

- Аз за стола питам…
***
- Здравейте, аз съм този, който 

преди петнайсетина години на-
прави вашата съпруга жена!

- Не ме интересуват миналите й 
връзки!

- Май не ме разбрахте. Аз съм хи-
рург.

  +12
+25

  +13
  +24

    +12
     +26

ОБЛАЦИ И СЛЪНЦЕОБЛАЦИ И СЛЪНЦЕМОЖЕ ДА ПРЕВАЛИ ОБЛАЦИ И СЛЪНЦЕ

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 

Снимки: СРЕБРЕНА СТОЯДИНОВА

И тази година по време на 244-тия 
традиционен панаир пространството 
зад стадион „Димитър Бурков“ бяха 
разположени люлки и атракциони, би-
ра-скара и други лакомства, както и де-
сетки сергии с всевъзможни артикули. 
Повече от 120 търговци се включиха 
във т.нар. Весел панаир.

Децата, разбира се, дърпаха роди-
телите към люлките и светещите за-
рибявки с патенца и плюшени играчки, 
тинейджърите показваха смелост в по-
страшните люлки, а възрастните зася-
даха по бирариите. 

Естествено за Търговище по това 
време на годината преваляваше дъжд 
и си беше хладно. Но съботния ден /13 
май 2023/ даде хубаво време и жители 
и гости препълниха пространство-

Панаирът свърши, да живее панаирът!

то. Хората обикаляха, като отиваха до Изложението, а после 
затваряха кръга откъм Веселия панаир. Шум и глъчка, думка-
ща музика от всяка люлка, аромати от скарата и поничките, 
покупки уж на далавера… На панаир като на панаир.

Компания разработи бира от отпадни води
Водата е най-ценни-

ят ресурс на планетата, 
затова е необходимо да 
се използва пестеливо. 
Това послание е взето 
присърце от компания, 
наречена Epic Cleantec. 
Базираният в Сан Фран-
циско стартъп, който 

предлага устойчиви сис-
теми за пречистване и 
рециклиране на вода за 
сгради, се е обединил с 
пивоварната компания 
Devil's Canyon Brewing 
Company, за да използ-
ва повторно отпадъчна 
вода за създаване на 

бира.
Според The Byte на-

питката се нарича Epic 
OneWater Brew и се оп-
исва като бира в стил 
Kolsch. Тя е направена 
от получената "сива" 
вода от 40-етажен жи-
лищен комплекс в Сан 

Франциско. Това озна-
чава, че за направата 
на тази уникална бира 
са използвани отпадни 
води от съдовете, перал-
нята и душовете. Глав-
ният изпълнителен ди-
ректор на Epic Cleantec, 
Аарон Тартаковски, каз-

ва, че компанията му 
е искала да създаде 
нещо "ангажиращо и 
вълнуващо".

Компанията се на-
дява, че бирата ще 
послужи като инстру-
мент за представяне 
на неизползвания по-
тенциал на рециклира-
ната вода. Журналист 
от "Гардиън", който 
тества напитката, оп-
исва вкуса ѝ като "при-
ятен, свеж и "пиещ се", 
без нотки на душ или 
пране. Макар че това 

описание очевидно е 
било на шега, заслужа-
ва да се отбележи, че 
отпадъчните води се об-
работват внимателно за 
контрол на качеството.

Тартаковски казва, че 
неговата отпадна бира 
може би всъщност е по-
безопасна от обикнове-
ната бира поради строгия 
процес на тестване. "В 
много случаи в пивовар-
ните се пуска кранчето и 
каквато вода се получи, с 
такава се вари", обясня-
ва той. "В нашия случай 
имаме толкова 
голям контрол 
върху процеса 
на обработка, 
че всъщност 
успяхме да про-
меним някои от 
стъпките, за да 
надградим."


