
 
 
 
 
 
 
Преди няколко дни мой познат от 
Торонто* ми изпрати вълнуващ  
видеоклип. В българската версия 
на риалити шоуто за откриване 
на таланти The X Factor, 25-
годишният Рафаел Агилар  пее 
родната песен “Облаче ле бяло”. 
Рафаел  е доброволец от Корпуса на 
мира, който преподава английски 
език в Брегово, Видинско. Роден в 
Манила, Филипините, той живее в 
Калифорния, където е и семейството 
му.  Когато изпълнението на 
“Облаче ле бяло” свърши, вече не 
можех да сдържам сълзите си. След 
което изпратих през електронната 
поща изпълнението на всички 
приятели и познати, защото исках 
и те да изпитат това което усетих 
аз. Невероятно вълнение, тъй като 
младият мъж говореше фантастичен 
български и пееше разкошно една 
от най-чувствените и изпълващи 
имигрантската душа песни. 
Излишно разбира се е да се опитвам 
да предам с думи нещо, което всеки 
индивидуално би оценил и то 
най-добре ако го чуе, а не прочете 
(всички които биха искали могат 
да отидат на YouTube и напишат 
Рафаел Агилар). Затова и спирам 
да говоря за младия доброволец 
в Корпуса на мира, който накара 
поне мен да се замисля върху много 
неща. Едно от които бе какво е 
накарало Генчо Негенцов, който 
всички познаваме като Ран Босилек, 
да напише тези тъй чувствени 
думи, които продължават да ни 
разплакват? Носталгия към  скъпата 
ни България и тъга към любимата, 
с която е бил разделен. През 1916 
г., когато са написани нежните 
стихове,  Ран Босилек следва право 
в Брюксел, бъдещата му съпруга 

Райна е във Франция, и двамата са 
обещали да се чакат. Обхванат от 
носталгия към дома и близките и 
тъга към любимата, Ран Босилек 
създава думите, които Силви 

Вартан изпя през 1990 г. така, че се 
превърнаха в химн на българските 
емигранти. На всички нас.

„Я кажи ми облаче ле бяло 
 
от где идеш, де си ми летяло?

не видя ли бащини ми двори

и не чу ли майка да говори?

Що ли прави мойто чедо мило,

с чужди хора, чужди хляб  делило?

ти кажи й облаче ле бяло,

че жив и здрав тук си ме видяло.

И носи й от мен много здраве.

Много мина, мъничко  остана,

наближава в село да се върна,

да се върна майка да прегърна.“

Отново се просълзявам. Може би 
защото аз, както сигурно и много 
от вас скъпи читатели, имам майка 
в България, която виждам рядко и 
която знам, че един ден ще загубя? 

Може би защото живея във време в 
което хората не се „вричат“ и всичко 
е много по-малко одухотворено 
отколкото през романтичните 
години в началото на  отминалото 
столетие? Или може би защото 
вече я няма тази България, в която 
бих искала да се върна, и не знам 
дали тази която я има някога ще 
ме накара да закопнея за нея? Така 
както копнея за близките, които 
оставих там, и за духовенството 
на езика, който толкова много 
обичам. Какво богатство е само да 
имаш роден език. Такъв, на който да 
почувстваш, помислиш и опишеш 
усещания за любов, мъка, носталгия, 
обич. Такъв, с който да кажеш на 
любимия колко много го обичаш, 
а на майка си колко истински ти 
липсва и колко много искаш винаги 
да я имаш. Български език. Обичам 
го и искам да го съхраня в себе си. 
"Родна реч, омайна, сладка, що 
звучи навред край мен; реч  на мама 
и на татка, реч, що мълвим  всеки 

ден..." Превъзходно изказани думи, 
така както не бих си и представила, 
че някога бих могла.  Това, което 
бих е да се опитам да напиша писмо 
до всички скъпи сънародници в 
Канада, където заедно живеем, и 
заедно се вълнуваме от случващото 
се както в новата ни страна, която 
избрахме, така и в родината от 
където идваме. Това писмо бих 
озаглавила „До: Всички, които 
обичат България“ . И би имало 
едно единствено изречение  „ Скъпи 
сестри и братя, нека съхраним 
прекрасният български език, 
защото той е и винаги ще бъде 
единственият ни роден, и само на 
него истински ще обичаме, ще се 
смеем и ще плачем.....“  Няма да 
го направя. Защото най-вероятно 
и да го напиша ще  го изпратя така 
както изпратих на приятелите 
и познатите си видеоклипа на 
Рафаел Агилар от българския X 
Factor.  Кога за последен път съм 
отваряла истинско писмо, написано 
до мен от някой, който иска да ме 
накара да обичам, да се смея или 
плача? Не си спомням.  Всичко 
което получавам по демодираната , 
„стара“ поща  съдържа или цифри, 
или предпоставка, респективно 
следствие на такива. В такъв свят 
живея и съм го приела, както 
предполагам и вие. Но нека поне 
някога, за съвсем мъничко от 
скъпоценното ни време, да затворим 
очи и да се пренесем към едно 
отминало време, в което допирът 
до хартията е предизвиквал 
емоции като любов и носталгия, и 
със затворени очи да промълвим 
думите, които само на родният 
език можем да почувстваме: 
„Я кажи ми облаче ле бяло 
от где идеш, де си ми летяло? 
не видя ли бащини ми двори 
и не чу ли майка да говори?“ 
 
* Благодаря на Георги Желков
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Read Bulgarian Successful Faces in Canada 
                                             (John Balkansky)      p.22

На 14 ноември бе 
открит European Film 
Festival в Торонто.

На срещата 
присъстваха 
представители на 
различни европейски 
общности като 
държавни лица, 
директори на 
търговски палати и 
много гости.  
На фестивала участват 
29 европейски 
държави, от които 
България с филма 
“Чужденецът”. 

На снимката: част от българската група, 
която присъства на откриването. 
Вижте още на стр.2 и стр.22
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Гледайте българския филм „Чужденецът“-сряда, 21 ноември от 8:30 pm

THE ROYAL, 
608 College 
Street, Toronto 
От 14 октомври 
до 27 ноември

Младият французин Жерар е 
на командировка в България, 
когато съдбата неочаквано го 
среща с Магдалена – селско 
момиче с буен нрав и не особено 
изискани обноски. Следвайки 
порива на сърцето си, Жерар 
решава да открие родното село 

на мистериозната красавица, без 
да познава привичките и езика 
на неговите обитатели.   Следва 
грандиозен сблъсък на култури 
и поредица от комични ситуации 
в двата края на Европа - от село 
Лещен до Париж. В пътуването си 
към сърцето на Магдалена, Жерар 

трябва да се справи с алчна селска 
фамилия, безскрупулен полицай и 
собствените си родители. 
„Чужденецът“ е романтична 
комедия, носеща духа на френските 
филми от 70-те, но с модерен 
ритъм, приключенски моменти и 
забавни обрати. 

Жанр: романтична комедия, Режисьор: Ники Илиев, Сценарист: Ники Илиев 
Музика: Димитър Величков-Шмидт, Монтаж: Александър Етимов 
Оператор: Георги Кумитски В ролите: Любомир Ковачев, Саня Борисова, Ники Илиев, Валентин Гошев, Елен 
Колева, Асен Блатечки, Катрин Готие и Кристоф Ламбер 
Продукция на: MVMInternational и Euro Dialog

THE ROYAL, 608 College Str., Toronto 
вход: БЕЗПЛАТЕН

Филмът ще бъде излъчен и  
в Отава на 18 ноември.

Филмът се излъчва с помощта на Българското посолство в Отава и  
Генералноното Българско консулство в Торонто.

О нтарио иска по-голям 
контрол върху избора 
на квалифицирани 
имигранти в опита 

си да се бори с намаляващата 
към провинцията имиграция, 
слабата перспектива за заетост 
пред новодошлите, както и 
неудоволетворените потребности 
на пазара на труда. Министърът на 
гражданството и имиграцията на 
Онтарио Чарлз Соуза (вече бивш 

- на 9 ноември г-н Соуза напусна 
министерския пост  – бел.р. ) разкри 
на 5 ноември новата имиграционна 
политика на провинцията, която 
трябва да привлече по-добре 
квалифицирана работна сила чрез 
повишаване на съотношението на 
икономическите имигранти спрямо 
общият им брой, както и разширяване 
на федерално наложената квота 
на “провинциално номинираните” 
имигранти (онези, в избора на които 

провинциите имат решаваща роля)  
до 5000 годишно през 2014 г. “Това 
е смела нова посока за имиграция 
в Онтарио. Тя определя пътят, 
така че да може да привличаме 
висококвалифицирани имигранти и 
инвеститори, от които се нуждаем 
за да подхранваме икономическият 
растеж и да помогнем за 
изграждане на силни общности “, 
каза г-н Соуза, който ще обсъди 
плана с федералния министър по 

въпросите на имиграцията Джейсън 
Кени по време на среща в средата на 
ноември.

Д ве големи чуждестранни 
тютюневи компании 
поискаха от Върховния 
съд на Онтарио да  

отхвърли заведеното срещу тях от 
правителството на провинцията 
дело за $50 млрд. Адвокатите на 
British American Tobacco и R.J. Reyn-
olds Tobacco Company твърдят, че 
двете компании не трябва да бъдат 
включени в делото, ако Апелативния 
съд позволи то да продължи. Те 
твърдят, че делото се основава на 
погрешна теория за заговор през 50-
те години на изминалото столетие 
за непредоставяне на информация 
за вредните и водещи към 
пристрастяване съставки в цигарите 
на пушачите в Онтарио.  Компаниите 
твърдят, че няма доказателства, че 
конспирация някога се е състояла или 
че е била конкретно насочена  към 
Онтарио. От  British American Tobac-
co отбелязват, че това юридическо 
лице дори не съществувало до 1997 
г. Онтарио започна съдебен процес 
срещу 14 тютюневи компании през 
септември 2009 г. в усилията си 
да възстанови минали и настоящи 
разходи за здравеопазване, свързани 
с тютюнопушенето. Провинцията 
твърди, че корпорациите трябва 
да заплатят милиарди долари, тъй 
като погрешно не са предоставили 
информация за рисковете от 
тютюнопушенето, нито са 
предприели стъпки за намаляване 

на ефекта от него, както и че са 
пуснали на пазара на цигари деца 
и тийнейджъри. През миналия 
януари, по-долна инстанция на 
съда постанови, че правителството 
има юрисдикция върху казуса и 
даде зелена светлина на делото. Но 
компаниите предупреждават, че 
решението може да създаде опасен 
прецедент. „Ако бъде уважена 
компетентността, подсъдност 
може да се предположи над всеки 
ответник, навсякъде по света, 
независимо от липсата на връзка на 
ответника с твърдените факти или 
на юрисдикция. Ще са достатъчни 
прости твърдения, смътни и 
съчинени претенции на ищците, 
че ответникът е ангажирани в 
неопределена конспирация, която в 
крайна сметка е довела до нанасяне на 
вреди в Онтарио”, пишат в защитата 
си адвокатите на British American 
Tobacco. “Такъв подход не може 
да бъде верен и е в противоречие 
с принципите на сигурност, ред, 
справедливост, правилна и сдържана 
юрисдикция”. И двете компании 
твърдят, че правителството  
манипулира законите свързани с 
пушенето, за да му помогнат при 
съдебните действия.  „Онтарио 
едностранно проектира правното 
облекло, което ще определи 
траекторията на иска, и се стреми да 
разчита на юридически написаното 
като основа за реална и близка 

връзка”, се твърди в документите 
на защитата. “Това не е в закона. 
Компетентността се определя от 
съда, а не от Онтарио ... Съдилищата 
имат жизненоважната функция на 
“пазач” на справедливостта и на 
закона и не може да се позволи на 
законодателя да си присвои тази роля 
и да се ангажира в една надценена 
юрисдикция“. Адвокатите на 
ответниците отбелязват също така, 
че твърденията на провинцията 
са твърде неясни, за да продължи 
делото, тъй като нито едно от 
твърденията на ищците не е 
доказано в съда. Правителството 
на Онтарио обаче заявява, че 
пушенето е водеща причина за 
преждевременните смъртни случаи 
и заболявания в провинцията и 
струва на здравната и система 
огромните $1,6 милиарда годишно. 
Всяка провинция, с изключение на 
Нова Скоуша е завела подобни дела. 
Чуждестранните компании-майки се 
опитват да бъдат деконституирани 
като страни по делата в Британска 
Колумбия и Ню Брунсуик, но и 
двете съдилища са отхвърлили тези 
искания, а Върховният съд на Канада 
отказа обжалване върху исканията 
на фирмите. В Съединените щати 
такива дела са довели до огромни 
извънсъдебни споразумения и най-
малко US $206 млрд. са заплатени 
от тютюневите гиганти през 
последните 25 години.

К метът на Монреал 
Жерал Трембле, 
обвинен от бивш 
съпартиец в незаконно 

финансиране на водената от него 
общинска политическа партия 
Union Montréal, подаде оставка на 5 
ноември. Оставката бе депозирана 
в разгара на корупционен скандал 
относно търговете за обществени 
поръчки, разгорял се в Квебек, за 
който „Пламък“ вече на няколко пъти 
писа. 70-годишният Трембле, който 
е роден в Отава, бе кмет на Монреал 
от 2002 г. насам, като мандатът му 
трябваше да изтече през ноември 
2013 г. Той взе решението за оставка 
след четири дни на размисъл. 
Миналата седмица бившият 
партиен функционер Мартен 
Дюмон разказа пред следователи, 
че Жерал Трембле си е затварял 
очите за незаконното финансиране 
на партията и за поддържаната от 
нея „черна“ каса, в която парите са 
се внасяли от хора, свързани със 
сицилианската мафия. Г-н Трембле, 
който и понастоящем е лидер на 
Union Montréal,  категорично отрича 
тези твърдения.

Онтарио с нова имиграционна политика за квалифицираните имигранти

Онтарио съди две тютюневи 
компании за $50 млрд.

Кметът на 
Монреал 

подаде оставка 
в разгара на 
скандал за 
корупция

Proud  
member of

Store and  
box price ¢ 50 
Subscription:  
 
$30 per 3 months
                     
$50 per 6 months
                     
$80 per 12 months
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1. Турска закуска сервирана с турски чай .....................$9.5
     черни и зелени маслини, сирене „фета“,  
     старо сирене, варено яйце, телешки салам, конфитюр, 
     мед, масло, домат и краставица 

2. Менемен .......................................................................$7.5
3. Менемен (с турски суджук).......................................$8.5
4. Омлет (с турски суджук и сирене)....... ...................$8.5
5. Омлет (със спанак и сирене „фета“).......................$8.5
6. Омлет (с картофи).....................................................$7.5
7. Тост (със сирене „Моцарела“ и турски суджук)....$8.5
    Тост (със сирене „Моцарела“ и телешки салам)....$8.5
    Тост (само със сирене „Моцарела“).........................$7.5
8. Талас бюрек (сервиран с турски чай)........................$8
9. Сигара бюрек (сервиран с турски чай)......................$7 

Супи и салати
Супа леща..............................................$4.00
Шкембе чорба ......................................$4.00
Чобанска (овчарска) салата-малка....$2.50
Чобанска (овчарска) салата-голяма..$4.50 

Пита Пици 
Пита с телешко.......................$8.00
Пита със салам и яйце............$8.00
Пита с пиле и сирене..............$8.00
Пита със зеленчуци и сирене.$7.00
Пита с телешко и сирене......$8.00
Пита със спанак и сирене.....$7.00
Смесена пита (по избор).....$10.00

Други
Плато с фалафел..................$9.50 
Сандвич с фалафел..............$5.00  
Сандвич „кокорец“ .............$9.50 
Чиг кюфте (само СЪБ. и НЕД.)...$4.50 
Турски равиоли ...................$11.00 
Пържени картофи (малки) $3.00
Пържени картофи (големи).. $4.25
Кюрю фасул (само СЪБ. и НЕД.).. $7.50

Йогурт.................................$3.00

Кебапи
Телешки дюнер сандвич.............$5.00
Телешки дюнер плато ..............$9.50
Пилешки дюнер сандвич ..........$5.00
Пилешки дюнер плато.............$9.50
Искендер кебап.......................$12.00
Адана кебап............................$10.00
Пилешки шиш-кебап.............$10.00
Лахмаджун ............................$7.00
Кюфте сандвич.....................$6.00
Плато с кюфте .................$10.00

Десерти
Баклава (1 парче).....................$1.00
Кар ягди ...................................$3.50

Сютляш (мляко с ориз)...........$3.00

Напитки 
Айрян .......................................$2.00
Турско кафе.............................$2.50
Турски чай ..............................$1.00
Безалкохолни...........................$1.00
Сок .........................................$2.00
Вода .......................................$1.00

Билков чай .............................$2.00

Таксите са включени416-465-1989
Меню за закуска 

Доставки по домовете

Manti  
(Турски равиоли)

Icli Kofte  
(Пълнени булгур  

кюфтета с  
говеждо месо и орехи)

Две нови уникални ястия

Manti  
(Турски Равиоли)

Icli Kofte  
(Пълнени булгур 

чушки  
с говеждо месо и 

орехи)

416-465-1989
980 Danforth Ave

(Danforth & Donlands)
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На 11 ноември 2012 г. в църквата “Св.Кирил и Методий” се проведе 
български базар, съпроводен с музикална програма. 
Залата се изпълни с наши сънародници, дошли да си закупят икони, 
български книги, картини, както и да опитат вкусна българска баница, 
баклава, козунак и да послушат на живо талантливи български музиканти. 
Приятните срещи с приятели, новите запознанства и веселото настроение в 
църквата ни накараха да си припомним колко е хубаво ние, българите да сме 
заедно.

$750,000 за наблюдение на 
етническите медии през 
последните 3 години
Федералното министерство на 
гражданството и имиграцията 
е изразходвало почти $750,000 
за  наблюдение на етническите 
медии през последните 3 
години, включително за оценки 
на събития на предизборната 
кампания и "възприятие" на 
министър Джейсън Кени. 
Поредица от договори от март 
2009 г. до май 2012 г. струва на 
данъкоплатците $745,050 според 
документи, получени от The 
Canadian Press съгласно закона 
за достъп до информация. В 
тези договори се описва, че 
средствата са изразходвани с цел 

"наблюдаване на ключови думи 
и въпроси, свързани с мандата 
на отдела." Повече от 7000 
страници документи разкриват, 
че медийният мониторинг минава 
извън рамките на обществените 
политически въпроси, свързани 
с гражданството и имиграцията. 
"Серия от интервюта и изяви 
на министър Кени и неговите 
представители са били 
силни участници в подема на 
министерския имидж," се казва в 
доклад от 5 май 2010 по кръгова 
диаграма, озаглавена "Цялостно 
възприемане на министъра" (Min-
ister Overall Perception).

Канада на 4-то място от 198 
страни в предупреждение 
риска от тютюнопушене
Канадското общество за борба 
с рака (CCSC) съобщи, че 
пакетираните в Канада цигари 
носят някои от най-важните 
и наложени в световната 
практиката съобщения за 
здравеопазване. Според CCSC 
три четвърти от пространството 
на канадските цигарени 
опаковки е посветено на снимки 
и текст, обезкуражаващи 
пушачите да палят цигара. Това 
поставя Канада на 4-та позиция 
в класацията на 198 страни, рязко 
подобрение от 15-то място преди 
две години. Австралия заема 
първото място, с 82,5 на сто от 
опаковките с предупреждения 
за здравето, следвана от Уругвай 

и Шри Ланка. CCSC съобщава, 
че Канада е възвърнала голяма 
част от позициите си, загубени 
през последните години, но 
предупреждава, че създателите на 
здравната политика на страната 
все още имат някои уроци, които 
следва да вземат от световните 
лидери.
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Лицата на Българския успех в Канада
Катя и Недялко Тилеви - основатели и хореографи на 

Училище за български народни хора и обичаи 'Игранка'
“Нищо голямо не се постига без сърце и вдъхновение.” 

“Когато много обичаш това, което правиш, то винаги е успешно.”
Кога пристигнахте в Канада и 
лесна ли беше адаптацията ви?  
Тук дойдохме през 1997. Установяването 
ни беше сравнително лесно, защото 
преди това бяхме живели 5 години 
в Англия. Лошото беше, че когато 
пристигнахме, Канада беше все още във 
финанасовата криза от средата на 90-те 
години и работа в нашите професии 
нямаше. Отне ни около 2 години да си 
стъпим на краката и влезем в нашите 
професионални среди. Оттам нататък 
беше лесно.

Какви са професиите ви?  
Недялко дойде тук със Стратегически 
маркетинг в областта на международния 
бизнес, а аз – с тестиране на софтуерни 
програми. Впоследствие и двамата се 
установихме в тестирането. Сега аз 
продължавам в тази насока, а Недялко 
от няколко години се е насочил към 
агродизайн.

Как ви дойде идеята за 
създаването на “Игранка” и какво 
беше развитието й след това? 
Преди създаването на “Игранка” 
играхме 2 години в гръцкия танцов 
състав “Левендиа-Х”. Освен това всяка 
седмица играехме в сръбски групи 
за народни танци, а също ходехме и 
много често на македонски събирания. 
Навсякъде хората се веселяха с 
техните си музика и танци и само в 
нашата общност нямаше такова нещо. 
Гледахме ги как играят и си мислехме, 
как ние имаме много по-разнообразно 
от тяхното народно песенно-танцово 
творчествто, а в Торонто никой не го е 
чувал и виждал.

Създадохме “Игранка” през 2004 
година. Дотогава на българските 
събирания в Торонто се пускаха по 1-2 
народни хора без DJ да знае какво точно 
пуска и дори е имало случаи, когато 
хората не знаеха тези хора и съответно 
не ставаха да играят. Преобладаваща 
беше чалгата и всякаква друга музика, 
но не и българска народна. Някои 
подмятаха, че народната музика и хора 
са ‘селски простотии’ и изразяваха 
неодобрението си от този вид 
увеселение. Ние обаче винаги ставахме 
да играем когато пускаха народна 
музика и скоро забелязахме, че на всяко 
следващо събитие броят на желаещите 
да играят народни хора започна да се 
увеличава. Винаги имаше хора, които 
ни се възхищаваха, искаха да играят 
като нас и ни молеха да им покажем 
това или онова хоро. Така започнахме 
да се замисляме какво да направим, 
че да се събираме поне веднъж 
седмично за да играем само народни 
танци. Първоначално имахме идея да 
организираме ‘народна дискотека’ или 
хоротека. Проблемът в това беше, че 
хората нямаше да могат да се веселят 
пълноценно, защото знаеха много 
малко хора, а сами да играем просто не 
е същото – двама човека хоро не правят. 
Само година след организирането 
на Училище “Игранка”, нашите 
домакини от църквата “Света Троица” 
ни поканиха да участваме в тяхното 
коледно празненство. Тъкмо по това 
време Недялко си беше в България и се 

завърна с първите ни носии. Така се роди 
представителният състав на “Игранка”. 
Постепенно към танците добавихме 
празнуването на някои от най-
разпространените български битови 
празници. Започнахме да обучаваме 
играещите при нас и на основите на 
ритмиката и характерните областни 
черти на българските народни танци, и 
така “Игранка” постепенно прерастна в 
училище за български народни хора и 
обичаи. Не сме и предполагали, че тази 
дейност ще се приеме толкова добре от 
толкова много българи в Торонто и че 
ще се разрастне толкова много. 

Разкажете нещо за 
постиженията на “Игранка”.  
За 8те години откакто съществува, 
“Игранка” винаги е участвала в 
разнообразни тържества в Торонто. 
Никое голямо събите не минава без 
наше представление. Участваме в 
празнуванията за Деня на Канада, 
лятното изложение в CNE, в Коледния 
базар на Торонто, в много фестивали и 
празници на различните народности, 
живеещи тук. Голям наш успех същое 
фактът, че ние бяхме единствените 
не-индианци поканени да участваме с 
кукерския обичай в най-голямото Pow-
Wow в Северна Америка в Rogers Cen-
tre, Торонто.

В българска среда играем на патронни 
тържества на църквите ни, на всички 
български празници, на сватби и 
рожденни дни. Още от 2006 г. подехме 
празнуването на някои традиционни 
български битови празници като 
Коледа и Бабин ден, а от следващата 
година започнахме пресъздаването и 
на Трифон Зарезан и Кукеров ден. Тази 
година през юни направихме и първия 
Български селски събор в Торонто, 
който беше на открито, с традиционна 
бьлгарска храна, с народна музика и 
хора, с гърмежи от истинско черешово 
топче и возене на най-малките с 
магарешка каручка и това продължи 
до късна доба под ярките звезди и 
месечина.

Преподавателската ни дейност включва 
танцови работилници в Канада, 
Австралия и Щатите. Преподаването 
ни в небългарски танцьорски кръгове е 
голяма чест за нас, защото българските 
преподаватели на наши народни танци 
в международен мащаб не са никак 
много. Имаме и още покани за други 
държави, но всичко ще зависи от 
времето ни. 

Отделно си заслужава да отбележим 
тазгодишното ни участие на XVIII 
Международен фолклорен фестивал в 
Хонолулу, Хаваи, където представихме 
едновременно Канада и България. Това 
беше и първо показване на каквито и да 
било народни танци от Европа на този 
внушителен фестивал.

Представителната ни група има дълъг 
списък от покани за участия във 
фестивали в Северна и Южна Америка, 
Австралия, Азия и Европа.

Нееднократно пресата в България е 
отразявала нашата дейност. Чести гости 

сме и на националните радиостанции 
“Хоризонт” и “Христо Ботев”. 

Безспорно най-голямото ни постижение 
обаче е, че отворихме пътя на народната 
музика и танци в Торонто и днес тук 
няма българско събиране, което да 
мине без кръшни хора. Всички, които 
играят в групите за български народни 
танци в Торонто, дори и тези, които не 
ни познават лично, играят благодарение 
на “Игранка”.

Кои са главните сили, движещи 
вашата дейност в правилната посока? 
Всичко започна от голямата ни любов 
кам българските народни хора, музика 
и обичаи, сред чиято красота и двамата 
сме израснали от раждането си. 

Не по-малко по значение има и това, 
че сме заобградени от хора, които 
споделят нашата любов и мечти, 
свързани с дейността на “Игранка”. 
Успехът на представителния ни състав 
се дължи изцяло на членовете му: 
Стоян Киров, Мария Нотова, Мария 
Иванова, Галя Александрова, Даниела 
Велизарова, Светлана Божилова, 
Полина Петрова, Таня Георгиева, 
Надин Иванова, Цветомира Георгиева. 
Това са хората, които разпорстраняват 
името на Балгария в Канада и по света 
и които отделят много време и средства 
за да го правят. Ние сме им безкрайно 
благодарни!

Какви лични качества според вас се 
изискват за оцеляването, развитието 
и успеха на дейност като вашата? 
Това са качествата, необходими за 
успех в която и да е дейност: Знания 
в съответната област, себераздаване, 

упоритост и, за кой ли път вече да го 
кажем – истинско обичане на това, 
с което се занимава човек. Когато е 
налице това, всичко останало е лесно. 

Какво бихте си пожелали 
още за “Игранка”?  
Да имаме повече време за да направим 
всичко, което сме си набелязали. 

Кои са основните качества, 
които цените в хората?  
Откритост и себераздаване.

Какви са вашите увлечения 
извън народните танци? 
В момента четенето определено заема 
главно място в свободното ни от работа 
и народни танци време. След това идват 
йога, плуване, кънки, ветроходство, 
ски, воден туризъм, бадминтон.

Какво мечтаете да ви се случи в 
бъдеще в бизнес и личен план?  
Да сме здрави; да продължаваме да 
сме заобиколени от прекрасни хора 
и да осъществяваме това, което сме 
решили. Досега сме постигали всичко, 
с което сме се захващали; вярваме, че 
ще продължава така. 

Какво бихте пожелали на 
младите хора, изхождайки от 
опита който сте натрупали?  
Занимавайте се с това, което обичате 
най-много за да сте шастливи и да 
получите истинско удовлетворение от 
живота! 

А на всичките ни ученици и приятели 
благодарим от сърце за поддръжката и 
им желаем живот, здраве и щастие!
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О нлайн проучване, 
проведено от Sun Life 
Financial, показва, 
че 9 от всеки 10 

отговорили на възраст между 18 
и 24 години изпитват “неудобно 
високи” нива на стрес, като парите 
и работата са двата най-определящи 
стреса им фактори. Тези, които са в 
следващата възрастова група не се 
справят много по-добре - 80 на сто 
от анкетираните на възраст между 
25 и 44 години също са стресирани 
най-много на работните си места и 
от финансови проблеми. Онлайн 

анкетата на 3113 канадци показва, 
че те усещат кризата по-рязко, 
отколкото техните родители от 
тъй нареченото поколение „baby-
boomer“ (родените в демографския 
бум, последвал Втората световна 
война в годините 1946-1964 г. – б.р 
). Недостигът на работни места и 
липсата на достатъчно работни 
часове е основната причина за 
стрес всред младите канадци, 
които са участвали в проучването. 
Равнището на безработните под 25 
години е 15% - два пъти по-високи 
от средното за страната. 

Б езжичните оператори 
в Канада ще създадат 
„черен списък“ на 
загубени и откраднати 

смартфони, който ще попречи на 
въведените в него телефони да 
бъдат активирани отново. Този ход 
ще помогне за защита на личните 
данни на такива устройства, 
според Канадската асоциация 
за безжични телекомуникации 
(CWTA). Смартфоните са на 
стойност между $600 и $700 и може 
да бъдат препродадени на черния 
пазар, отбеляза председателят на 
сдружението Бернар Лорд. „С този 
„черен списък“ препродажбите ще 
са много по-малко привлекателни, 
тъй като купувачите на откраднати 
телефони няма да могат да се 

свържат с никоя мрежа в Канада”, 
каза г-н Лорд, добавяйки “Така се 
елиминира стимулът за кражба 
на устройството”. След като 
потребителите се обадят на техния  
безжичен оператор и съобщят, 
че смартфоните им са изгубени 
или откраднати, вътрешният 
идентификационен номер на 
устройството се публикува в 
електронния „черен списък“. Тази 
база данни ще бъде създадена и ще 
заработи до септември 2013 г., като 
безжичните оператори в Канада 
ще допринесат за разширяване 
на международна база данни, за 
да помогнат за предотвратяване 
на смартфон-кражбите в цялост, 
добави Бернар Лорд.

Т ърговския баланс 
през септември 
надмина очакванията 
с по-малък от 

предвиждания дефицит от $826 
млн., но икономистите отбелязват, 
че секторът остава основна 
пречка пред растежа. Доклад 
на Статистическия институт на 
Канада показва, че дефицитът 
се е свил почти наполовина от 
ревизирания  за август  търговски 
дефицит на стойност $ 1.5 милиарда, 
подпомогнат от покачването на 
износа с 1.9%. Анализатори считат, 
че данните са насърчителни при 
наличие на слабостта на пазарите за 
износ, по-специално на тези в САЩ 
и Европа. Икономистите очакваха 
дефицитът през септември да е $1.5 

млрд. Но те отбелязват също така, че 
заради големия дефицит през август 
и юли, третото тримесечие ще тежи 
върху икономиката. Икономистът 
от TD Bank Диана Петрамала 
каза, че очаква по-устойчив скок 
в износа от средата на следващата 
година, когато се предполага, че 
ще отзвучават рисковете, свързани 
с европейските публични финанси 
и фискалната криза в САЩ. С 
канадския пазар на жилища, който 
все повече изглежда „запушен“, 
и потребителите с рекордни нива 
на дълга, политиците твърдят, че 
износът ще трябва да отскочи, за 
да може канадската икономика да 
се върне към силен икономически 
растеж.

П очти толкова топло 
в Торонто, колкото в 
столицата на Египет 
Кайро, бе на 11 

ноември, на който Канада отбеляза 
Remembrance Day. През изминалата 
неделя температурата в града се 
покачи до рекордните 17.8C, докато 

температурата в Кайро бе 18C. 
Градусите подобриха 74-годишен 
рекорд, поставен на 11 ноември 1938 
г., на който ден в Торонто са били 
отбелязани 17.2С. Министерството 
на околна среда на Канада съобщи, 
че средната температура за това 
време на годината е между 4 и 5С.

О ман има своя първи 
Tim Hortons, след 
като култовата 
канадска верига 

разшири дейността си в страните 
от Персийския залив. Ресторантът 
в Оман е 20-ия на Tim Hortons в 
региона, след като веригата подписа 
лицензионно споразумение с Ap-
parel Group през изминалата година. 
Споразумението предвижда до 120 
мултиформатни търговски обекта 
да бъдат открити в Обединените  
арабски  емирства, Катар, Бахрейн, 

Кувейт и Оман в продължение на 
период от пет години. Tim Hortons 
има повече от 4100 ресторанта, 
от които над 3300 в Канада. От 
откриването на първия си магазин 
в САЩ в град Бъфало,щата Ню 
Йорк, през 1985 г., канадската 
верига е разширила до повече 
от 750 магазините си в Щатите, 
включително в Мичиган, Охайо, 
Кентъки и Западна Вирджиния, 
като планира да отвори още 300 
през следващите три години. 

Парите и работните места са най-
стресиращите фактори за канадците 
между 18 и 44 години

Създават „черен списък“ на загубени 
и откраднати смартфони

Неочаквано нисък дефицит по 
търговското салдо през септември 

17.8 градуса в Торонто на 
Remembrance Day

Tim Hortons отвори първият 
си търговски обект в Оман

Градусите подобриха 74-годишен 
рекорд, поставен на 11 ноември 1938 г.
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… .. пише 
Agence France-
Presse (AFP), 
цитирана от 

bTV. Според агенцията 
православната църква, към която 
по традиция принадлежат над  
80% от българите, е подложена 
на растящ натиск от бизнесмени, 
които се опитват да се възползват 
от имотите й. Публикацията 
обръща внимание към това, че 
Варненския митрополит Кирил 
привлече вниманието към себе 
си с луксозните коли, които му 
предоставяха фирми, както и 
със замяната на църковни терени 
покрай Черно море със строителни 
предприятия. “Новобогаташи, 
в желанието да си дадат почтен 
вид, демонстрират набожност в 
България, където православното 
християнство се възроди след края 
на комунизма”, коментира още 
AFP. Според агенцията Кирил е 
един от 11-те митрополити, чието 
име е фигурирало в огласения 
от комисията, натоварена с 
отварянето на комунистическите 
архиви, списък на сътрудници 
на тайните служби сред висшето 
духовенство. Варненският владика 
Кирил привлече общественото 
внимание преди около година, 
когато се появи за празничната 

служба в храма “Св. Николай 
чудотворец” във Варна с нов 
луксозен Lincoln MKZ Hybrid 
модел 2012 г. със “златен” номер 
В 8008 РТ. Той стана обект на 
внимание от страна на медиите и 
малко преди това, когато заедно 
с Неврокопският митрополит 
Натанаил реагираха остро 
срещу подготвяната проверка 
за принадлежност на висшия 
клир към бившата “Държавна 
сигурност”(ДС).  През 2007г. по 
повод на появилите се съмнения 
за евентуалното му агентурно 
минало той каза за “Дневник” 
: “Аз просто нямам спомен за 
това нещо. Абсолютно нито съм 
подписвал, нито съм написал 
такива неща.Сега може да намерят 
някои… аз не знам… нещо, но аз 
лично не съм написал. Не съм се 
занимавал просто с такива неща”. 
Варненският и Великопреславски 
митрополит Кирил беше избран 
по-рано днес за наместник-
председател на църквата, след 
като на 6 ноември патриарх 
Максим, който беше на 98 години, 
почина. Владиката ще ръководи 
в следващите четири месеца 
организацията на църковния 
събор, на който трябва да бъде 
избран новият патриарх. 

„Митрополит, известен с 
вкуса си към лукса, временно 
ще ръководи Българската 
православна църква“

Т ърговският дефицит 
FOB (без включени 
разходи за транспорт, 
застраховки и други 

по вноса) на България намалява 
с 46% на годишна база до минус 
273 млн. лв. през септември 
2012 г., показват данни на НСИ. 
Дефицитът CIF (с включени 
разходи по вноса) е 473,3 млн. лв. 
Износът отчита повишение с 1,6% 
на годишна база до 3,54 млрд. 

лв. за септември 2012 г., а вносът 
намалява с 4,4% до 3,82 млрд. 
лв. Интересна е динамиката на 
износа, като България отчита 
спад с 5,3% на годишна база към 
европейските страни и ръст със 
17,2% на годишна база към другите 
региони.  Търговският дефицит 
(FOB) за януари-септември 2012 г. 
е 5,3 млрд. лв., като се увеличава 
със 115% на годишна база.

Търговският дефицит за 
деветмесечието се увеличава със 
115% на годишна база
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ДЪЛГОВЕ
Банкрутът не е 

единствения изход, 
за да се отървете от 

дълговете си.  
Има много законови 

възможности. 
За да изберете най-правилната 

за вас, моля ни се обадете. 
БЕЗ ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ С НИЩО, 
ЗА БЕЛЗПЛАТНА КОНФИДЕНЦИАЛНА 
КОНСУЛТАЦИЯ, ПОЗВЪНЕТЕ НА: 

Тел: 416-626-7800

BOGDAN STARSZYK 
Senior Financial Consultant 

 
Vice President 

 
Specialized  in  

Debt Elimination  
and Bankruptcy FIRST CMC  701 Evans Ave. Suite 710

Предлагаме следните услуги, намиращи се в 
различни сектори на икономиката:

РАБОТА ULTIMATE CONSULTING SERVICES

416-733-0550

Общи работници              Работници за пекарна
Оператори на машини     Сглобяване, пакетиране
CNC оператори                 Офис персонал
Специалисти по контрол на качеството
И още много други! Call: 416-733-0550

Email: ultimateservices@bellnet.ca

С оциалните проблеми на 
българите в чужбина 
и приоритетите 
в стратегията за 

българските общности зад граница 
бяха теми на конференцията 
„Политики за българите в чужбина, 
организирана в Европейския 
парламент в Брюксел под патронажа 
на вицепрезидента Маргарита 
Попова.  Във форума, провел се на 
7 и 8 ноември, участваха близо 100 
сдружения на българските общности 
в чужбина, представлявани от 
над 200 души от 23 държави. При 
откриването на конференцията 
вицепрезидентът  Попова отбеляза, 
че инициативата е израз на стремежа 
за модерна национална политика 
за общуване между институциите 
и българите извън България. Тя 
съобщи пред журналисти, че това 
е само първото подобно събитие, а 
предстоят срещи в България и на други 
места по света. Вицепрезидентът 
добави, че предстои обсъждането 
на възможността за свикването и 
на световен форум на българските 
студенти. Министърът на външните 
работи Николай Младенов съобщи, 
че предстои разработването на 
електронна консулска система за 
ускорено обслужване. Тази система 
вече работи пробно в Испания, 
Турция и Великобритания. За 
САЩ се предвижда въвеждането 
на преносими станции за 
издаването на лични документи. 
Председателят на Асоциацията на 
българските училища зад граница 
Боян Кулов изтъкна, че в чужбина 
функционират над 200 български 
училища с повече от 20 000 
ученици, което поставя на дневен 
ред въпросите за тяхната издръжка, 
повишаването на квалификацията 
на преподавателите и интегрирането 
им в образователните системи 
на приемните страни. Според 
участници България може да 
използва опита на държави като 
Великобритания и Германия като 
създаде свой Институт по български 
език и култура за работа с диаспората. 

Използването на българския език при 
обучението на деца в предучилищна 
възраст също е начин да се съхрани 
езикът сред българските общности, 
особено на територията на страните 
членки на ЕС. Унгария бе посочена 
от представителите на българската 
диаспора в страната като пример 
за европейско отношение към 
българската общност. Една от 
обсъжданите идеи бе да се създаде 
министерство за българите в 
чужбина, което да разполага с 
бюджет. Според данни на Българската 
народна банка въпреки кризата 
средствата, които емигрантите 
изпращат в България се увеличават 
постоянно. За първите 8 месеца на 
2012 г. те са близо 536 милиона евро.  
По темата за институционалното 
представителство на българите 
зад граница бяха предложени 
механизми, чрез които емигрантите 
да участват на институционално 
ниво в политиката в България. Една 
от най-отчетливо откроените теми 
бе за обособяването на избирателен 
район “Чужбина”, който да излъчва 
пряко народни представители.  Друг 
основен въпрос бяха политическите 
права на българите с двойно 
гражданство, включително по 
отношение на прякото им участие 
в управлението на държавата. Бяха 
поставени конкретни искания към 
българските власти, които бяха 
приети под формата на меморандум. 
Темите на конференцията бяха 
подбрани на базата на предварително 
проведена анкета сред близо 100 
организации и сдружения на 
българските общности в чужбина. 
Идеята на създаването на световен 
български конгрес срещна широка 
подкрепа. В приетия меморандум 
бе записан като първи приоритет 
изучаването и разпространението 
на българския език, културата, 
традициите и вярата. В приетия 
меморандум бе поставено и искането 
българи с двойно гражданство да 
получат правото да участват в листи 
и да бъдат избирани. 

Конференцията „Политики за 
българите в чужбина” се проведе 

за първи път в Брюксел
Участваха близо 100 сдружения на българските 
общности в чужбина, представлявани от над 

200 души от 23 държави

Предложено бе обособяване на избирателен 
район “Чужбина”, който да излъчва пряко 

народни представители

И з п ъ л н и т е л н а т а 
агенция по лозата и 
виното отчита ръст 
от от 7.4% в износа 

на вино за деветмесечието на 2012 
г., сочат данни на агенцията. За 
9-те месеца на тази година износът 
е в размер на 36 милиона литра, 
или с 2,5 милиона литра повече в 
сравнение с деветмесечието на 2011 

г. Вътрешното потребление на вино 
нараства стабилно през последните 
2 години. През миналата година 
данните на производителите 
показват, че за деветмесечието на 
вътрешния пазар са реализирани 
над 58,4 млн. литра, като през 
същия период на 2010 година тези 
количества са били 50,1 млн. литра.

7.4% ръст в износа на вино 
през деветмесечието на 2012
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Н амереното преди дни 
златно съкровище в 
най-голямата могила 
в некрополния 

комплекс в Свещари, за което 
писа и канадския ежедневник Met-
ro в изданието си за Торонто, бе 
преместено в София под засилена 
полицейска охрана. Съкровището бе 
открито в дървено сандъче, заедно с 
обгорели кости, чието съдържание 
увенча с успех дългогодишната 
работа на археолога ст.н.с. д-р 
Диана Гергова. Сред предметите 
са диадема, 4-5 златни гривни, 
апликации към конска сбруя, 
множество апликации с женска глава 
на богиня, мъниста. Впечатляващ 
е начелникът с прекрасна конска 
глава, чиято основа е направена 
като глава на лъв. Първоначално 
откритите златни артефакти са с 
тегло около 1,5 кг, но проучванията 
продължават. Предполага се, че 
те са принадлежали на гетски 
владетел, живял по тези земи в 

края на IV и началото на III век 
пр. Хр. “Очаква се в могилата да 
има и голямо гробно съоръжение, 
до което ние още не сме стигнали. 
Предполага се, че това е могилата, 

свързана с погребението на гетския 
владетел Котела, който е известен в 
историята на траките и на гетската 
държава с това, че става един от 
тъстовете на Филип II Македонски, 

след като му дава за жена своята 
дъщеря. Находката ни е уникална и 
заслужена за този невероятен център 
на гетите, известни с това, че именно 
те са племето, което със своите 
идеи и вяра в обезсмъртяването 
на душата са повлияли много на 
западноевропейските племена като 
келти, германи”, обяснява проф. 
Гергова. “Гетите са насипвали 
могилите си на три етапа, като 
на всеки етап са извършвали 
определени обреди и са поставяли 
някакви дарове. Досега обаче не сме 
имали доказателство и тук за пръв 
път имаме такъв пример, в който 
в един от етапите от насипването 
на могилите е било положено 
това ковчеже като дар, вероятно 
свързан с владетеля, който трябва 
да е погребан. Надявам се, че 
следващата година ще можем да 
открием и неговото погребение”, 
казва археоложката.

В “Икономика на един 
небостъргач”, в.”Сега” 
коментира идеята 
да се строят високи 

сгради в София. Въпреки кризата, 
която замрази инвестиционните 
намерения в строителството, София 
е на път да се сдобие с първите си 
кандидат-небостъргачи. “Капитал 
форт” на “Цариградско шосе” и 
„Милениум център“ в центъра 
на столицата със сигурност ще 
променят ритъма на града около себе 
си и са сериозно предизвикателство 
-и за проектантите, и за строителите. 
Двата проекта ще са показателни 
и доколко успешно като бизнес 
модел може да бъде високото 

строителство в България. На фона 
на пустеещите офиси основното 
притеснение е, че проектите 
икономически няма да издържат 
и ще се превърнат в поредните 
празни бизнес сгради. Макар да 
признават, че управлението на една 
висока сграда е предизвикателство, 
инвеститорите в първите два 
кандидат-небостъргача все пак 
са оптимисти. За тях издигането 
на висока сграда в столицата ще 
доближи града до световните 
метрополиси и е знак за престиж. 
С напредването на строителството 
въпросът за управление на хилядите 
квадратни метри разгърната площ 
става все по-ключов.

… . защото 
п р и н ц и п и т е 
на вековното 
з д р а в о с л о в н о 

хранене изискват човек да 
консумира традиционните за 
страната, в която е роден, храни. 
Това казва Мариана Кукушева, 
председател на Федерацията на 
хлебопроизводителите и сладкарите 
в България и председател 
на Консултативния съвет по 
зърно, пише БТА. Българските 
зърнопроизводители сеят предимно 
селектирани български сортове, 

които в никакъв случай не са 
фуражни. Тази година българското 
хлебно зърно има едни от най-
добрите хлебопекарни качества в 
целия Европейски съюз, посочва 
експертът. Прясно изпеченият 
хляб от топлите точки на големите 
търговски вериги е добре да се 
избягва, препоръчва Кокушева. 
Според нея България има 
свръхпроизводство на хляб, който 
е в състояние да защити и задоволи 
прецизния вкус на българския 
потребител.

С офиянци отделят 
повече пари за 
книги - средно по 18 
лв. годишно, сочи 

изследването “София-град на 
творческа икономика”, представено 
по време на заседанието на 
комисията по култура в парламента 
от Диана Андреева, директор на 
Обсерваторията по икономика на 
културата. Средната за страната 
стойност от 12 лв. годишно означава, 
че се пада едва по една книга на 
годишна база на домакинство. 
Тревожен е фактът, че над 
половината българи не са прочели 
нито една книга за последните 12 

месеца, който факт при наличието 
на библиотеки не се свързва с 
материални липси.  74% от българите 
не са стъпвали в киносалоните през 
последната година, като средната 
за страната сума е около 4 лева. 
Домакинствата в София отново 
харчат повече -  средно по 12 лв. на 
година за кино. 71% от допитаните 
не са отделили време за посещение 
на културни забележителности, а 
67.7% за мероприятия в сферата на 
сценичните изкуства. Разходите за 
радио и телевизия са средно 90 лв. 
за страната и 108 лв. за София, а 
за вестници и списания - 21 лв. за 
провинцията и 37 лв. за столицата.

Златното съкровище открито в Свещари бе 
преместено в София

Има ли бъдеще за 
небостъргачи в София?

Българинът трябва да яде 
бял хляб

Средно по 12 лева на 
година за книги харчи 
едно домакинство
Повече от половината българи 
не са прочели нито една книга за 
последните 12 месеца

   И К О Н О М И К А

Л е г е н д а р н и я т 
а м е р и к а н с к и 
и н в е с т и т о р 
Джордж Сорос, 

който правилно прогнозира 
преизбирането на Барак Обама 
на президентския пост, заяви, 
че очаква „президентът да 
предприеме още смислени 
политики“, пише CNBC. Сорос 
заяви „че е очарован от победата 
на Обама и че американските 
избиратели са обърнали гръб 
на екстремистката реторика и 
политики“. Милиардерът изтъква, 
че се надява „републиканските 
политици да се окажат по-добри 

партньори през идните години“. 
Той отбелязва, че сътрудничество 
между политическите партии в 
Америка е „спешно необходимо“, 
за да бъде избегната така 
наречената „фискална пропаст“ 
(fiscal cliff) в началото на 2013 г. 
Името на 82-годишният Сорос 
нашумя преди 2 десетилетия, 
когато той спечели цяло 
състояние, след като заложи срещу 
британската лира. Миналата 
година Сорос преобрази своя 
хедж фонд в „семеен фонд“ и вече 
не управлява средства на външни 
инвеститори.

Джордж Сорос: 
Американските избиратели 
обърнаха гръб на екстремистката 
реторика и политики
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“Не е богат онзи, който има много,   а онзи, който раздава много.”
/ Ерик Фром /

В памет на Българския Патриарх Максим
“…Наистина, малко са 
човеците, които Бог дарява с 
дълги дни под слънцето. Но 
още по-малко са онези, чийто 
живот е така преизпълнен 
с мъдрост и благородство, 
смирение и стоицизъм, 
благост и достолепие. И с 
едно безукоризнено служение 
на Бога и на народа.

Той преживя всичко.

Той преведе Българската 
православна църква през 
изпити и гонения, през 
изкушения и поругания.

Преведе я през времена 
коварни и смутни, лукави и 
суетни.

Той не допусна Българската 
православна църква да бъде 

превърната в музей, вярата – в 
експонат, християнският морал 
– в посмешище, православните 
ценности – в прислуга на един 
авторитарен режим.

Режим, който обяви Църквата 
за враг, имаше се за божествен, 
искаше да владее душата 
човешка,

да властва над нея и да се 
разпорежда с нея, и за награда – 
да бъде възпяван от амвона.

Той не допусна Българската 
православна църква да бъде 
разделена и погубена от 
амбициозни разколници, 
самовлюбени политици и 
послушни магистрати – “рожби 
ехиднини”, които се правеха на 
силно набожни,

кръстеха се лицемерно и 
гледаха на Църквата като на 
плячка.

Не за Господа Бога мислеха те, а 
за своята плячка.

Имаха се за божествени и 
жаждаха да бъдат възпявани от 
амвона.

Едните искаха да го купят и се 
провалиха. Другите искаха да 
го омърсят и се опозориха.

Неподкупния не можеш да 
купиш.

Чистия не можеш да омърсиш. 
Но те така и не научиха това.

Той преживя всичко.”

Текст: Велислава Дърева, из “ПАТРИАРХЪТ”. 

poznanie-bg.com

С офия е над средното 
европейско ниво 
- 75 процента, по 
показателя “градско 

развитие”, включително по ниво 
на заетост. Най-изостанали са 
населените места в северозападната 

и в южната централна част на 
страната. Черноморските градове са 
в т. н.“ златна среда“. За следващия 
програмен период - 2014-2020 г., 
България ще преговаря за EUR 
2,4 млрд. с Европейската комисия 
за развитие на градовете у нас, 

съобщи строителният министър 
Лиляна Павлова на семинар, 
организиран от групата на ЕНП в 
Комитета на регионите, предаде 
БТА.  Приоритетите, за които се 
предвижда да бъдат насочени 
европейски пари, са устойчиво 

интегрирано градско развитие, 
държавна инфраструктура, туризъм, 
регионални пътища, с акцент 
върху тези, които се свързват с 
европейските коридори, превенция 
на риска. 

… сочат данните 
на Националния 
с т ат ис т и ческ и 
институт. Това 

е с половин процент по-малко 
спрямо предходното тримесечие, 
когато средната заплата е била 758 
лв. Средната заплата за периода 
юли-септември обаче е с 56 лева 
повече в сравнение със същия 
период на изминалата година, 
когато средната работна заплата е 
била 698 лв., което прави годишен 
ръст от 8,8%.  Най-висока средна 
заплата за последните три месеца 
са взели служителите в сектора 
„Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти 

и далекосъобщения - 1750 лева. 
Следват секторите „Производство 
и разпределение на електрическа 
и топлинна енергия и на 
газообразни горива” и „Финансови 
и застрахователни дейности” със 
съответно 1522 лв. и 1426 лв. Най-
ниско платени са лицата в сферата 
на административните дейности 
– те получават средна заплата от 
494 лева. Данните показват леко 
покачване на средната заплата 
на работещите в сферата на 
здравеопазването – средният приход 
при тях за последното тримесечие е 
740 лева, докато през същия период 
миналата година са взимали средно 
по 690 лева на месец. 

Б ъ л г а р с к а т а 
православна църква 
(БПЦ) е сред най-
у в а ж а в а н и т е 

институции, показва национално 
представително изследване на 
Института за социални изследвания 
и маркетинг от септември. Според 
данните 42 на сто от пълнолетните 
жители на страната изпитват доверие 
в БПЦ срещу 43 на сто - недоверие. 

70% от младите хора в България на 
възраст между 14 и 29 г. се определят 
като вярващи а атеистите са 16 на 
сто. Отношението на младежите 
към православното християнство е 
силно положително – 86%, а 54 на 
сто изказват положително мнение 
и за католицизма. Към останалите 
религии доминира неопределената 
оценка. По-позитивно е отношението 
към будизма - 34 процента, а към 

исляма – 21%. Близкият родителски 
и прародителски кръг е основата, 
върху която се е изградило 
отношението на младите хора 
към православното християнство 
- 46 на сто са били въведени във 
вярата в Бога от родителите, 26 
на сто - от бабите и дядовците си. 
Ролята на свещениците и божиите 
служители е пренебрежимо ниска 
- посвещението във вярата си от 

източник, приближен до църквата, 
са получили едва 5-6 на сто, а 
само 23 процента от анкетираните 
извършват някакви църковни 
дейности. Мнозинството от младите 
хора се обявява за диалог между 
религиите и за засилено влияние 
на църквата в светския живот. Над 
две трети - 67 на сто, смятат, че 
БПЦ трябва да участва по-активно в 
духовното възпитание на младите.

София е град над средното европейско ниво по показателя “градско развитие”

Средната месечна заплата през 
третото тримесечие на 2012 г. е 754 лв.

70% от младите хора в България се определят като вярващи
БПЦ е сред най-уважаваните институции според национално представително изследване

О т следващата година 
Е в р о п е й с к а т а 
централна банка 
(ЕЦБ) ще започне 

подмяна на съществуващите 
евробанкноти с нови, на които за 
първи път ще се появи и съкращение 

на кирилица, съобщи банката. Става 
въпрос за абревиатурата „ЕЦБ“. 
Новата серия банкноти ще се нарича 
“Европа” и ще има усъвършенствани 
защитни елементи - портретен 
воден знак, портретна холограма и 
смарагдовозелено число. Във водния 
знак и холограмата е включен 
портрет на Европа – героиня 
от древногръцката митология, 
на чието име е наречен нашият 
континент. Новите банкноти влизат 
в обръщение по възходящ ред на 
номинала като се започне от 5 евро 
през май 2013 г. 

Кирилица на новите 
евробанкноти
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дори. Е това е бедност! Истинска. 
Сещам се за нашите си тревоги и 
мрънкания, че сме много , ама много 
бедни. Нищо че всеки има 
мобилен телефон, цветен 
телевизор, кабелна, 
пералня… Извинявам се 
за отклонението. Това е 
друга тема. Пред повечето 
е ужасна мръсотия, 
всеки си е хвърлял 
боклука направо през 
„прозорците” на втория 
етаж. Е, пред някоя 
си е чисто и изметено. 
Но пред повечето е 
мръсно. Да им се чудиш 
на мързела. Или на 
отчаянието и непукизма,  
Все повече и повече 
започва да се набива 
мизерията и бедността на 

камбоджанците. 
Като се сещам 
предния ден 
какво беше 
в Пном Пен, 
няма как да 
очакваме нещо коренно 
различно по селата. След 
2 часа и половина правим 
половинчасова почивка в 
място наречено Кампун 
Том. Градче, център 
на провинция Kam-
pong Tom. Спрели сме в 
центъра, пред местния  
пазар. Само че докато 

слизаме, стюардесата ни стряска, 
просъсквайки „Не яжте тук!”. 
Озадачени, тръгваме  след нея за 
да видим Тя къде ще яде. Никъде. 
Момичето си купува цигари от една 
от многото сергии. А сега, де. Бях 
решил да рискувам и да пробвам 
крайпътната кухня. Всякакви 
плодове, храни по сергиите. 
Кръчмички с маси и покривки дори. 
Само че ние гледаме отстрани това 
„ опасно” място (не че на някой друг 
му пука). Докато не виждаме това 
което всеки се е питал- Наистина ли 
има такива неща и дали наистина 
се ядат! Зяпаме  като омагьосани…  
Верно е, има и такива неща! А щом 
се продават, значи някой ги купува. 
А щом се купуват, значи наистина се 
ядът. След няколко минутно пулене, 
заобиколени от останалите също 
невярващи на очите си чужденци, 
не устоявам на изкушението и на 
продължителните подканяния на 
продавачката.След кратко колебание 
решавам да опитам  от „ ееей тия, 
мадам” А, то било скакалци! На 
вкус е като пържена скарида. Нищо 

особено. Само дето са се увлекли 
с подправките и олиото. Не така 
мислят останалите бледолики, 
които невярващи на очите си че 
някой с техния цвят на кожата  
е дръзнал да си хапне пържени 
пълзящи твари, изчаквайки ме 
да приключа с дегустацията, 
любопитстват  - „ Мистър, Вие… 
откъде сте?” „От Румъния !!!”- 
отсичам доволен, че съм забил още 
един пирон в ковчега на северните 
ни съседи, дето ни пречат да влезем 
в така мечтания Шенген. Не че до 
тук някой знаеше какво и къде е 

Бун-га-рия. Трябваше да им кажа 
че съм руснак. За тях братушките и 
без това са странни. Така ,де.  Няма 

да излагаме родината,я! Храната на 
бедните, много протеини- опитвам 
се да обясня аз на  онемелите 
бледоликите. Възмутени, обръщат 
ми гръб и продължават с гледането 
по сергиите. Е, после в автобуса 
ме гледат със скрито любопитство 
дали няма да ми стане нещо…  
Следващата част от пътуването 
преминава в дрямка или снимки 
на крайпътната камбоджанска 
действителност, която не само не 
се променя а и се влошава от към 
хигиенно-битовите условия на 
живот. Айде,бе, няма стигане тоя 
Сием Реп! В края на всяко едно 
продължително пътуване ни налягат 
съмненията дали сме избрали 
правилния начин за придвижване 
„Скръндза, за някой и друг долар 
се друсаме като бедни кхмери” или 
започват въпросите помежду ни „Ти 
що не даде по-добро предложение”. 
Разбираме че наближаваме, когато 
къщите вече са с врати и прозорци, 
дворовете са по-чисти, по-
подредени. Дори и Лендкруизъри 
се виждат пред някоя сламена 
колиба. А, и тук-туци с бели в тях 
се пречкат на автобуса. Автогарата 
си е типична соц-автогара, само 
че извън града. Умно. Така щем-
нещем наемаме някакво превозно 
средство и оставяме по още някой 
долар. Примирявам се че ще трябва 
да гледам доволната физиономия 
на някой бакшиш, след като сме 
се убедили от картата че избрания 
гестхаус наистина, ама наистина, 
е дооста далеко. Следва изненада!  
От прозореца на автобуса виждам 
мьничък черничък камбоджанец, 
с бял лист пред гърдите си на 
който с големи букви пише “Mr.
RUSEV”. Любезния тук-тукаджия 
от Пном Пен е пратил някой негов 
роднина, доволен от 1$ бакшиш 
който получи. Гордо слизаме от 
автобуса и демонстративно, напук 
на възмутените бледолики дето все 
още не искат да комуникират с нас, 
показваме  на 

( Прод. на стр. 11)

За пътя до Сием Реп, 
градът известен повече 
със близкия Анкор, сме 
избрали да пътуваме с 

автобус, купили сме билети и по наш 
си навик сме на „автогарата” поне 30-
40 мин по-рано (водя епична борба 

да намаля това време с 10-20 
мин). Още щом влизаме и си 
показваме билетите, усмихната 
камбоджанка, облечена в 
бяла ризка, ни чекираха (в 
буквалния смисъл) и с усмивка 
подвиква да ни поемат багажа 
директно от тук-тука. Който е 
пътувал скоро по нашенските 
междуградски автобуси, ще 
разбере разликата.  Всъщност 
автогарата е двора на Меконг 
експрес, една от безбройните 
автобусни фирми, натъпкан с  
прилични автобуси. Дори  под 
опънат брезент си имат и заведение 
за хранене. Кухнята за готвене е 
един шкаф с котлони, върху който 
са наредени всякакви странно 
изглеждащи неща, огромен казан 
със супа, голяма купа с фиде. Все 
още не сме се престрашили да 
ядем по такива места, затова след 
няколкоминутни обяснения на 
менюто,  си поръчвам обикновено 
черно кафе. Сервират ми го в чаша 
с големината на кофичка от кисело 
мляко. Горд че един бледолик 
е рискувал да седне при него, 
собственика с огромна усмивка 
ни сервира и някакви домашно 
направени курабии като бонус. 
Жени пак започва да се притеснява 
че ще изтървем транспорта заради 
мераците ми да пробвам всичко. В 
автобуса се забелязват и туристи, 
решили като нас да рискуват с 
обикновените автобуси. 5 минути 
след потеглянето същата дама, 
явно играеща ролята на стюардеса, 
започва дъъълга тирада с обяснение 

що за фирма сме си избрали, що 
за град е столицата им и закъде 
пътува автобуса. На три езика 
– камбоджански, английски и 
виетнамски. Докато тя бърбори 
ни раздават мокри кърпички , 
бутилка вода и сандвич в картонена 

опаковка. От лекция, 
изнесена на странен 
английски, успяваме 
да хванем само „ Сием 
Реп” което ни действа 
отпускащо, че все 
пак не сме объркали 
посоките в бързината 
да се изнесем от този 
град. Следва баавно и 
мъчително напускане 
на града по все още 

празните улици.Часът е едва 7.30. 
Пътят не е лош, като се има предвид 
че есента отново са имали проливни 
мусони и страхотни наводнения. 
Но не може да се движим с кой 
знае каква скорост поради многото 
претъпкани пикапи и безброините 
моторчета, затрупани със всякаква 
стока. Примиряваме се някакси че 
ще е едно дълго, дълго пътуване. 
Чакат ни 320 км и поне 5 часа път. 
Постепенно край пътя започват да 
се появяват къщички. С огромни 
ровове пред тях, сигурно да събират 
вода през дъждовния сезон. Дървени 
двуетажни къщи, със дървени или 
сламени покриви. Вдигнати на 
колове. Голяма част са дори и без 
прозорци и врати. Първия етаж не е 
застроен и явно се ползва за склад 
или като дневна- тук-там се виждат 
местни , седнали на сянка в сумрака 
около масата или просто излегнали 
се в опънатите хамаци. Покрай 
пътя са подредени електрическите 
стълбове, но към много малко къщи 
има жици. Повечето живеят без 
ток, без вода, без врати и прозорци 

От Пном Пен до Сием Реп, Камбоджа
Автор: Жени Русева и Стефан Русев 

Статията се предоставя от www.patepis.com
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х лапето 
кой е нашия 
б а г а ж .

Часът е 15:30 и  обявените 5 часа 
пътуване са станали 8. Гестхауза 
се оказва страхотно малко хотелче! 
След като поне два пъти сме се 
уверили че точно това е “Mom’s 
guesthouse” ( да не се бърка с 
mummy’s guesthouse), събуваме 
сандалите пред входа и пристъпваме 
по хладния излъскан мрамор. Ееее, 
тия ще ме довършат! След всичката 
мизерия и бедност по пътя, 
кръчмата-хотел от снощи, Руския 
пазар в Пном Пен, това тук си е 
направо Шератон. Че и басейн си 
има в задния двор! Докато оправяме 
регистрирането на рецепцията 
(истинска рецепция с усмихнат 
до разчекване камбоджанец, 
не барплот с пиян брадясъл 
австралиец)! Младо семейство бели, 
и руси, с малко детенце ни гледат 
любопитно.” Мацката ме хареса” 
шегувам се със Жени и я оглеждам 
безсрамно. Докато не проговаря и 
тя. А, братушки.-Що дирите тук 
пък Вие? И то с това малко дете? 
Ааа, само на една годинка ли е? 
Какво, от четири месеца обикаляте 
и се радвате на азиатската култура? 
Чудя се на обясненията на руснака, 
убеждавайки се защо всички ги 
мислят за друго разклонение на 
Хомо Сапиенс, докато съпругата му 
любезно плаща със златна Visa! Коля 
любезно ни информира за техния 
маршрут, който в общи линии се 
състои в „тук една седмица, там една 
седмица”. В сравнение с тяхната 
скорост на гледане и придвижване, 
ние сме като болид от Формула 
1.  Довечера, след посещението на 
Апсара шоу с танци и много ядене, 
смятаме да отидем на Пъбстрийт 
за да пием Ankorbeer.    - Каквооо, 
какъв пъбстрийт в тая джунгла,бе, 
товарищ? 

-  О, там са всички хубави 
заведения, дорогой! – 
невъзмутимо ме осведомява 
братушката, което съвсем 

ме озадачава. И се оказва много 
прав! Дори повече. В централната 
част, където са съсредоточени 
почти всички заведения е съвсем 
друг свят. Много светлина, много 
западна музика, много храна и 
… много момичета. Света на 
нощния живот! Едно място, 
което средностатистическия 
камбоджанец не само не е виждал, 
но и не  предполага че съществува. 
Въобще не се връзва с общата 
картина на Камбоджа – все едно сме 

си в наш курорт. Всяко заведение 
се опитва да заглуши съседното, 
мислейки си че ще привлече повече 
бели като издъни тонколоните. 
Червената светлина дори започва 
да дразни очите на ококорените и 
оглушали чуждоземци. Задръстено 
е от туристи, много туристи. И 
всякакви атракции и изкушения в 
неистов напън да те освободят от 
някой и друг долар. Подсъзнателно 
се сещам за библейските Содом и 
Гомор. Бяхме тръгнали за джунглата, 
повечето познати се притесняваха да 
не изскочи някой кхмер с калашник 
и червена превръзка на главата и 
да ни отвлече, последните 36 часа 
горе-долу оправдаваха опасенията, 
докато накрая вместо в град, скрит 
в джунглата,  а попаднахме на 
камбоджанския  Слънчев бряг!!! 
Анкор Ват. „Храмовете в Ангкор, 
построени от цивилизацията 
на кхмерите , се нареждат сред  
световните архитектурни шедьоври. 
От  Ангкор кхмерските крале 
някога са управлявали обширни 
земи, простиращи се от Виетнам до 
Китай и до Бенгалския залив. Това, 
което е останало от Ангкор днес – 
останките на над 100 каменни храма- 
са руините от огромен религиозен, 
социален и административен 
метрополис, чиито останали сгради 
като дворци, публични постройки 
и къщи са били направени от 
дърво и отдавна са се разпаднали.
Според много от теориите, земите 
на Ангкор са били избрани заради 
стратегическото им от военна 
гледна точка местоположение 
и заради плодородието им. По-
нетрадиционните, и по-малко 
вероятните научни хипотези 
изтъкват, че този избор е направен 
въз основа на картата на небесните 
тела. Конфигурацията на храмовете 
в Ангкор е огледален образ на 
съзвездието Дракон по времето на 
пролетното равноденствие  10 500 
г. преди Хр.Някои смятат, че целта 
на кхмерите била архитектурата 
на храмовия комплекс да бъде 
огледало на небесната подредба на 
звездите, така че да подпомогне 
хармонизацията на земята и 
небесния свят. Разположението 
на храмовете и иконографския 
характер на повечето от скулпторите, 
особено асурас (демоните) и девас 
(божествата) съвместно подсилват 
усещането  за преход от една 
астрологическа епоха към друга. 

П Ъ Т Е Ш Е С Т В И Я

311 Sheppard Ave E
Toronto,ON, M2N 3B3

T: (416) 224 5800

1-866-853-9304

F:(416) 224 5459

Самолетни билети на всички  
международни авиокомпании
Изключително атрактивни цени  
за София и Източна Европа
Полети до Варна
Всички водове туристически 
застраховки
Предлага дългогодишен опит,  
партньорство и качество при  
организиране на всяко ваше пътуване

TICO # 2658020

TICO#04332359
7851 Dufferin St.,Ste.100, Thornhill, ON L4J 3M4

Office:(905)660-7000 ext.301

1.877.(999-4768)x301

Самолетни билети до България и по света

  Бизнес пътувания, почивки на Карибите    

    Застраховки

    Коли под наем, хотели

   Билети за вашите гости  

от България

Direct: 416-992-4030

EVA  ASLANIANEVA  ASLANIAN

www.equinoxvoyages.com

Office:  
514-861-3949 

1 800 764-4479Skype @ evaaslanian
eva@equinoxvoyages.com

Конкурентни цени на самолетни билети  
за и от България и Източна Европа
Привлекателни оферти за ваканции на Юг
Специални застраховки за гости от България
Безпроблемно съпровождане на деца от 5 до 12 г.
Експресни заверки на покани и документи
Професионално обслужване за бизнес пътувания

EVA  ASLANIANEVA  ASLANIAN

1059, Ave Laurier O.Montreal (Qc) H2V 2L2

ALGA TRAVEL ( TICO #50018273)fax:(416)661-2542

www.algatravel.ca
tedi@algatravel.ca

1001 Finch Ave West, Suite 200A
Toronto ON M3J 2C7

ТЕОДОРА ЕСОВА
cell: (647) 887-9243
office:(416)665-2542 ext.104

самолетни билети
застраховки
автомобили под наем
хотели
круизи
ваканционни оферти

YYZ Travel Group

Морски, презокеански и речни круизи
 

Туристически и бизнес самолетни билети

Сватбени пътешествия и цялостна организация на 
сватбени тържества в Куба, Доминиканската  

Република и Мексико. Ваканции на база All inclusive. 

Застраховки, хотели, автомобили под наем

vania@advantage-travel.com
Office: 416-213-1333

www.advantage-travel.com

Ваня Гущерова

TICO # 1106993
53 Woodbridge Avenue Unit 2, Woodbridge, Ontario
Grossmith Travel Inc.

Columbus Travel LTD, 311 Shepard Ave. E
Willowdale,ONT. M2N 3B3

( Прод. от стр. 10)
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( Прод. в сл. брой)
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DONLANDS RESTAURANT
417 Donlands Ave.  

416.421.1944
Serving the Community Since 1955 До "Sellect Bakery"

Dine in or
Take Out

пон. - съб.
7am-9pm

неделя
7am-4pm

ВСЯКА СРЯДА
бобена  
чорба

СЛУШАЙТЕ БЪЛГАРСКАТА 

РАДИО ПРОГРАМА   

„ЛАБИРИНТ“  
с водещата  

Анита Капандели 

ИЗЛЪЧВА СЕ ВСЯКА  НЕДЕЛЯ 
ОТ  17 часа на честота  

 CHTO AM 1690, чрез TV Rogers Digital 959,  
както и в Интернет на адрес: 

www.am1690.ca

Р Е К Л А М А

За контакт: Анита Капандели, anita@am1690.ca

Гост в студиото  
на 18 ноември  

ще бъде Георги Желков,  
ипотечен агент

Свинско сувлаки върхупитка,  
Toasted Western  

Sandwich,  
Хамбургер или пилешки 

сандвич-салата с картофки 
с безалкохолно или с кафе. 

Важи в дните:  
от Пон. до Пет.  11 am - 5 pm 

$5.00 ( plus tax)
Заповядайте да опитате домашно 
приготвените ни специалитети!

3 яйца(всеки стил),  
4 парчета бекон,  

наденица или шунка, картофки,  
хляб, кафе или чай   

Важи в дните:  
от Пон. до Вт. 7 am - 10 am 

( $5.50 plus tax )

Early Bird Breakfast  
Special

Super Sandwich  
Special

С ега, когато 
президентът Барак 
Обама е преизбран, 
и н в е с т и т о р и т е 

трябва да се подготвят за инфлация 
и нова експанзия на монетарната 
политика, коментира Джим 
Роджърс в интервю за CNBC. 
Минути преди победата на Обама 
да бъде потвърдена, Роджърс 
остро разкритикува и двамата 
претенденти за президентския 
пост, определяйки ги като „зло“. 
Съоснователят на Quantum Fund 
прогнозира, че политиката на Обама 
ще повиши цените на суровините 
и ще доведе до поевтиняване на 
долара. Федералният резерв (Фед) се 
опитва да стимулира американската 
икономиката чрез изкупуване на 

дългове. Според Роджърс тази 
програма ще продължи. „Ако Обама 
победи, ще има още инфлация, още 
печатане на пари, още дългове и още 
харчене“, предупреждава Роджърс, 
допълвайки, че той ще продава 
щатски държавни ценни книжа и 
ще купува метали като златото. 
„Златото е добро за вас, за мен и 
за всички останали“. „Изглежда че 
печатането на пари ще се превърне 
в истинска лудост, както и 
харченето“, коментира той. „Трябва 
да инвестирам спрямо това, което 
се случва, а не по начина, който ми 
харесва“. Роджърс изтъква, че той 
не е гласувал нито за Ромни, нито за 
Обама с аргумента, „че що се отнася 
до него, те и двамата са зло“.

И кономиката на 
еврозоната едва 
ще нарасне през 
следващите 2 

години, освен ако правителствата 
не решат да организират съгласуван 
отказ от фискалния аскетизъм, 
заяви Адам Поусън, бивш член на 
Комисията за монетарна политика 
към Английската централна 
банка, цитиран от MarketWatch. 
Поусън прогнозира, че еврозоната 
ще регистрира ръст от едва 
0,5% през 2013 г. и 1% през 2014 
г.Европейските правителства са се 
включили в състезание, за да решат 
кое от тях е най-малко слабо, и 
орязват разходите, за да се опитят 
да убедят пазарите, че не са в една 
и съща група с Гърция, посочи той. 

Но същевременно те подценяват 
пресиращото въздействие върху 
ръста от всички осъществявани 
мерки за намаляване на разходите, а 
бюджетните съкращения поставят 
нисък таван за перспективите за 
икономически ръст в региона, 
смята бившият член на комисията. 
Междувременно намесата на 
Европейската централна банка 
поставя основа за ръста, така че 
вече има по-слаба вероятност 
за каквито и да било негативни 
трусове от региона, които да 
повлияят и ва икономиката на 
САЩ през следващите 24 месеца, 
изтъкна той. „Аз съм сравнително 
убеден, че нещата няма да стигнат 
до срив“, подчерта Поусън.

В е л и к о б р и т а н и я 
е предупредила 
останалите страни 
в еврозоната, че ще 

блокира изграждането на система за 
единен банков надзор в Европейския 
съюз (ЕС), освен ако страните 
извън нея не получат повече 
гаранции за независимостта си, 
съобщава Financial Times. Въпреки 
твърдението на британският 
премиер Дейвид Камерън заяви, 
че „не желае да застава на пътя“ 
на създаването на банков съюз в 
еврозоната, зад кулисите британски 
дипломати настояват за бърз 
прогрес в преговорите. Според 
двама запознати с преговорите 
източници на Financial Times 
посланикът на Великобритания 
в Брюксел е заявил, че неговото 
правителство няма да се съгласи с 
цялостния пакет за надзор, докато 
проблемът с потенциалното 
върховенство на банковия съюз над 
законодателството на ЕС не бъде 

решен. Седем други европейски 
страни също подкрепиха 
призивите на Великобритания 
за постигане на бърз прогрес в 
тази насока.Исканията са част 
от серия политически проблеми, 
които хвърлят сянка върху идеята 
за създаване на единен банков 
надзор в еврозоната. Окончателно 
решение се очаква да бъде взето 
на срещата на лидерите на ЕС на 
13 и 14 декември. Група страни, 
водени от Германия, искат малките 
банки да не попадат под директния 
контрол на Европейската централна 
банка (ЕЦБ), докато Франция 
настоява в системата за надзор да 
бъдат включени абсолютно всички 
банки. От своя страна Лондон 
се опасява, че страните в новия 
банков съюз, които ще са най-
малко 17-те страни от еврозоната, 
ще сформират доминиращ алианс 
в Европейския банков регулатор 
(EBA).

Джим Роджърс: „Златото 
е добро за вас, за мен и за всички 
останали“

Еврозоната с още 2 
години минимален растеж

Великобритания може 
да блокира системата за 
единен банков надзор в ЕС
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БЪЛГАРО-ТУРСКА КУХНЯ
7777 Keele Street, Vaughan

905.597.6996 

Take out & Delivery Рабoтнo време:  
от нед. до четв.  

11am-10pm,  
пет. и съб. 11am-12am

ENTREES           CHICKEN BREAST SHISH KEBAB
CHICKEN THIGH SHISH KEBAB
LAMB SHISH KEBAB
BEEF TENDERLOIN SHISH KEBAB           ISKENDER KEBAB
BABA GHANOUSH KEBAB
ADANA / URFA KEBAB
EGGPLANT KEBAB
DOMATESLI KEBAB
VALI KEBAB
VEGETARIAN KEBAB
SCHNITZEL
PARMIGIANA
DONER (SHAWARMA ) 
SHAWARMA CHICKEN
TATAR KOFTE (SPICY)
LAMB CHOPS (4pcs)
N.Y. STEAK (12oz angus strip)
YOGURT CHICKEN 
JERUSALEM MIX

DESSERTS, SOUPS, SALADS, PASTA, 
SEAFOOD, PITA SANDWICHES, COLD 
& HOT APPETIZERS, CASSEROLES, 
SPECIALTY KEBABS, MANTI

Всякакви видове супи  
(шкембе, агнешка, курбан, и др.) 
Студени и топли мезета 
Дюнери 
Каварми и гювечета. 
Гювеч ( телешки, агнешки, пилешки, 
скариди и гювеч от мешани рибни 
изделия) 
Кебабчета, кюфтета, шишчета,  
карначета, оригинален дюнер,  
риба на скара и морски деликатеси.  
Както и сурови за барбекю  
(80% агнешка кайма) 
с предварителна заявка. 
Баници (със сирене, спанак и кайма), 
толумби, баклави,  
кадаиф с прясно сирене.
Партита до 100 човека

FREE
Appetizer or 

Dessert
With the Purchase 

of One Entree
(Maximum value $6.95). 

Dine in only.  
Limited offer only.www.effesgrill.ca

Прясно месо, консерви, 
боб, леща, сладка,  
подправки, сирена, 
кашкавали и мн. др.

М ного естонци не 
виждат перспектива 
в родината си и я 
напускат, обобщава 

в анализ Deutsche Welle. Иначе 
малката балтийска страна е смятана за 
отличничката на Европа. Заплащане, 
което в Естония не е толкова лошо. 
Служители в обществената сфера, 
например учители, получават 
500 - 600 евро месечно. С толкова 
пари трудно се преживява, защото 
наемите и цените на хранителните 
продукти са вече почти толкова 
високи, колкото и в Западна Европа. 
Точно затова все повече естонци 
искат да напуснат страната - точно 
както Демис Фол, който получава 
1,300 евро чист месечен приход в 
склад за авточасти в Кейла - малък 
град, отдалечен на един час път с кола 
западно от столицата Талин. “Ще 
отида във Финландия. Ако работя 
там 5 години, ще добия право на 
финландска пенсия. Във Финландия 
всичко е по-добре: здравеопазването, 
социалните услуги, условията 
за работа. И без друго говоря 
финландски, защото баба ми е от 
руската област Карелия по границата 
с Финландия,” заявява Фол пред 
медията. Финландия е предпочитана 
цел за много естонци, които напускат 
страната си по икономически 
причини. 40 000 естонци живеят и 
работят междувременно в района 
на Хелзинки, а в цяла Скандинавия 
те са около 100 000. Последното 
преброяване показва тревожна 
картина: естонското население е 
намаляло до 1 милион и 300 хиляди, 

а от началото на 90-те години 
балтийска република е изгубила 
18% от жителите си. Правителството 
е наясно с тревожните последици 
от емиграцията, казва естонският 
министър на финансите Юрген 
Лиги. Той обаче разглежда проблема 
в общоевропейски и исторически 
контекст: “Намаляването на 
населението е реалност, но 
това е проблем за цяла Европа. 
Въпросът не е само в емиграцията 
- естонските семейства отглеждат 
твърде малко деца, затова и нашата 
семейна политика се опитва да 
създаде повече стимули. Освен 
това през 90-те години в Естония 
имаше много радикални пазарно-
икономически промени, които 
също доведоха до емиграция.” През 
2011 г. икономиката е отбелязала 
ръст от цели 7,6%, а държавното 
задлъжняване е само 6%. Само че 
положителните икономически данни 
не са толкова добри за естонците: 
средната работна заплата е 800 
евро, а средната месечна пенсия - 
320 евро. Демис Фол продължава 
да си търси работа във Финландия. 
Досега е получил две предложения, 
но само чрез интернет и Facebook не 
става. Затова е решил да се качи на 
ферибота и да отиде в Хелзинки - на 
място да си търси работа. “Много се 
говори за напредъка на Естония, но 
аз не виждам истинско развитие. В 
провинцията работа няма, само в по-
големите градове като Талин, Тарту 
и Нарва. Мен лично вече нищо не 
ме задържа в Естония!”, коментира 
Денис.

За 20  години населението на Естония 
е намаляло с почти една пета 
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И т а л и а н с к и я т 
производител на 
спортни автомобили 
Ferrari е увеличил 

печалбата си първите девет месеца 
със 7,6% до €152,4 млн. Приходите 
от продажби нарастват с цели 10% 
до рекордното ниво от €1,76 млрд. 
, предаде Reuters. Основаната през 
1947 г. от бившия състезател Енцо 

Ферари компания е продала в този 
времеви интервал 5267 автомобила. В 
САЩ Ferrari увеличава продажбите 
си с 16% до 1354 превозни средства. 
В Германия компанията е продала 
534 автомобили - с 9% повече от 
преди година. В Италия обаче се 
наблюдава свиване на продажбите 
от 49%. Fiat, чието дъщерно 
дружество е Ferrari, намали наскоро 
своите бизнес цели за следващите 
години заради ескалиращата 
криза в продажбите в Европа. 
Автомобилният производител 
очаква до 2014 г. да не възстанови 
бизнеса си на континента, където 
заради дълговата криза повечето 
от производителите на масовите 
автомобили отчитат спадове в 
продажбите.

В Toyota планират 
стилистични промени 
за следващото 

поколение Prius. Въпреки успеха 
на хибрида, най-големият 
автопроизводител в света обмисля 
да промени аеродинамичният, 
клиновиден дизайн, с който се 
отличават последните две поколения 
Prius.”Виждаме сигнали, че хората 
са готови за нов вид Prius”, заяви 
вицепрезидентът за стратегическо 

планиране на марката в 
Америка Крис Хостетер, 
който работи съвместно с 
дизайнерският екип на Prius. 
Той допълни, че в Toyota все 
още не са взели окончателно 
решение за формите на 
следващото поколение Prius, но 
уточни, че както до сега, идеята 
е автомобилът да не спира да 
се развива. “Едната посока е да 

доразвием модела, а другата да 
подходим революционно”. Според 
независимият анализатор Джон 
Волковиц, дизайнът на Prius е много 
точен, но това съвсем не означава, че 
не трябва да се променя. “Формите 
на колата са почти перфектни за 
подобен продукт, но те привличат 
една определена група хора. Време е 
колата да се насочи към по-широка 
аудитория”, заяви специалистът 
пред Bloomberg.

M azda възнамерява да 
създаде нов модел, 
който ще се бори 
за място на пазара 

в клас „премиум-супермини”, това 
разкри вицепрезидентът на Mazda 
Europe Ичиро Хиросе. „Нашата 
компания отдавна проявява интерес 
към малките автомобили от премиум 

клас и мисля, че 
до 2-3 години 
бихме могли 
да представим 
подобен модел”, 
коментира Хиросе. 
На външен вид 
обаче новия модел 
ще се отличава от 
Kiyora, най-вече 
заради това, че през 
2008 г. концептът 
бе създаде от 
дизайнера Лоренс 

ван дер Акер, 
който по-късно напусна Mazda и 
започна работа в Renault. Очаква се 
бъдещият луксозен мини-модел на 
японците да бъде в стила на CX-5 и 
новата Mazda6, където своите идеи 
показва новият главен дизайнер на 
марката Акира Таматани.

Б р и т а н с к и я т 
производител Land 
Rover готви масово 
пускане на нови 

модели - 16, като целта е до 2020 г. 
да удвои годишните си продажби. 
Разширението на продуктовата 
гама е съпроводено от най-
големите инвестиции в историята 
на автомобилната промишленост 
на Великобритания. По думите на 
главния дизайнер на марката Джери 
Макговърн, Land Rover  ще се 
разширява в рамките на 3 бранда. Ще 
се появят нови модели на луксозния 
Range Rover, напълно нова линия De-
fender и ще има радикална промяна 
и разширение на Freelander, където 
ще се появят 4 нови всъдехода за 
следващите 7 години. Засега от 
компанията не разкриват конкретни 
цифри за бъдещите си планове, но 
експертите очакват през 2020 г. по 

света да се продават 
22 млн. броя годишно. 
В  Land Rover са си 
поставили за цел да 
завладеят около 3 % 
от този пазар, което 
означава, че трябва 
да произвеждат не 
по-малко от 600 000 
автомобила на година. 
Първите промени ще 
бъдат при Range Rover, 
където предлаганата 
гама ще нарасне до 

6 модела в това число и Evoque 
XL. Той ще трябва да заеме мяссто 
между сегашния Evoque,  Evoque-
кабриолет и новия Range Rover Sport. 
Предвижда се и Range Rover с 3 
врати. Колкото до Land Rover новите 
модели ще бъдат 5, като се стартира 
от Freelander, който ще бъде пуснат 
в две модификации – с 5 и 7 места. 
Най-голямата загадка остава Defend-
er. Твърди се, че новата му версия ще 
бъде в три варианта - с 5 и 7 места, 
и пикап. Инвестицията в проекта 
да бъдат около £10 млрд. Около £1.8 
млрд. ще бъдат използвани в новия 
китайски завод на Jaguar Land Rover, 
който се строи съвместно с местна 
компанията Chery. Там годишно 
трябва да се произвеждат около 130 
000 автомобила, като 60 % от тях ще 
бъдат Land Rover. 

Н а й - н о в а т а 
суперкола на 
а р ж е н т и н е ц а 
Х о р а ц и о 

Пагани,основател на италианският 
бутиков автопроизводител Pagani 
Automobili S.p.A. - моделът Huay-
ra, бе показан пред публика преди 
по-малко от година, като първите 
доставки до клиенти ще бъдат 
осъществени през април 2013 г. 
Изданието Tech Circle dxb, което е 
със седалище Обединените арабски 
републики, разпространи снимка на 
Pagani Huayra, която вече е доставена 
на собственик. Снимката е направена 
в Дубай, като изданието не разкрива 

са мол и ч но с т т а 
на въпросния 
клиент на Pa-
gani, тъй като 
местните закони 
не го позволяват. 
Снимката е 
придружена и от 
коментар, който 
гласи: “Колко ли 
е богат човекът, 
който може да си 
позволи да получи 

един от най-
скъпите автомобили в света 
преди доставките му да започнат”. 
Pagani Huayra се задвижва от 12 
цилиндров двигател с мощност 700 
к.с. От 0 до 100 км/час ускорява за 3,3 
сек. и може да достигне максимална 
скорост от 370 км/ч. На година се 
произвеждат ръчно по около 40 
екземпляра от този автомобил, за 
доставка се чака поне 3 години, 
а  моделът Huayra струва $1.2 млн. 
Huayra ще бъде първият модел на 
Pagani, който ще стъпи на пазара в 
САЩ, а първият клиент на марката 
бе Ким Кардашян. 

Ferrari увеличи 
продажбите си с 10% за 

първите 9 месеца

Toyota планира промени 
за следващото поколение 

Prius

Mazda ще атакува клас 
„премиум-супермини”

Land Rover с мащабен 
инвестиционен план за 

над £10 млрд.
Очакват се 16 нови модела до 2020 г.

Гражданин на Дубай купи 
Pagani Huayra за $1.2 млн
Първият клиент на марката в САЩ е 

Ким Кардашян
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460 South Service Rd W, Oakville
(905)844-0400

At Least!
50% OFF  
Dealer Prices: 
recycled original parts

www.melonsauto.com

- CASH - 
For Used BMW / Benz Cars

Най-добрите 
цени в Торонто 
30 до 40 НОВИ 
КОЛИ ВСЕКИ 

МЕСЕЦ

ПРОДАЖБА  
И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ

416-786-7259 - Пламен Недялков
647-504-6579 - Пламен Борисов

Диагностика     Ремонт на Турбо
Shocks, Спирачки
Mеханичен ремонт ( Mechanical Repair)
Дизелови двигатели (Light Duty)

1051A Pape Ave. ( до McDonalds    )

Томас Зорбас
Гл. Механик
T:  416.551.6385 
F:  416.551.6385
service@zorbasteam.com
www.zorbasteam.com

AUTO PARTS

говориме Български

Каквoто и да е превозното средство, независимо от проблема 
и състоянието му, ние предлагаме цялостна, най-съвременна 

диагностика и обслужване. Ние сме сертифицирани да поправиме 
всичко на вашето превозно средство от гумите  

на колата до осветителните куполи.  
Обадете се днес, за да ви помогнем веднага.

АВТО ЧАСТИ ЗА БМВ И 
МЕРЦЕДЕС НА ПОЛОВИН ЦЕНА

Rani Randhawa
Pardeep Sharma

Registered Insurance Brokers
Good Rates for Experienced Drivers,

416-398-4322
No obligation
Q u o t e s !

1118A Wilson Ave.,
Suite 201, (Keele & Wilson)

Lehman Insurance Brokers Inc.

Low Rates for small business  
liability Insurance

Car Insurance/ Motor cycle Commercial Auto Insurance
Specializing In:
Experienced Clean Drivers
G2 and High risk
Speeding Tickets
No insurance tickets
Carless driving
Impaired driving comviction
Dangerious driving
Stunt Driving

Specializing In:
Painting
Carpentry
Electrician
Plumber
Renovation
Floor Installation
Cleaning

Indentifying & Managing your Insurance Needs

We also insure accident, Tickets,  
Suspension and Impaired Driving

АВТО ЗАСТРАХОВКИ

B MW организира 
с п е ц и а л н о 
представяне на най-
мощната модификация 

на 6-Series Gran Coupe. Автомобилът 
разполага с 20-инчови джанти от лека 
сплав и агресивен аеродинамичен 
пакет, в който влизат преден 

спойлер, модернизирана задна броня 
с интегрирани в нея 4 тръби на 
изпускателната система и дифузьор. 
M6 Gran Coupe се отличава и 
с карбонов покрив и масивни 
спирачни механизми. BMW M6 Gran 
Coupe се задвижва от 4.4-литровия 
бензинов двигател с две турбини, 
който развива мощност от 560 к.с. и 
680 Нм въртящ момент. V-образната 
“осморка” работи в комбинация 
с роботизирана трансмисия M 
Double Clutch с двойно сцепление. 
Очакванията са от  0 до 100 км/ч 
машината да ускорява за 4.5 секунди, 
като максималната скорост да бъде 
ограничена на 250 км/ч. 

Новото BMW M6 Gran Coupe
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Кирил Григориев, L.L.B., HPD, Licensed Paralegal
Съд за искове до $25,000           Пътни нарушения и глоби
Спорове между наемодател и наемател       Трудови спорове       Обещетение при криминални деяния
Имиграционни услуги:  
спонсориране на членове от семейството; федерални и провинциални програми; студентски визи; 
работни визи; оформление на документи за гражданство и постоянно местоживеене

5000 Yonge St., Suite 1901, Toronto, ON, M2N7E9, Office: 647-896-3977, Cell: 647-891-2399, Fax: 416-352-5889 
Email: info@kglegalservices.ca , Web: www.kglegalservices.ca

П оляризацията сред 
населението на 
САЩ по отношение 
проведените на 7 

ноември избори се предаде и в 
шоубизнеса. Известните личности 
в музиката и киното са разделени в 
мнението си спрямо Барак Обама, 
пише британският вестник Telegraph. 
В подкрепа на 44-ия президент на 
САЩ се обявиха Брус Спрингстийн, 
Стиви Уондър, които участваха 
на митингите му, Джордж Клуни, 
организирал събития за набиране 
на средства за президентската 
кампания, Робърт Редфорд, Морган 
Фрийман,  Леонардо ди Каприо, 
Скарлет Йохансон, Самюъл 
Джаксън, Барбра Стрейзънд, 
Мик Джагър, Кейти Пери, Опра 
Уинфри. Мит Ромни изглежда бе 
фаворит на по-старата генерация 
актьори и музиканти, като неговите 
симпатизанти в шоубизнеса са 
Клинт Истууд, Робърт Дювал, 
Джон Войт, Чък Норис, Мийт 
Лоуф, Синди Крауфорд, Джери 
Брукхаймър, Кид Рок. Компанията 
Engage в партньорство с BuzzFeed 
пък анализира публично достъпната 
информация в социалните мрежи 
в опит да направи паралел между 
политическите пристрастия на 
потребителите им и това какви 

филми, музика или телевизионни 
сериали харесват. Обработването на 
данните е направено с програмата 
Trendsetter, събираща информация 
от Facebook страниците и къде 
притежателите им са поставили знак 
“I like it”. Така се стига до резултат, 
че почитателите на Джъстин 
Бийбър, например, определено 
са с демократите, но пък не се 
интересуват много от политика или 
пък са прекалено малки, за да имат 
избирателни права. Симпатии за 
Обама показват феновете на Джими 
Хендрикс, Марвин Гей и Моцарт, но 
пък за тях е много по-вероятно да 
гласуват. Почитателите на AC/DC пък 
определено харесват Ромни и биха 
гласували за него. Аспирации към 
Ромни се забелязват и у харесващите 
кънтри звезди като Тейлър Суифт 
и Тим Макгроу. Почитателите на 
големи хитове в киното като Star 
Wars и The Lord of The Rings или 
на телевизионните сериали Seinfeld 
и CSI заемат централна позиция, 
т.е. имат склонност да променят 
симпатиите си между демократи 
и републиканци. Обяснението на 
авторите на изследването е, че 
програмата очертава стереотипи и 
тепърва трябва да се разбере дали 
направените на тази основа изводи 
са правилни. 

П ластични хирурзи,в 
а м б и ц и о з н о 
начинание, описаха 
идеалните крака - 

дълги и с прави кости от върха на 
бедрото до тънкия глезен, с добре 
оформени извивки на мускулите, 
съобщи вестник Independent.  
Правите и тънки крака са особено 
привлекателни, защото комбинират 
крехкост и сила. За да стигнат до 
този извод, лекарите 12 години са 
изучавали снимки на манекенки 
и спортистки, творби на Леонардо 
да Винчи, гръцки статуи, дори 

кукли Барби. “Целта на това 
изследване е да имаме идеален 
естетичен модел”, изтъква 
докладът в престижното 
медицинското списание 
“Естетична пластична 
хирургия”(Aesthetic Plastic 
Surgery) на Международното 
общество на пластичната 
хирургия. Правите кости обаче 
не са единственото изискване. 
От вътрешната страна на 
прасеца трябва да има добре 
изразена издутина - къса, 

но изявена. За да е идеален кракът 
трябва да се стесни към глезена, 
като  от външната страна извивката 
е по-дълга и плавна. Извивките от 
външната и вътрешната страна на 
идеалните крака не е необходимо 
да са симетрични.”Високите токове 
правят краката по-красиви, защото 
подчертават мускулите на прасеца, а 
глезенът изглежда още по-тънък, по-
крехък и женствен”, каза хирургът 
Марк Солдин, който е говорител 
на Британската асоциация на 
пластичните хирурзи.

С ъвременните мъже 
изграждат здрави 
приятелски връзки 
с 6 основни групи 

– наставник, пилот, рокаджия, 
изследовател, остроумец и герой - 
това предаде Reuters, позовавайки 
се британски психолог. За доклада 
“Еволюция на приятелството”( 
The Evolution of Friendship ), които 
изследва динамиката на мъжкото 
приятелство в XXI век, са използвани 
научни изследвания и интервюта 
с експерти и изследователи, както 
и разговори с групи мъже от Ню 
Йорк, Шанхай, Лондон, Москва и 
Мексико Сити. За съвременните 
мъже вече е по-важно да изградят 
дълбоки взаимоотношения с ядро 
от приятели, което им помага да 
съществуват във все по-сложния 
свят. Те са оставили в миналото 

строгите правила и се интересуват 
повече от чувствата на приятелите 
си, дори и да са признак на 
слабост, твърди психологът Феликс 
Икономакис, член на Британското 
психологическо общество. “Има 
много млади мъже, които не се 
страхуват да кажат “скарахме се и се 
разплаках”, или: “той е най-добрият 
ми приятел и аз го обичам”, казва 
Икономакис. Мъжкото приятелство 
е еволюирало от резервирания 
модел на XIX и XX век, при който 
мъжете са по-независими, към 
взаимосвързания свят на XXI век. 
Докладът описва “пожарникарско 
приятелство” - основна група от 
четирима или петима приятели, 
които си пазят гърба.Мъжете, които 
са по-близки с приятелите си, са по-
щастливи, по-здрави и по-богати, 
твърди още психологът.

75 м и н у т и 
енергично ходене 
всяка седмица са 
достатъчни, за 

да се увеличи продължителността 
на човешкия живот с 1,8 години - 
това съобщава британският вестник 
Daily Express, позовавайки се на 
резултатите от анализ на няколко 
проучвания, направени в САЩ и 
Швеция. Затлъстяването отдавна се 
свързва с намалена продължителност 
на живота. Данните от анализа, 
направен от специалисти от 
Националния онкологичен институт 
в Бетесда, Мериленд, обаче показват, 
че умерената физическа активност 
намалява риска от преждевременна 
смърт дори за хората с наднормено 
тегло или страдащи от затлъстяване. 
“Резултатите от проучването 
могат да ни помогнат да убедим 
водещите заседнал начин на живот 
хора, че програмите с умерена 
физическа активност “си струват” 
заради ползите за здравето, дори 
и да не доведат до намаляване на 
теглото”, казва ръководителят на 
изследователския екип Стивън Мур. 
Лекарите са анализирали данни 
за над 650 000 души, събрани от 

няколко дългосрочни изследвания, 
направени в Швеция и САЩ. На 
базата на тези данни изследователите 
са изчислили колко години се 
добавят към човешкия живот с 
физическа активност на различни 
нива, като е отчетен и различният 
индекс на телесна маса. Като цяло 
специалистите са установили, че 
физическата активност е свързана 
с увеличена продължителност на 
живота, независимо от индекса на 
телесната маса, определящ дали 
човек е с нормално или наднормено 
тегло, или страда от затлъстяване. 
Анализът показва, че в сравнение с 
бездействието кратката физическа 
активност - например бързо 
ходене с обща продължителност 
75 минути седмично, е свързана 
с 1,8 допълнителни години към 
живота. Повишената физическа 
активност - енергични разходки с 
обща продължителност 450 минути 
седмично, удължава живота с 4,5 
години. Минимумът физическа 
активност, препоръчван от 
Световната здравна организация, е 
150 минути бързо ходене на седмица, 
припомня изданието.

Шоубизнеса също се раздели в 
подкрепата си за Обама и Ромни

Пластични хирурзи определиха 
„идеалните крака“

Приятелството сред 
мъжете става по-здраво

Физическата активност 
продължава живота

Мъжете, които са по-близки с приятелите си, 
са по-щастливи, по-здрави и по-богати, твърди 
британски психолог

75 минути бързо ходене седмично удължава 
живота с 1,8 години, а 450 минути седмично го 
удължават с 4,5 години
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ВИЦОВЕ ОТГОВОРИ от предишния БРОЙ 96ВИЦОВЕ
Американски конгресмени – 
притеснени от кризата, банките 
и случващото се в Европа, отишли 
в индиански резерват,за да 
поговорят с вожда за бъдещето на 
Съединените щати.  Индианецът 
изгледал внимателно бледоликите, 
попушил мълчаливо от голямата 
лула и мъдро казал:
– Обърнете особено внимание на 
нелегалните емигранти. Ние на 
времето подценихме този въпрос. 

Малки обяви: “Квалифицирана 
учителка дава частни уроци по 
химия. Обадете ми се – нося си и 
пожарогасител.”

Водопроводчик от един час се 
опитва да отпуши тоалетна. 
Бърка вътре, пъшка, поти се – не 
става и не става. По едно време се 
обръща назад и вижда момченце, 
което го наблюдава с интерес, и му 
казва :
– Как е малкия, не е като да се 
ровиш в интернет, а?

Баща и син вампири хващат в 
гората човек. Синът:
– Леле, тате, толкова съм гладен, 
че ще му изсмуча всичката кръв...
– Еее, по-спокойно, ти да не си 
данъчен инспектор...!!

Географски виц: 
Събуждам се с варненски чайки 
в бургаския ми хотел; закусвам 
карнобатска гроздова с македонско 
мезе; шефът ми – павликенец – ни 
отпуска “габровски” премии; а 
колегата ми ме ухажва,  жужейки 
на главата като русенски комар. 
А в края на деня жадувам за нещо 
пернишко! Голям и здрав винкел!

Шеф към своята секретарка:
– Внимавайте как пишете! В 
стария български се пише с две 
“н”.
– Знам, шефе, но на пишещата ми 
машина има само едно “н”.

– Какво мислите за секса на 
работното място?
– В никакъв случай!!!
– Защо?
– Работя като мияч на прозорци 
на високи сгради!

– По какво българските политици 
приличат на пираните? 
– По несъответствието между 
апетита и размера на тялото.

Един бизнесмен казва на друг: 
– Звъннете в офиса и си уговорете 
среща с моята секретарка. 
– Ами аз с нея си вече си уговорих 
миналата седмица, дори си 
изкарахме супер. Но бих искал да се 
видя и с Вас...

Водопроводчик монтира мивка в 
кабинета на психоаналитик. 
– Готово е. Дължите петдесет 
лева.
– Трябват ви пари? 
– Да. 
– Искате ли да поговорим за това?

– Докторе, искам съвет за моя 
болен стомах.
– Но аз съм доктор по философия!
– Философия ли?! Странно, какви 
ли болести няма на света!

Срещат се двама приятели:
– С какво се занимаваш 
напоследък?
– С лизинг и маркетинг.
– А по-точно?
– Лепя марки в Централна поща...

Мъж се прибира след работа 
порядъчно закъснял и на четири 
крака. Жена му ужасено го пита:
- Абе, ти къде се насвятка така, 
бе?
- Стига, ма! Нали знаеш, че всеки 
вторник се събираме с Гошо 
и Пешо, да изпием едно шише 
ракийка...
- Знам, ама винаги се прибираш на 
два крака, а сега на четири...
- Ми то, щото тия двамата, този 
път не дойдоха...

Говорят си двама мъже:
- Ти какво казваш на жена ти, 
когато се прибереш късно вечер? 
- Ами казвам само: “Добър вечер”, 
а останалото го казва тя.

Американски турист се разхожда 
из София и му се пикае та две не 
вижда. Обществени тоалетни 
в София има много рядко, както 
знаете. Спира той до една сграда, 

намира един тъмен ъгъл и тамън 
да се изпикае го сгащва полицай.
- Ей, ти кво правиш тука?
 Туристт смутено обяснява, че 
иска да се изпикае.
- Тука не може! Тръгвай с мен! - 
заповядва полицаят. Тръгват те и 
стигат до една чудесна градинка,а 
в средата и прекрасна сграда. 
Полицаят го завежда до сградата 
и казва:
- Ето тук пикай!
 Изпикал се американецът и пита 
усмихнат полицая:
- Това беше чудесно! Навярно това 
е българското гостоприемство?
- Не, това е - американското 
посолство!

Между съпрузи:
 - Скъпа, ти умееш да бъдеш 
нежна само когато ти трябват 
пари...
 - А това рядко ли ти се вижда, 
мили?

- Тате, ти като си бил малък, 
ходил ли си на училище?
- Разбира се, Иванчо. Ходил съм и 
ако искаш да знаеш, никога не съм 
пропускал уроците.
- Виждаш ли, ма, мамо! Виждаш 
ли, че няма абсолютно никакъв 
смисъл да си губи времето човек с 
ходене на училище.
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Фъргюсън: ван Перси, Рууни 
и Чичарито могат да вкарат 
60 гола до края на сезона

Финалният за сезона турнир по 
тенис от сериите Masters ще се 
провежда в Лондон до 2015г.

Бразилски супермодел 
става … боксьорка

„Лудогорец“ завърши 0:0 
със „Славия“ в София

Италианци поеха националните 
ни отбори по волейбол

„Анжи“ Махачкала победи 
Ливърпул с 1:0 в Москва
Гуус Хидинк и Самуел Ето̀ о бяха 
представени като смели кавказки конници

Класирането води „Левски“ с 31 т., 
следван от „Лудогорец“ – 29 т., „Ботев“ 
Пловдив - 24 т., „ЦСКА“ – 22т.

Т реньорът на 
„Манчестър Юнайтед“ 
Алекс Фъргюсън 
смята, че Робин ван 

Перси, Рууни и Чичарито могат да 

отбележат 60 попадения до края на 
сезона, съобщава Sky Sports. “Робин 
е много опитен играч, той прекара 
8 години в Арсенал и дойде при 
нас точно навреме. Вече вкара 11 
гола, а Чичарито е вкарал 6”, заяви 
Фъргюсън.  “Чичарито успя и да си 
почине това лято, което също повлия 
на представянето му. Рууни, също 
може да вкара поне 20 гола, уверен 
съм в това. Тримата са уникални 
играчи и тази комбинация ще ни 
донесе успех”, завърши треньорът.

… съобщиха от ATP. 
“А т м о с ф е р а т а 
по време на 
ф и н а л н и я 

Masters в Лондон е невероятна. 
Феновете, играчите, медиите и 
нашите партньори правят всичко 
по невероятен начин”, заявиха 
организаторите. Силният турнир, 
в който участват 8-те най-добри 
в света, отново ще се състои в 
О2 Арена в английската столица. 
От 2009 г. финалният Masters се 
провежда в Лондон. Преди това 
негови домакини бяха Шанхай, 
Хюстън, Франкфурт и Ню Йорк.

Е дна от най-красивите 
жени в света- 
бразилката Адриана 
Лима,  остави 

кариерата си на модел и се захвана 
активно с... бокс.  Съпругата на 
сръбския баскетболист Марко Ярич 
е почти по цял ден в боксовата зала, 
като на ринга прекарва минимум 
по един следобед. Опасенията на 
феновете на Адриана Лима, че ще 
развали фигурата или лицето си с 
бокса. На 22 септември Адриана 
роди втората си дъщеря от Марко 
Ярич, който играе в NBA от 2002 г. 
и понастоящем е състезател на Mem-
phis Grizzlies . Двамата се радват 
на стабилна връзка и не крият 
желанията си за голямо семейство.

С тарши треньорът на 
„Лудогорец“ Ивайло 
Петев не остана 
доволен от показаното 

от своите възпитаници в мача 
със „Славия“, завършил 0:0 на 10 
ноември. “Много некачествен мач. 
Губим блясъка си в сравнение с 
миналата година и това трябва 
да спре. Ще взема мерки преди 
сблъсъка другата седмица”, сподели 
Петев след мача.  “Явно ни липсва 
майсторство, щом от три метра не 
можем да нацелим вратата. Вече 
дори не създаваме и толкова много 

опасни ситуации. 
Иначе териториалното 
превъзходство беше 
на наша страна, но 
и ситуациите, които 
създадохме, ги 
пропиляхме с лека 
ръка”. Това беше трето 
поредно гостуване, 
в което шампионите 
не могат да вземат 
победата. Сега им 
предстои и дерби с 
Левски на собствен 

т е р е н , което може да реши 
есенния първенец. Дербито ще 
се играе в Разград в в неделя, 18 
ноември, от 16:30 часа българско 
време  и ще се предава по “ТВ+”. 
Собствениците на двата клуба 
Тодор Батков и Кирил Домусчиев са 
партньори във “Футбол Про Медиа” 
ООД – фирмата, държаща правата 
за излъчване на мачовете от „А“ 
група. След 12-ят кръг класирането 
води „Левски“ с 31 т., следван от 
„Лудогорец“ – 29 т., „Ботев“ Пловдив 
- 24 т., „ЦСКА“ – 22т., „Черноморец“ 
Варна – 21т. и „Литекс“ – 20т. 

К амило Плачи е новият 
старши-треньор на 
мъжкия националния 
отбор по волейбол, 

съобщиха от Българската федерация 
по волейбол (БФВ). От централата 
информираха, че договорът 
на Плачи бил забавен заради 

изготвянето му и на български, и 
на италиански език. На заседанието 
Управителният съвет (УС) одобри 
и договора на помощник-треньора 
Найден Найденов. БФВ ще търси 
разговор с треньора на жените 
национали Марчело Абонданца. 
Идеята на БФВ е да се предложи 
на Абонданца договор по модела 
на Плачи - за 2 плюс 2 години до 
Олимпиадата в Рио де Жанейро 
през 2016-а.  Централата ще иска от 
италианеца да се ангажира изцяло с 
работата си в България и да не води 
клубен отбор, както е при Плачи. В 
момента Абонданца е наставник на 
азербайджанския отбор „Рабита“.

Т реньорът Гуус Хидинк 
и нападателят Самуел 
Ето̀ о бяха представени 
като смели кавказки 

конници от феновете на „Анжи“ 
Махачкала по време на домакинския 
мач на най-обсъждания футболен 
клуб в Русия срещу Ливърпул от 
UEFA Europa League. Срещата се 
игра на стадион “Локомотив” в 
Москва на 9 ноември, а макабната 
картина е подарък за холандеца 
Хидинк по случай 66-ия му рожден 
ден. Срещата пък завърши с победа 
на отбора от Дегестан с 1:0 един 
от именитите английски отбори.  
Над 15 000 фена от Махачалка – 
столицата на Дегестан, пристигнаха 
за двубоя в Москва, тъй като UEFA не 
разрешава на Анжи да домакинства 

в Махачкала заради проблеми с 
безопасността. Хидинк и Ето̀ о са 
представени като джигити, а това 
е историческо прозвище, особено 
популярно в Кавказ. Думата е от 
тюркски произход и се превежда като 
юнак, герой. Джигитът обикновено 
е конник, който се отличава с 
войнствен характер, отлична езда и 
умело боравене с оръжието. „Анжи“ 
Махачкала нашумя изключително с 
огромния си бюджет ($180 милиона 
за 2012 г.) и привличането в отбора 
на имена като бразилеца Роберто 
Карлош, камерунецът Самуел Ето’о 
и холандския треньор Гуус Хидинк. 
Собственик на „Анжи“ е роденият 
в Дегестан милиардер Сюлейман 
Керимов, който е и депутат в руската 
Сове́т Федера́ции. 
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Нека започнем с “Life Whole 
Expo 2012”,  или „Панаир на 
здравето“, който се проведе 
този week-end в Metro Conven-
tion Centre в Торонто. Би ли ни 
разказала нещо повече за него. 
Това е международно изложение, 
което се провежда 2 пъти годишно 
– през март и ноември. Тази година 
е за 26 път. Има изложители от цяла 
Канада и от САЩ, които предлагат 
най-разнообразни и доста интересни 
продукти или услуги. Можете да 
видите „ пеещи купи“, уреди за 
жива вода, за сребърна вода, да си 
измерите и анализирате аурата, 
странни, но лекувити пирамидални 
конструкции, женска виагра, 
минерали и много други. Може също 
да чуете лекции на различни теми и 
много ценна информация, която се 
базира на най-нови изследвания и 
статистики. Препоръчвам на всички 
да отделят малко време и да посетят 
следващия “Life Whole Expo” през 
март, защото има за всекиго по 
нещо.

С какво “Life Whole Expo” 
помогна лично на тебе? 
Точно преди една година на това 
изложение срещнах Др. Волак и 
се запознах с неговите продукти 
– колоидни минерали. Това са 
течни минерали, произлизащи от 
растения отпреди милиони години 
(подобно на нефта). Извличат се по 
специална технология ои планина 
в Юта, САЩ и са разпространени в 
САЩ, Австралия, Нова Зенландия, 
Япония. В Европа не са познати. 
Откакто ги ползвам, много от 
здравните ми проблеми отпаднаха, 
а други намаляха. Като заговоря за 
минералите на Др. Волак, винаги 
се разпалвам, защото прочетох, 
чета и слушам много информация, 
образовам се и всичко звучи много 
логично.  Тук бих искала да направя 
малки пояснения:  Като се разболееш, 
всеки препоръча витамин C и нищо 
друго. А питалили сте се защо 
боледувате често или защо все ви 
излиза херпес, или защо изобщо се 
разболявате? Всичко това идва от 
слаба имунна система. А тя е слаба, 
защото има липса на минерали. Да, 
минералите са основата на живота, 
те са храна за клетките в човешкия 
организъм. Няма процес на ниво 

клетка, който да се извършва без 
минерали. С една дума, те са най-
ценното, за да се поддържа живота 

и дълголетието. Установено е, че 
мозъкът може да живее до 120 год. 
Следователно и физическото тяло 
би трябвало да живее до 120 год. 
Но то умира на 50, 60, 70,  а вече 
все по-рано, защото  липсата или 
недостгът на минерали е нарушило 
функциите на всички органи и се 
стига до ранна смърт. Минералите 
като основни хранителни съставки, 
са заложени в клетъчната структура 
на всеки жив организъм на 
нашата планета от началото на 
бактериалния живот, милярди 
години назад. За да се извършват 
всички процеси в човешката 
клетка (делене, размножаване), са 
необходими 90 основни съставки 
(90 essential nutrients) всеки ден. 
Това са 60 минерала, 16 витамина, 
12 амино-киселини, 3 мастни 
киселини. Сигурно сте шокирани – 
да 90, а не 3-4 – 10. Изключително 
важно е да се разбере, че нито една 
основна съставка (от тези 90) не 
може да работи самостоятелно, 
а следователно да се приема 
самостоятелно. Всички 90 съставки 
си взаимодействат, подпомагат 
ензимите и коензимите при 
протичането на сложни химични 
процеси на ниво клетка. Като се 
намали нивото на тези 90 основни 
елемента, започват болежки, а по-
късно и хронични заболявания. 
Ако организмът изцяло е лишен от 
тях, се стига до ранна смърт. Ще 
вмъкна един парадоксален факт: 
кучешката храна съдържа над 40 
минерала, храната за хамстери – 28, 
а бебешката, която трябва да е най-
богата – 12-13 минерала.

„Не се притеснявай, ти поемаш 
всичко от храната“ – това е фразата, 
която убива хиляди всяка година, 
казва Др. Волак. От коя храна, 
от изкуствената, отровена от 
пестициди, от плодове и зеленчуци, 
расли в парници и т.н.? Дори „оrganic” 
е далеч от истината, защото почвата 
за последните 50 год е тотално 
замърсена и обедняла на минерали. 
Храната, която поемаме не храни 
клетката, а ни пълни с токсини и 
причинява затлъстяване. Изводът 
е, че ежедневно трябва да поемаме 
тези 90 елемента като хранителни 
добавки. Много тук ще кажат:“ 
Аз си взимам мултивитамини от 

“Health store”, или Ca и всякакви 
нови попадения. Тук е моментът да 
се наблегне, че преди да си купите 
продукт се поинтересувайте каква 
е разтворимостта му. Защото 
„човек е това, не което поема, а 
което абсорбира“ Др. Волак. Всички 
изследвания доказват, че минералите 
и витамините от аптеката са 
синтетични и се абсорбират между 
3 -40 %.  Минералите на Др. Волак 
са колоидни (colloidal), което значи 
структура, хиляди пъти по-малка от 
клетката на кръвта, т.е. те проникват 
много бързо и се абсорбират лесно 
от тялото. Само растенията, чрез 
фотосинтезата, могат да превърнат 
неорганичните минерали от почвата 
в органични и не токсични.

Би ли споделила конкретно какви 
промени настъпиха след като 
започна да приемаш тези минерали 
като хранителни добавки. 
Първо бих изредила някои от 
заболяванията ми: „замразени 
рамена“ (frozen shoulders), боли в 
гърба и краката, язва, анемия от 
ниско желязо, честа умора. Първите 
видими признаци на облекчение 
получих след около 3 седмици. 
Забелязах, че умората значително 
намаля, енергията ми се възвърна, 
изражението и излъчването на 
лицето ми се промени, жълтенината 
намаля, дори бръчките се 
поизгладиха. Цветът на косата 
стана по-траен, имах по-добър сън, 
събуждам се отпочинала, язвата не 
се обостря през пролетта и есента, 
болките в гърба и ръцете намаляха. 
Ще кажете, че преувеличавам, но 
съм абсолютно искрена. Защото 
откакто разбрах, че минералите 
са основни за живота, аз прочетох 
много и най-различни материали 
и CDs, посешавам семинари тук 
и в Щатите и продължавам да се 
образовам в тази посока.

Ти спомена, че много от „митовете“ 
за нашето здраве са разбулени от 
Др. Волак. Какво имаш в предвид?  
Някои от фактите, които ще 
изредя са шокиращи, защото се 
противопоставят на всичко от 
традиционната медицина, но са 
потвърдени от много съвременни, 
холистични доктори като Др. Волак, 
който след 40 год. лабораторни 
проучвания има право да ги изрече: 
1.  7-те от най-популярни 
заболявания на века се дължат на 

липса или 
недостиг на 
м и не р а л и: 
-рак – свързва се с липса на селен 
-артрит – слаба имунна с-ма, 
липса на цинк, селен, магнезий 
-диабед – хром, магнезий, 
селен, ванадий, цинк 
-сърдечни заболявания и 
високо кръвно налягане – 
Магнезий, цинк, калций, хром, 
селен, ванадий, флор, мед, калий 
- остеропороза – Калций, мед, 
желязо, магнезий, цинк, сяра, бор 
- депресия – желязо, цинк, 
магнезий, литий, калий 
2. Високият  холестерол не 
причинява сърдечен удар 
3. Яйцата са много полезни и то с 
жълтъците. Препоръчват се по 5 на 
ден при здрави хора, но не преварени. 
Мит е, че те са източник на холестерол. 
4. Солта е полезна, колкото ти е вкусно. 
5. Всеки един от 90 елемента е 
отговорен за 10 заболявания. 
6. Липста на калций 
причинява 150 заболявания 
7. Да се изключи всякакво олио 
от храната, никакъв зехтин. Да се 
готви с масло. Никакъв маргарин. 
8. Да се готви на слаб огън. 
Не на препеченото, месо 
9. Да се приемат ”Glu-
ten free” продукти 
10. Бременните да приемат 
минерали поне 6 месеца преди да 
забременеят и да кърмят, защото 
кърмата е най-богата на минерали 
11. Химотерапията не е ефикасна в 
97% от случаите

З Д Р А В Е

Минералите на Др. Волак 

За повече информация и 
закупуване на минералите, 

можете да ми позвъните  
на тел: 416-356-7173 

Мими

Интервю на Анита Капандели  
(водещата на радио предаване "Лабиринт") 

с Мими Иванова 
на 11 ноември.  

здраве.bg

Имунитетът при децата: 5 начина да го стимулираме

В детството имунната система е все 
още ненапълно зряла и затова децата 
са най-податливи към развитието 
на инфекциозни заболявания. 

Имунната система е съставена от група от органи, 
тъкани и клетки, които се борят с болестотворните 
микроорганизми, попаднали в тялото ни. Когато 
детето притежава силна имунна система, то е по-
малко застрашено от развитието на инфекциозни 
болести и дори да се разболее, ще се възстанови 
много по-бързо.

1. Задължително кърмете бебето през първите 
няколко месеца след раждането. Кърмата 

съдържа антитела, които подпомагат все още 
несъвършената имунна система на новороденото.

2. Включете плодове и зеленчуци в хранителния 
режим на детето. Богатите на витамин C 

и антиоксиданти растителни храни – например 
ягоди, домати, броколи, боровинки, картофи – ще 
стимулират значително имунитета му.

3. Оставете детето от време на време да се 
поизцапа. Обратно на широко застъпената 

логика, мръсотията в „умерени количества” може 
да бъде най-добрият приятел на имунитета, тъй 
като стимулира неговото съзряване. Освен това 
поддържането на свръххигиена доказано увеличава 

риска от протриване, т.нар. пресичане и атопични 
заболявания като астма, атопичен дерматит и др.

4. Намалете количеството захар в детското 
меню. Сладкото може значително да понижи 

функцията на имунната система. 

5. Окуражете детето да привикне към 
здравословен хранителен режим и да спортува 

често. Давайте му личен пример. Противно на 
общоприетото мнение наднорменото тегло и 
затлъстяването имат отрицателен ефект върху 
имунната функция. Ето защо поддържането на 
оптимално тегло е още един начин да стимулирате 
детския имунитет.
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Harry Tzinis DD
Tel: 416-633-6644
info@allendentureclinic.com

40 Kodiak Cres, Unit 7
Toronto, M3J 3G5

Поправка и корекции докато чакате
Пълни и частични протези
Импланти за запазване на протезите
Приемаме пациенти по спешност
Избелване на зъби
Меки плочки за хора с чувствителни венци
Предпазители за устата за спортисти.
Приемаме всякакви застрахователни 
планове

Repairs and relines while you wait
Full and partial dentures
Implant retained dentures
Emergencies welcome
Teeth whitening
Soft liners for people  
with sensitive gums
Sport mouth guards
All insurance plans accepted

ALLEN DENTURE CLINIC

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

8 Six point Road ( Kipling & Dundas)
(416) 503-2950

6351 Yonge St.  
(2 blocks south of Steeles)

U N I T E D  O P T I C A L

416-222-6002

МОДЕРНИ РАМКИ / СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА
 
КОНТАКТНИ ЛЕЩИ

- Меки лещи:  
  Цветни, еднократни, бифокални

- Пропускливи и твърди лещи:  
  Boston, Bifocal

Очни прегледи 
( Позвънете за да си запишете час)

Mon.- Fr. 10am - 6:30pm
Sat. 10am - 4 pm

Welfare Disability & Insurance  
Forms Accepted ( Приемаме затраховки)

БЪЛГАРСКИ ХИРОПРАКТОР  
В БЪЛГАРСКИЯ КВАРТАЛ НА ТОРОНТО
Parkview Hills Rehab & Wellness Clinic

2648 St. Clair Avenue East (at O’Connor Dr.)

Услуги: ХИРОПРАКТОР, ФИЗИОТЕРАПИЯ,    РЕГИСТРИРАН МАСАЖ ТЕРАПИСТ,    ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ, МЕДИЦИНСКА АКУПУНКТУРА

Tel: 416.759.8099

Лекуваме: Joint Replacement Rehabilitation,
Болки в гърба,  Разтягания и навяхвания,
Главоболие, Проблеми след       пътнотранспортни произшествия
Whiplash, Fibromyalgia, Ишиас,        Тенис / Golfer's Elbow,
Замръзнало рамо,  Болки в ставите,
Синдром на карпалния тунел (CTS)
TMJ (Temporal Mandibular Joint Dysfunction),
Намаляване на стреса, Премахване на бръчки

Dr. John Balkansky

www.parkviewhillsrehab.com

БЪЛГАРСКИ ЛОГОПЕД В ТОРОНТО 
(Деница Гецова 647-299-6397)- Виж 
рекламата на стр.24

Emi’s Place Restaurant
ЕВРОПЕЙСКИ РЕСТОРАНТ  

В СЪРЦЕТО НА 
БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ  

(до м-н Карлово)

Уютен ресторант за около 30 човека. 
Прясна и много вкусна храна.  
Различни видове супа (таратор, шкембе, супа топчета).  
Поръчки на любими ваши ястия (които отсъстват от менюто),  
помолете келнера и ще бъдат сготвени специално за вас. 
Имаме и тиха, кокетна зала на долния  
етаж за бизнес и частни партита(до 30 души)

473 Cosburn Ave 
(647) 748-0748

Take Out, Wi-Fi

Фризьорски  
и Козметични  

услуги

Escape Studio Hair & Spa
1650 Dundas St. E., unit 8, Mississauga
905 268 0768 - Салон
647 408 5606 - Мира
647 400 5488 - Светла

Business Hours
Mon. to Fr. 10:00am - 8:00pm
Saturday   10:00am - 5:00pm
Sunday      Closed 

(905)268 0768

премахваме целулит

здраве.bg

Пушачите, които откажат цигарите, 
печелят обратно 10 години от живота си

П ушенето отнема 
поне десет години 
от живота на 
жените, но рискът 

значително може да бъде намален, 
ако откажем цигарите достатъчно 
рано, сочат резултатите от ново 
изследване. Учените достигнали 
до този извод след като прегледали 
данните от над 1 милион жени във 
Великобритания, привлечени към 
изследването на възраст 50 до 65 
години и проследени в здравословно 
отношение през следващите 12 
години. Първоначално 20% от 
жените били пушачи, 28% били 
бивши пушачи, а 52% никога не били 
палили цигара. Участничките, които 
все още пушели, било 3 пъти по-
вероятно да умрат през следващите 
9 години в сравнение с непушачите. 
Това предполага, че 2/3 от жените, 
които умират в разгара на своите 
50, 60 и 70 години дължат това на 

пушенето. Рискът сред пушачите 
рязко се покачва в зависимост от 
количеството цигари, които се 
пушат на ден, но дори жените, които 
пушели по 1 до 9 цигари дневно 
били изложени на по-висок риск 
от непушачите. Друго откритие на 
учените е, че жените, които били 
спрели да пушат преди да навършат 
40-годишна възраст, избегнали 
повишения риск с над 90%, а онези, 
които не пушели още от преди да 
навършат 30, избегнали над 97% 
от повишения риск в изследваната 
възрастова категория. Ако жените 
пушат като мъжете, ще умират 
като мъжете – но, независимо мъже 
или жени – пушачите, които спрат 
цигарите преди 30-годишна възраст, 
печелят обратно около десет години 
от живота си, обяснява авторът на 
изследването Сър Ричард Пето от 
университета Оксфорд.  



16 ноември  201222 F O C U S

When did you immigrate to 
Canada and was it easy your 
adaptation here?

I did not immigrate to 
Canada. I was born here but 
was brought up by Bulgar-
ian parents with European 
family values. I am proud of 
my Bulgarian heritage and 
hope to one day pass it on to 
my children. I can also speak 
Bulgarian fluently and have 
my extended family in Pernik.

When did you establish your 
business in Canada and how 
did you get the idea to start 
this business?

I graduated as a Doctor of 
Chiropractic in 1997 from 
Canadian Memorial Chiro-
practic College and have been 
working in private practice 
ever since. I worked in a 
number of different clinics 
in mainly the west end of To-
ronto until the recent changes 
in the auto insurance industry 
caused me to re-examine my 
business model. I had gained 
valuable experience working 
in the motor vehicle accident 
industry over the last 7 years 
with excellent legal firms and 
business associates but I also 
needed to return to a more 
family oriented practice as 
well as maintaining business 
with my existing auto insur-
ance contacts. A change was 
needed and so I purchased 
Parkview Hills Rehab & 
Wellness Clinic in August, 
2011. I am its sole owner and 

the Clinic Director. However, 
the clinic was in operation 
since 2008 and some of the 
original staff have stayed 
on and are now my trusted 
colleagues. I am fortunate 
to work with such excellent 
professionals in my work.

What is the driving mecha-
nism that forces your busi-
ness in the right direction?

I love to work with people and 
I love my work as a chiro-
practor. I hope to impart some 
of my knowledge and philoso-
phy of a healthy lifestyle to 
my patients.

What personal qualities do 
you think are required for 
survival, growth and suc-
cess of a business?

I believe that being person-
able and empathetic to the 
needs of my patients is the 
key to business success and 
growth. I have tried to pursue 
this in my personal practice 
throughout my career as re-
ferrals through word of mouth 
can mean more than a referral 
through any other means.

What would you like to im-
prove in your business?

I would like to improve our 
exposure as a clinic and in 
particular to the Bulgarian 
community here in Toronto. 
I feel that the team of spe-
cialists I work with here are 
extremely talented and would 

like to see 
more people 
aware of what 
services we 
provide and 

how we can help them.

What are the main qualities 
you value in people ?

I believe in honesty and deal-
ing with people fairly and 
with respect are important 
qualities which I value in an 
individual.

What are your hobbies and 
passions outside of the pro-
fessional development?

I enjoy reading and stay-
ing current with the news. 
Computers and electronics are 
another hobby of mine and 
as such, I also provide all of 
the IT support for my clinic! 
When I'm not in the office I 
also enjoy watching the latest 
movies and films.

What is your dream to hap-
pen in the future in business 
and personal?

It is my hope that in the future 
through the exposure in the 
local Bulgarian media, I can 
connect with the Bulgarian 
community here in Toronto to 
provide health care services to 
those who need them. Simi-
larly on a personal level, I 
also feel so lucky to have also 
reconnected with my Bulgari-
an relatives. After we mutual-
ly lost touch through the mail 
over 12 years ago, my trip this 
past summer to Bulgaria to 
find them was a complete suc-
cess. I met a wonderful family 

for the first time in 
person who I never 
knew that I had. Now 
I can maintain regular 
contact with them and 
practice my Bulgar-
ian so I can visit them 
soon once more!

What would you 
wish for young 
people, building on 
the experiences you 
have gained?

My experience to re-
connect with my Bul-
garian roots this past 
summer is one of the 
most special experi-
ences of my life. I would want 
all young children to know 
that you must never lose your 
ties with your heritage. My 

parents always taught me to 
work hard and so that all the 
successes in life can be yours. 
I am and always will be proud 
to be Bulgarian!

Bulgarian Successful Faces in Canada
Dr. John Balkansky, Tel: 416.759.8099

Opening ceremony of 
European Film Festival in 
Toronto on Nov 19, 2012 at  
Revival bar, 783 College St. 
 
On the picture:

Part of the Bulgarian group 
with some of the organizers 
from Denmark and Cypros 
communities.
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Access Air inc / Ник. Георгиев
Превоз на коли, лодки, 

мотори, лични вещи  
и др. товари

905-676-8323 / xt.116,  
ops01@accessair.ca

ТРАНСПОРТ

Опитен инструктур дава  
УРОЦИ ПО ШОФИРАНЕ.

Early road test booking./Записване 
за шофьорски изпити за по-ранна 

дата. Drive with Pleasure.
Васил: 416-834-5152

Когато си ходите в България 
вие винаги носите подаръци 

за вас и приятелите ви. 
Козметика от най-добрите 

производители.  
Натурални масла,ароматични 

соли,кремове, 
шампоани,пасти за зъби, 

и др. Всички продукти 
съдържат розово масло.
Търсим дистрибутори. 

647-213-2393,  
416-835-6818 

556 А Sheppard Ave. West 
(Sheppard& Bathurst)

Contact me to find out how to receive a
gift certificate for gas! (5$ to 25$)

1 Some conditions may apply.

Business Development Manager GISI
Financial Security Advisor

Scholarship Trust Plan Representative
Chartered Mortgage Broker

President of :

WELCOME
from

ANA MIKOVA

Your child could Win a scholarship plan of a value of 20 000$. Ask me how to do it! 
FREE Participation!

Cell phone : 514-219-9045
Office : 514-400-1840
Fax : 450-202-0971
Ana@BestFinancialSecurity.com
www.BestFinancialSecurity.com

 Insurances :
  Travel Insurance
  Health Insurance (Salary & Dental)
  Mortgage & Debt Insurance
  Life Insurance (with no medical exam1)
  Critical Illness Insurance

 Investments :
  Registered Investments (RRSP, RRIF,  
    Individual Annuities)
  Non Registered Investments
  TFSA (Tax-Free Saving Account)
  Guaranteed Interest Certificates/Options

 Loans & Mortgages :
  Specially adapted mortgages depending on
    your needs at the most competitive rates on 
    the market. (Direct business relationship
    with Multi-Prêts – #1 Consumer’s Choice)
  Savings Loan, Credit Line

 Scholarship Trust Plans

за 1 път  - $ 10  за 4 пъти - $35,  
в рамка допълнително $10

 

Tel: 416-821-9915

Classifieds

ДО 20 ДУМИ

Над 20 думи се таксува  
като рекламно каре.  
Попитайте за ценова 

листа.

+ taxes

КРАТКИ ОБЯВИ
Огромно Намаление!!!
FURNACE from $1450 !!! Save $1000

супер обслужване на ниски цени 

UNIVERSAL
HEATING & COOLING

 
Продажби и Инсталация 

Всякакви модели и марки. За дома и Бизнеса

Furnaces/Бойлери - Овлажнители
Air Cleaners - Камини
Проверка за безопасност &
Carbon Monoxide CO-Level
Дипломирани и застраховани техници

РАБОТИМ 24 ЧАСА
Специални намаления за възрастни
12 month payment plans
Serving all Toronto and the GTA
         Call Nick or Mike
416-445-1718
1-866-525-6060

ALL FURNACES AND A/C 
 10 години  

гаранция на части и работа
www.universalinc.ca

We do the process to get maximum  
Rebate for furnace and airconditioning

15 YEARS OF SERVICE

Tune-up &  
Clean Furnaces or A/C

$69

Ще ви помогнем да 
получите максимален 

"rebate" за furnac

WE CONVERT OIL  
OR ELECTRICAL  

FURNACE TO GAS
INSTALL TANKLESS  

HOT WATER
TANKS & BOILER

БЪЛГАРСКА КОЗМЕТИКА

3647 DIXIE RD,  
MISSISSAUGA 

 ( Dixie &  
Burnhamthorpe)
905-625-1692

Огромен избор на 
плодове и зеленчуци.

Прясно месо.
Деликатесни меса. 

и хранителни стоки.  
Много видове хляб 

и сладкиши.

ZUMBA
Come to Energize with 

Latin Rhythms!
475 Cosburn Ave, Toronto 
(плазата на магазин “Карлово”)

Всеки вторник от 5:30 до 6:30

Мими: 416-356-7173

Здравето ни зависи от здравето 
на нашите клетки. За да се 

забави стареенето и предотвратят 
заболяванията, имаме нужда от 
хранителни добавки. Не можете 
да намерите нашите продукти по 

рафтовете на магазините,  
можете да ги намерите при нас:  

http://www.aloemayhelp.com

МАРКО ГРЪНЧЕВ– 
РЕГИСТРИРАН МАСАЖ 

ТЕРАПЕВТ.  
ЛЕКУВАМЕ ГЛАВОБОЛИЕ, 

МУСКУЛНИ И СТАВНИ БОЛКИ 
В РАМЕНЕТЕ, ВРАТА,  

КРЪСТА, КРАКАТА. ПРИЕМАМЕ 
ВАШИТЕ ЗАСТРАХОВКИ.  

24-1221 DUNDIX RD.,  
MISSISSAUGA  

ТЕЛ.: 905-629-7976

ЗДРАВЕ

Предлагаме следните услуги, намиращи се в 
различни сектори на икономиката:

РАБОТА ULTIMATE CONSULTING SERVICES

416-733-0550

Общи работници              Работници за пекарна
Оператори на машини     Сглобяване, пакетиране
CNC оператори                 Офис персонал
Специалисти по контрол на качеството
И още много други! Call: 416-733-0550

Email: ultimateservices@bellnet.ca

КРАТКИ  
ОБЯВИ

Обучение по Български език за 
деца: 4 до 12 години. Безплатно!
Събота: 9 -11:30ч.  
St.Louis Learning Center, 80 Young Street, Kitchener, ON, 
Dobrinka.Georgieva@wcdsb.ca  
Тел: 519-72-95-76 
http://stlouis.wcdsb.ca/programs/il.html

Запазете място 
днес!   

 Тел: (416) 821-9915

ТЪРСИМЕ 
ДЕТЕГЛЕДАЧКА 

за дете на 15 месеца, 
2-3 дена в седмицата.

Заплащане по 
договаряне. 

Силвия  
Тел: 647-338-8501
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Harry Tzinis DD
Tel: 416-633-6644
info@allendentureclinic.com

40 Kodiak Cres, Unit 7
Toronto, M3J 3G5

Поправка и корекции докато чакате
Пълни и частични протези
Импланти за запазване на протезите
Приемаме пациенти по спешност
Избелване на зъби
Меки плочки за хора с чувствителни венци
Предпазители за устата за спортисти.
Приемаме всякакви застрахователни 
планове

Repairs and relines while you wait
Full and partial dentures
Implant retained dentures
Emergencies welcome
Teeth whitening
Soft liners for people  
with sensitive gums
Sport mouth guards
All insurance plans accepted

ALLEN DENTURE CLINIC

Имате сериозни здравословни проблеми? 
Страдате от физическо или психическо 
разстройство, което засяга основните 

дейности в ежедневието ви?  
Имате нужда от помощ, с обличане,  

хранене или лична хигиена?  
Имате някакви увреждания? 

Канадското законодателство осигурява 
финансова компенсация на хора с 

различни заболявания (около 50 броя).

МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ 
ОТ $1,500 ДО $30,000

Заплащането за нашите услуги се прави само  
след получаване на пари от Canada Revenue Agency 

За безплатна консултация позвънете на:

Всяка Продажба през 2012 г.  
с 1% commission

Тодор Тодоров
Sales Representative

Cell : (416) 837-7634
todortod@hotmail.comBus.: (905) 565-9200

ГРЪЦКИ РЕСТОРАНТ  
на ъгъла на Pape Аve.  

и O'Connor Dr.

ЗЛОПОЛУКИ с МПС, 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ от 

ЗЛОПОЛУКИ,
ПОДХЛЪЗВАНЕ и 

ПАД АНЕ

ИСКОВЕ за 
ИНВАЛИДНОСТ,
УВРЕЖД АНИЯ на 

ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ,
WSIB, МОЗЪЧНИ 

УВРЕЖД АНИЯ

ПРАВНИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ  
И МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИ   
- безплатна начална консултация 
- не ни заплащате преди settlement 
- посещения у дома и в болница 
- получете подкрепата, от която  
  се нуждаете и компенсацията,  
  която заслужавате  
- 5 офиса, обслужваме  
  на 21 езика

Mario Glykis
Member of the  
Law Society
Of Upper Canada
Manager-
Personal Injury and
Accident Benefits
Direct line:
416-743-0438
glykis@pacelawfirm.com

ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ
за деца и възрастни

Артикулационни нарушения
Афазия
Даун синдром
Забавено езиково развитие
Аутизъм
Говорни нарушения
Дислексия
Заекване

Деница Гецова 
Логопед, Reg CASLPO
Member of CASLPA & OSLA
647-299-6397

3850 Steeles Ave. W, Unit 11 - Second floor
Woodbridge, ON L4L 4Y6

 fax: (289) 371-3197
416-906-6663 

  

Имиграция - Федералнa и Провинциални процедури,
Спонсорство, Посетителска виза, Работна виза,
Оформяне на документи за гражданство и Перманентни Карти
Документ за пътуване на дете само или с придружител
Traffic Tickets          Small Claims Court
Landlord and Tenant           Регистрация на фирма

* Шкембе чорба, супа топчета,  
   боб чорба, леща и др.  
   видове супи.
* Домашно приготвени ястия
* Гювеч , мусака, пълнени  
  чушки, патладжани.
* Печено месо на дървени  
въглища. 
* Дюнер кебаб
* Десерти

Най-вкусната  
шкембе чорба!!!

416.461.5200

Четв. и неделя - шиш 
кебаб на дървени въглища 

(агнешки, пилешки, 
свински)

Безплатен паркинг

www.greekgrill.caTake Out | Dine- In | Catering 
128 O’Connor Drive, Toronto, ON M4J 2S4


