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НОВ БЪЛГАРСКИ РЕСТОРАНТ
в центъра на Торонто

558 Church Str. (на 3 мин. от Wellesley St.) Т: 416-551-0777
 Любовта се усеща вече във въздуха 

Направете среща с вашият любим човек! 

Valentine’s Weekend
Петък, 14 февруари - неделя, 16-ти февруари 

 Специално (фиксирано)меню за двама
  Предястия, салати, Side Order, мешана скара 
  Десерт "Валентин", Кафе или чай  
  $ 40 на двойка 
  За резервация позвънете на: 416 551 0777

 Думите които остават

На снимката от ляво на дясно: Иитън Грант, Винс Вивона, Мария 
Ангелова, Миро Мутафчиев, Стефка Мутафчиева, Заместник-кметът 
на Vaughan Джино Росати, общинският съветник Росана Де Франческа, 
Гайтано ЛоМонако и Сурджит Падда.

На 4-ти декември м.г.  Desjar-
dins Financial Security Independent 
Network (DFSIN) откри своят нов 
финансов офис на адрес 40 Winges 
Rd., Unit 9. Vaughan.

DFSIN предоставя 
застрахователни продукти, които 
помагат на физически лица, 
семейства и бизнеси да покрият 
неочаквани разходи в случаи на 
тежко заболяване, инвалидност, 
преждевременна смърт или старост 
и дългосрочни грижи. 

Радостни сме да съобщим, че 
Управляващият директор на този 
голям, удобен и прекрасно обзаведен 
офис/европейски стил, е българин. 

На церемонията по откриването 

присъстваха членове на DFSIN, 
както и официални представители 
на района. 

Г-н Миро Мутафчиев 
посрещна гостите с типичното за 
българите щедро гостоприемство 
и приветливост, съпроводени 
с  освежаващи напитки и вкусна  
храна. Заместник-кметът на Vaughan 
Джино Росати поздрави сърдечно г-н 
Мутафчиев и неговите мениджъри, 
след което заедно с общинския 
съветник Росана Де Франческа 
прерязаха тържествено лентата.

Редакцията на вк. "Пламък" 
пожелава на г-н Миро Мутафчиев и 
целият му екип много здраве, късмет, 
признание и финансови успехи.

Снимката е предоставена от SNAP Woodbridge

Moscow Nights
banquet hall & restaurant 

Приемаме заявки за Св.Валентин Виж  
стр.127700 Bathurst, Thornhill, ON L4J 7Y3  Tel: (905) 882-5525

Думите са силно оръжие. Може 
би най-силното. Могат да ни накарат 
да се смеем, да плачем, да се радваме, 
да тъжим, да обичаме, да убиваме…. 
Всичко могат да постигнат. Особено 
в свят като нашият, в който думите 
идват отвсякъде. Интернет, 
телевизия, вестници, списания, 
билбордове… Думите са навсякъде. 
И ни заливат, моделират, променят. 
Някои към по-добро, други не 
дотам. Някои думи са ясни, други 
ни объркват, трети ни карат да ги 
изричаме, четвърти да замълчим. 
Някои думи „играят“, а други пък 
са застинали. Като думите, с които 
сме откърмени и отраснали, онези, 
превърнали се в ледени висулки 
в пещерата на нашите спомени. 
Те са някъде там, замръзнали, 
непокътнати, станали част от нашата 
идентичност. Български думи. Те 
са миналото ни в една страна, от 
която много имигранти се отричат, 
за да преуспеят, и колкото от тях и 
да успяват, и дано да преуспяват, 
тези думи ще са винаги някъде 
там. Красиви, силни, нежни или 
безметежни…

Говорих неотдавна с български 
имигрант, на 82, който живее във 
Вашингтон. Пенсиониран лекар, 
напуснал България през 1948, с пет 
деца, нито едно от които не знае 
български. Той самият говореше 

трудно, но с голямо желание и много 
дълго. Не иска да се върне в България, 
не иска дори да отиде за малко, за 
да не се разочарова, но иска да чува 
български думи. От онези хубавите, 
чисти наши думи, които са съхранили 
този народ в продължение на векове. 
И аз искам да ги чувам. Особено 
когато са били изпети в красива 
песен, превърнала се в легенда. 
Думи за морето, което всички 
толкова обичахме, за зеленият бряг, 
който бе Родината ни, и за старият 
свят, на който принадлежахме … 
Думи за младостта ни, която отмина, 
за спомените с приятели, с които се 
разделихме и за родителите, които 
загубихме. Думи и за Бургас, изпети 
от един голям българин*.  Думи като 
думи. Такива, които всичко могат да 
постигнат. 

“Бургаски вечери” 
 
Бургаски вечери, рибарски мрежи
сръчно изплетени от тънка мъгла.
О, разкажете ми, от къде взехте
толкова синя, добра тишина.
Не сте ли слизали ничком по 
гребена
на уморените, вечни вълни,
гдето почиват синьо зелени
бури родени от зли ветрове 

Припев:
Там е зеленият бряг на мълчанието
Чайки и гларуси там не летят.
Там е закотвен черния вятър
Мъртвия хор на стария свят
Спомени, спомени идват отлитат
Стари приятели от минали дни.
Вий не забравяйте, кой ви остави
толкова синя добра тишина.           

Автор: Иван Ванев, 1961 г.  /Иван 
Ванев е бургаски поет, по професия 
стругар в корабостроителния завод 
в Бургас. Никога не е издавал 
стиховете си, умира през 2007 г./  

 
* Георги Найденов–Гого от 

вокално-инструментална група” 
Тоника”. Георги Найденов почина 
на 10 януари 2014 г. Поклон пред 
светлата му памет!

Промоционални 
цени на 

самолетни 
билети
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Affordable, Professional Representation

 skissova@me.com 
hdemirevski@me.com
www.hdparalegal.ca

Адвокатски услуги и съвети

Силвия Кисова 
Barrister & Solicitor 

 
Христо Демиревски 

Licensed Paralegal

М: 416 575-2985
М: 905 999-9444
F:  866 543-6049

• Наказателно право 
• Всички видове пътно-транспортни
  произшествия и високи глоби 
• Телесни Наранявания 
• Граждански искове, задължения 
  и спорове

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВСЕКИ ДОМ И ОФИС

The future of emergency response 
and urban planning?
Toronto City Councillor James 
Pasternak will join representatives of 
Foodshare as they launch a Mobile 
Good Food Market for the Bathurst 
and Finch Community. Neighbour-
hood residents will be able to pur-
chase fresh, low priced produce from 
North America and around the world 
every Tuesday.
Date:                Tuesday, January 14, 
2014
Time:               3:00 – 4:15pm
Remarks:          3:30pm
Location:          6091 Bathurst 

Street 
The initiative is supported by Food-
share, Toronto Public Health, United 
Way Toronto,
TTC, The Sprott Foundation, the 
Province of Ontario, Crew Chief and 
LGA
Architectural Partners. 
 
Councillor James Pasternak
Ward 10, York Centre
416-392-1371 councillor_paster-
nak@toronto.ca

Mobile Good Food Market for the 
Bathurst and Finch  
Community launches on Tuesday,
January 14 at 3pm 

Desjardins купи State Farm в Канада
Бизнесът в Канада на State Farm е 

бил придобит срещу неназована цена 
от финансовата група Desjardins, 
която очаква с покупката около 1,2 
млн. клиенти в няколко провинции. 
Базираната в Квебек финансова 

кооперация, със седалище в Леви, 
близко до Монреал, ще управлява 
бизнеса на State Farm като отделна 
единица с около 1700 служители и 500 
агенти. Desjardins очаква сделката 
да приключи след около година, 

през януари 2015 г., след одобрение 
ат регулаторните органи. Сделката 
ще направи Desjardins вторият най-
голям застраховател в Канада на 
собственост и срещу злополуки, 
които включват и авто-застраховки, 

и ще увеличи годишните премии на 
Desjardins до $3,9 млрд. от около $2 
млрд., става ясно от изявление на 
финансовата група. 

Target предупреди канадци за кражба на лични данни
Target предупреди своите 

канадски клиенти, че масивен пробив 
в IT-сигурността на търговеца по 
време на празничния сезон може 
да е довел до кражба на личната им 

информация. Търговският гигант е 
изпратил в средата на януари имейл 
до свои клиенти, от който става 
ясно, че има вероятност някои от 
трансграничните купувачи, които са 

пазарували в американски магазини 
на  Target в периода 27 ноември-
15 декември да са засегнати.  
Разследване на Target е установило, 
че лична информация, като имена, 

адреси, имейли и телефонни номера 
на някои канадци може да са били 
откраднати.

Въоръжен грабеж във 
Fairview Mall

Изстрели са били произведени, 
но няма пострадали по време на 
въоръжен грабеж над брониран 
камион в North York на 21 януари. 
Полицията на Торонто заяви, че 
е имало изстрели по време на 

грабежа във Fairview Mall, който е 
извършен около 22.30 ч. Неизвестен 
брой заподозрени са задигнали 
неназована пред медиите сума 
пари. 

Неправилното паркиране в 
Торонто по-скъпо

Глобите за неправилно 
паркиране в Торонто вече са много 
по-високи.  Новите правила, които 
влезнаха в сила на 20 януари, 
увеличават глобата за паркиране в 
забранените зони по време на час 
пик от $60 на $150. Най-солените 
глоби, които ще бъдат налагани 

от 6 ч. до 10 ч. и 15.00-19.00 ч. от 
понеделник до петък, ще бъдат 
за шофьорите, които паркират в 
бордюрните платна по време на 
пиковите часове на пътуване. Най-
често там паркират шофьорите на 
доставки.

С много радост и веселие българи 
от Торонто, Мисисага и Етобико 
посрещнаха 2014 год. в църквата 
„Света Троица“. Тържеството, 
състояло се на 31.12.2013 г., бе 
организирано от „Игранка“ – 
училище за български хора и обичаи 
– които за пореден път се погрижиха 
за доброто настроение на своите 
сънародници. Прекрасна музика, 

вкусна храна, български хора и танци 
– бяха част от онова, което помогна 
на присъстващите да изживеят една 
незабравима Новогодишна  вечер. 
Стара и мъдра наша поговорка гласи: 
„Както посрещнем новата година, 
така и ще я изпратим“.

Честита да ви е новата 2014 
година скъпи сестри и братя българи, 
и до нови срещи с „Игранка“!

Незабравима 
новогодишна вечер 
посрещна прекрасната 
нова година
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РЕСТОРАНТ И БАНКЕТНА ЗАЛА - МНОГО ВКУСНА ХРАНА
Всяка събота вечер от 7 pm до 3 am, има музика на живо

 В „Национал“ на бяла 
лимузина

- Валери , няколко думи за теб ...
- Аз съм роден в Таджикистан, учих 

за инженер-строител. Преди двадесет 
години дойдох със семейството си 
в Канада. И останах. В бизнеса съм 
отдавна.        

- В ресторантьорския бизнес сте 
начинаещ ?

- Не съвсем, но в като цяло може да 
кажем, че в ресторантския бизнес  съм 
начинаещ. От друга страна формулата 
за изграждане на малък бизнес, като 

цяло е една и съща. Основната цел на 
бизнесмена е да организира процеса, 
правилно да избере и постави хората 
в него и правилно да им постави 
изискванията си. Създаване на бизнес 
стратегия, избор на тактика - това за 
мен не е нещо ново.

- Защо решихте да придобиете 
"National"?

- Аз съм голям любител на театъра 
и всичко свързано с него, а тук има 
всичко - сцена, светлина, звук , 

пространство ... Просто не 
можах да устоя. В бъдеще 
се надявам да се съживи 
и нашата сцена, може би 
дори ще организираме 
театрални вечери.

- Страхувате ли 
се да не "изгорите" 
защото конкуренцията 
е голяма? Има огромен 
брой ресторанти, 
включително руски. 
С какво толкова 
специално привличате 
клиенти?

- Такова пространство, 
в смисъл на архитектура, 
в Торонто няма и то 
не само всред руските, 
но също така и всред 
канадските ресторанти. 
Тази архитектура и 
интериор са уникални. 
Този ресторант 
първоначално е бил 
замислен като ресторант-
театър, и именно в този 
формат го връщаме: да 

дойдат хората, да седнат на масите, 
една малко френска версия – да 
похапнат, да отпочинат и да гледат 
прекрасно шоу. Ние обновихме 
интериора,  увеличихме мястото за 
танци, също местата за сядане, които 
са вече 500… И това не е всичко: 
неотдавна придобихме лимузина, с 
която гостите ни могат да се възползват 
от нова услуга, която предлагаме – 
„лимузинен сървиз“. Съгласете се, 
луксозна бяла лимузина да украсява 
всяко тържество! 

- И вие мислите, че след година 
всичко това ще се отплати?

- Защо след една година? Нека 
да са две. Освен това ние за никъде 
не бързаме. За нас най-важното е 
клиентът да е щастлив. И хората 
наистина да видят нашата работа и да 
дойдат. Защо да не дойдат: вкусно , 
красиво, гостоприемна атмосфера.

- И все пак, в какъв формат 
ще бъде ресторантът? Дали това 
ще е бална зала или по-скоро 
ресторант?  

- Искаме да бъде ресторант в 
смисъла на думата, че ще е място, 
където можете да дойдете и да се 
отпуснете, но с пълна програма: 
не само да се нахраните вкусно, но 
също така и да потанцувате, да се 
посмеете, да погледате шоу. Така че – 
да, ресторантът ще бъде отворен само 
в събота и неделя, а „Национал“ ще се 
позиционира повече като бална зала. 

- А мислите ли, че канадците 
ще се заинтересоват от подобен 
формат?

- Разбира се, тъй като руснаците са 
също и част от канадското общество. 
При нас идват и българи,  румънци 
и италианци ... Хората споделят 
впечатленията с приятели, и други, 

вече  с препоръки идват при нас. 
Много бих искал да изненадваме и 
радваме нашите гости с руския вкус.

- Разкрийте една тайна - кои 
групи да очакват на концерти 
гостите на " Национал" в близки 
дни?

- На 24 януари ще гостува 
френската кавър-банда The Roc-
cos . Музикантите на клуба дават 
представления в клубове и ресторанти 
в  Париж , Лондон, Милано, както и 
в и в други градове в Западна Европа 
и Русия. В репертоарите на The Roc-
cos са песни на такива популярни 
изпълнители като Джо Дасин , 
Патрисия Каас , Едит Пиаф , Стинг , 
Елтън Джон, Майкъл Джаксън, рок-
групи като Depeche Mode, Rolling 
Stones и много други. Цената на билета 
включва място на масата и обилна 
вечеря. Уникална инструментални 
програма, повече от 2 часа на "живо". 
И повярвайте ми, това е само началото! 
Следете афишите!

- Благодаря ви много, Валери, за 
отделеното време. Желаем ви успех 
и просперитет! 

- Благодаря ви.

Информация за концерта по тел.:  
      (416) 650-0019 или на сайт: 

w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/203192323198831/

www.facebook.com/NationalRestau-
rant.

BanquetHall

Адрес: 1000 Finch Ave. West
              (416) 650-0019

Автор: Ирина Фо
Фотографиите са предоставени от ресторант „Национал“

Предоставя се със съкращения

Под нов 
мениджмънт!   

Успешният бизнесмен 

Валерий  Баратов дава на 

ресторант “Национал” втори 

живот и обещава да го изведе 

до нова орбита.
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Канадски частни детективи в US затвор за 
грандиозни измами

Четвъртият участник се укрива в  Гърция
Двама канадски частни детективи 

бяха признати за виновни в САЩ за 
участие в международна схема, която 
е включвала фалшиви обещания 
за милиони долари получени от 
офшорни зони. Кълън Джонсън на 65 
г., и Илейн Уайт на 70 г. за първи път 
са разкрити публично в разследване 
на Torstar News преди пет години. 
Двамата се признаха за виновни за 
пране на пари и бяха осъдени на пет 
години и шест месеца във федерален 
затвор. Те са изправени също 
така пред обвинения в измама в 
Онтарио, които ще бъдат разгледани 
след освобождаването им от 
американския затвор. Разследването 
на US-властите разкрива, че участие 
е взела и популярна телевизионна 
водеща, чиято банкова сметка е била 
използвана като канал за повече 
от $500,000 от канадската двойка. 
Жулиета Бикфорд, която допреди 
седмица е работил за филиал на 

CBS във Вирджиния, се призна за 
виновна за подаване на невярна 
данъчна декларация и си сътрудничи 
с разследващите. А четвъртият човек 
в схемата, приятелят на Бикфорд, се 
смята, че се укрива в Гърция. Двамата 
се срещат на плаж на Бахамските 
острови през 2006 г. и са приятели 
в продължение на години. Той, е 
канадец с гръцки корени, а двамата 
харчат щедро чужди пари – за лизинг 
на скъпи спортни автомобили, 
дрехи, бижута, луксозни пътувания. 
Преди десет години , основните 
„играчи“ в схемата Джонсън и Уайт 
са „летели“ високо в Онтарио. Той 
е бивш полицейски детектив , тя 
следовател за счетоводна фирма 
в центъра на Торонто. Двамата 
формират партньорство, наречено 
в разследването на Torstar News 
през 2009 г. "финансов стриптийз".  
Техните компании са Internal Af-
fairs и Global Solutions, които са 

специализирани в "разследвания 
на финансови активи ". Джонсън и 
Уайт работели с клиенти участващи 
в тежки правни казуси, като 
например настървени разводи. Те 
измисляли и представяли фалшива, 
но зашеметяващо реалистична, 
международна банкова информация, 
която би довела една от страните 
в спора да вярва, че другата 
притежава милиони долари в активи 
в офшорни места като Нормандските 
острови или Каймановите острови. 
През определен период от време 
детективите изисквали все по-
високи хонорари в замяна на повече 
"банкова информация". Често тази 
информация е била представена в 
съда като истинска и на адвокатите 
и съдиите са им трябвали години, за 
да разберат, че е фалшива. Един от 
случаите, който не е бракоразводно 
дело, засяга група служители от  
училищно настоятелство, които 

са закупили печеливш лотариен 
билет. Чрез поредица от маневри и 
фалшиви документи, победителите 
от лотарията са били накарани да 
повярват, че един от членовете на 
групата им е откраднал билета и е 
кеширал наградата. Следователи в 
САЩ твърдят, че най-малко $1 милион 
такси са платени на Джонсън и Уайт 
през целия живот на схемата. Жертви 
на измами са жители на Онтарио, 
Алберта, и САЩ. Провинциалната 
полиция на Онтарио разследва и 
обвинява в измами Джонсън и Уайт 
през 2009 г., но дуото се измъква от 
Канада и се установява на Бахамите. 
Американската полиция обаче ги 
е заловила през 2012 г., след като 
двамата се преместват на островите 
Търкс и Кайкос.

Торонто няма да се кандидатира за Олимпиада 2024 
Торонто няма да наддава за 

домакинство на Летните олимпийски 
игри през 2024 г. след като   
градската комисия гласува да спре 
процеса. На 21 януари комисията 
по икономическото развитие 
на града разгледа два отделни 

консултантски доклада за плюсовете 
и минусите от наддаване на Торонто 
за домакинство на Олимпиадата 
през 2024 и Световното изложение 
Експо през 2025. Докато комисията 
единодушно прекрати олимпийската 
оферта, тя е разделена по въпроса 

дали да продължи да се състезава 
за домакинството на EXPO 2025. 
Торонто завърши на трето място 
зад Атланта и Атина при избора за 
домакин на Олимпиада 1996 и втори 
зад Пекин при Олимпийските игри 
през 2008 г. Три канадски градове са 

били домакини на олимпийски игри 
през последните 47 години. Монреал 
бе домакин на летните игри през 
1976 г., а Калгари и Ванкувър на 
зимните игри през 1988 и 2010 г.

UK търсят 200 български мед.сестри срещу ₤18,000 годишно
Въпреки кампанията срещу 

българските имигранти по повод 
пълното отваряне на трудовия пазар 
във Великобритания възможностите 
за работа на българи в Обединеното 
кралство явно не намаляват. Базирана 
в Пловдив агенция за набиране на 
кадри за чужбина в момента търси 
200 медицински сестри и санитари за 
Острова, пише в. "Труд". Одобрените 
кандидати ще бъдат наети в болници 
или в домове за възрастни хора 

с постоянен договор на пълно 
работно време. Годишната заплата е 
₤17,000-₤18,000 (около CAD27,000). 
Сумата е с около 50% по-висока 
от минималното заплащане във 
Великобритания, но е значително 
под средното възнаграждение. 
Посредническата агенция твърди, 
че ще им съдейства за регистрация 
в английския съюз на медицинските 
сестри и акушерки. За санитарите 
няма изискване за медицинско 

образование.В публикуваната от 
Агенцията по заетостта обява е 
посочено, че работодателят поема 
разноските по пътуването и осигурява 
настаняване,  но кандидатите 
сами плащат пътя и квартирата си. 
Желаещите трябва да изпратят CV 
на английски език до 31 март. Друга 
агенция за подбор на персонал 
търси 10 заварчици за работодател 
от Белфаст, Северна Ирландия.  
Договорите за тази позиция са 

3-месечни на пълно работно време. 
Изисква се задължителен опит 
в професията, за предпочитане 
в корабостроенето, работи се на 
смени, а заплащането е ₤11.7 на час 
(около CAD 19), което  е близо два 
пъти повече от минималната часова 
ставка във Великобритания. Обяви 
за работа в ЕС могат да се открият 
на сайта на Агенцията по заетостта( 
www.az.government.bg) в рубриката 
"Работа в Европа".

Наш биосладолед стана хит в Германия
Произведен от български 

производители биосладолед 
предизвика изключителен интерес 
сред публиката на престижното 
изложение за селско стопанство и 
храни "Зелена седмица" в Берлин. 
Родният сладолед е приготвен 
от истинско прясно мляко без 
консерванти и стабилизатори, 
съобщава БНР. Любопитно е, 
че другите продукти, които 

предизвикват интереса на 
германските потребители са 
чубрицата и шарената сол. България 
участва със самостоятелен щанд 
на изложението за 25-и пореден 
път, като тази година представя 15 
производители на бели и червени 
вина, суджуци, луканки, сирена, 
кашкавали, лютеница, козметични 
продукти на розова основа. В 
рамките на българския щанд е 

изграден и ресторант, предлагащ 
български специалитети.  Акцентът 
на българското участие на 
тазгодишното изложение е свързан 
с качеството на земеделската 
продукция. Биопроизводството 
е другият основен акцент, който 
ще бъде приоритет в следващия 
програмен период за развитие на 
селските райони.  България е на 
второ място в Европа по защитени 

територии. В Германия има също 
така голям интерес към биологично 
произведеното българско вино. 
Проблемът според германските 
бизнесмени обаче е, че все още не 
може да се отговори на очакванията 
за по-големи количества български 
биопродукти за европейския пазар. 
България запазва традиционните си 
пазари в Германия за слънчоглед, 
череши, сирене и краставици. 
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Отминаващата 2013 може да се 
определи като годината, в която се 
случиха едни от най-необичайните 
църковни събития през последното 
десетилетие. Освен сериозни 
промени, годината донесе и случаи, 
каквито не бяхме наблюдавали в 
църковния ни живот. 

През февруари за първи път 
в най-новата ни история беше 
избран свободно и без явна намеса 
от страна на държавата или други 
структури нов Български патриарх. 
Тържествената церемония, 
внушителната осанка и благият 
вид на патриарх Неофит вдъхнаха 
на хората надежда за сигурност, 
консолидация и положителни 
промени – ако не в държавата, то 
поне в Църквата. 

Няколко месеца по-късно 
станахме свидетели на още едно 
необичайно за БПЦ събитие – 
жив митрополит да се оттегли 
доброволно от поста си, защото 

не се чувства в сили да изпълнява 
задълженията си. Митрополит 
Симеон призна, че не може да 
управлява епархията си, простираща 
се на цял континент, а липсата на 
контрол доведе до редица проблеми, 
сред които неправомерни действия 
на български клирици в Европа, 
както и до загубата на българския 
храм в Рим, даден ни за ползване от 
покойния папа Йоан Павел Втори, и 
на две български църковни общини 
в Прага и Братислава. 

През следващия месец, юли, 
БПЦ беше шокирана от новината 
за удавянето на Варненския и 
Великопреславски митрополит 
Кирил на плаж край морската 
столица. Каквото и да казват 
следствието и прокуратурата, 
над необикновения край на 
митрополит Кирил завинаги ще 
тегне подозрението за нещо скрито 
и недоизказано. През следващите 
месеци Варна продължи да 

е източник на необикновени 
църковни събития. Духовенството 
и народът на епархията дадоха 
пример как консолидацията и 
смелото отстояване на църковната 
правда може да направи 
революция в Църквата, по думите 
на митрополита на САЩ, Канада 
и Австралия Йосиф, и да накара 
Св. Синод да касира опорочените 
избори. Така месец по-късно 
под натиска на народа Божи за 
първи път от десетилетия при 
каноническия избор за митрополит 
на БПЦ Св. Синод трябваше да 
избира един от двама достойни 
кандидати. Случаят във Варна даде 
надежда на християните в БПЦ, че 
е възможно да се противопоставят 
на „схеми” и интриги в църковния 
живот. Други епархии, в които 
предстоят избори, се надяват да 
имат куража да продължат тази 
линия на действия. 

Наистина необикновени 

събития белязаха летото Господне 
2013-о. Едните са тези, които с 
чисти сърца чули благата вест 
на ангелите за раждането на 
Спасителя и се зарадвали, които 
отишли и Го намерили, и Му се 
поклонили. Те били бедни, прости 
хора, но с чисти сърца и помисли, 
които били жадни за Божия правда 
и мир. Такива хора Христос избрал 
да са с Него в първите часове на 
земята, с такива се обградил и по 
време на земния Си живот. Готови 
не само да Го слушат, но и да Го 
чуят. А другия тип хора описва св. 
евангелист Матей в лицето на Ирод. 
И той чул от влъхвите за раждането 
на Спасителя, но това донесло в 
сърцето му само смут. Защото Ирод 
бил от хората с планове, участвал в 
политически схеми, в които важен 
е той и неговата кариера, а Христос 
е само пречка, която трябва да се 
премахне.

"Видях мрежите, които врагът разстилаше над света, и рекох с въздишка: "Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?" Тогава 
чух глас, който ми рече: "Смирението." Св. Антоний Велики

"Двери на Православието"

Реформаторският блок ще се бори за четири депутата 
….. на евроизборите. Това 

съобщиха в Русе председателят на 
ДСБ Радан Кънев. По думите им 
листата с кандидати за евродепутати 
ще бъде обявена публично през 
първата половина на следващия 
месец. "В листата няма да има 

подреждане на партии, а на личности. 
Тя ще бъде подредена така, че 
да получи максимален възможен 
резултат. Преценката ни е, че нашият 
максимум е четири мандата и той е 
постижим. Ако извънпарламентарна 
формация получи четири мандата, 

това ще промени из основи 
българската политика", заяви Кънев. 
Според него обиколката, която 
представителите на РБ са направили 
из страната, е успешна. С нея те са се 
убедили, че формацията съществува 
и не е столичен проект, както някои 

твърдели. Радан Кънев коментира 
също, че Реформаторският блок 
"не гори мостовете" в дясното 
пространство. 

„Член на посолството на Франция в България е бил 
обект на нападки и обиди“

Евродепутатът Жан-Пиер 
Оди (Европейска народна 
партия, Франция) представи пред 
пленарната сесия на Европейския 
парламент в Страсбург скандалният 
случай на извършеното от народни 
представители от партия "Атака" 
на летището във Варна на 6 януари. 

„Член на посолството на Франция 
в България е бил обект на нападки 
и обиди“, коментира той. По 
неговите думи "източник на тези 
посегателства" е бил председателят 
на "Атака" Волен Сидеров. 
„Бих искал да заклеймя това 
недостойно политическо поведение 

и своята изненада, че българското 
правителство не е порицало тези 
действия“, посочи г-н Оди. Той 
отбеляза, че Сергей Станишев, 
като председател на Партията 
на европейските социалисти 
(ПЕС), също не е заклеймил това 
поведение. Това, че след изборите 

за Народно събрание от май 2013 
българското правителство "се 
ползва с изключителната подкрепа 
на крайнодясната партия "Атака", 
не може повече да се пренебрегва от 
нас", коментира Оди.

„Никой не ми е искал спонсориране за АБВ
…… а и аз не се занимавам с 

финансиране на политици“, заяви 
пред bTV оръжейният търговец и 
собственик на футболният клуб 
Локомотив (София) Николай Гигов. 
„Той обяви, че ще стане ясно кой 
е съшил с бели конци история, 
публикувана във в. Галерия“. В нея 
се казва, че на разговори между 
Георги Първанов, Бойко Борисов 

и Румен Петков е било споменато, 
че той ще финансира политическия 
проект АБВ на бившия президент. 
Николай Гигов каза, че има само един 
телефон. Освен това бил свикнал с 
подслушването като улично куче с 
бълхите."Това е част от сигурността 
на държавата. При получаване на 
лицензи съм подписвал документи 
че имат право да ме слушат, гледат 

и т.н.", поясни предприемачът, 
работещ основно в оръжейния 
бизнес. Гигов не скри, че с Първанов 
се познават отдавна и са приятели.
Той сподели, че е говорил последно 
с Георги Първанов, след като е 
излязла публикация в "Галерия"."С 
Бойко за политика никога не сме 
говорили, основно за спорт и тенис. 
С Първанов сме се старали да сме 

в същата плоскост", каза Николай 
Гигов. Той изрази мнение, че усеща 
бившите премиер и президент като 
тежки опоненти и смята, че ще си 
останат такива.  Според неговата 
преценка, най-доброто правителство 
за бизнеса е било това на Симеон 
Сакскобургготски, когато не е имало 
натиск над бизнесмените. 

България иска €2.3 млрд. от "Свързана Европа"
България ще кандидатства 

с проекти за над €2.3 млрд. по 
новия финансов механизъм 
"Свързана Европа". Това става 
ясно от публикувания вариант на 

Споразумението за партньорство. 
С най-голяма стойност са 
енергийните проекти – над €1.5 
млрд. Транспортните проекти са 
на стойност €750 млн. Заделеният 

финансов ресурс за България по 
"Свързана Европа" е едва €359 млн. 
, но след 2016 г. страната ни ще има 
право да кандидатства в надпревара 
на конкурентен принцип с 

останалите 27-страни за неусвоения 
ресурс. Към момента почти сигурно 
е финансирането на магистралата от 
Калотина до Драгоман.  

Жена от Оряхово „измами“ телефонни престъпници
Жена от Оряхово заедно с полицията 
успя да измами група телефонни 
измамници. Жената получила 
обаждане на домашния си телефон 
от лице, което се представило за д-р 
Николов, съобщава „Конкурент”. 
Мнимият лекар й обяснил, че 

дъщеря й се намира в хирургично 
отделение в болницата в Козлодуй 
и е необходимо спешно да бъде 
оперирана. „Д-р Николов” поискал 
20 хиляди лева, но жената му казала, 
че има само 5 хиляди. „Лекарят“ 
все пак се съгласил на сумата, 4 

пъти по-малка от първоначалната. 
Той се уговорил с жената да се 
срещнат пред сградата на автогарата 
в Оряхово. Тя пък звъннала в 
полицията и на срещата се явили 
ченгета. Те задържали двама, които 
чакали в „Опел Корса“. Установено 

е, че двамата „доктори“ са участвали 
и в телефонна измама в Мизия само 
преди седмица. Тогава 69-годишна 
жена дала 1500 лева на същия 
„лекар“, защото и нейната дъщеря се 
оказала „в болницата в Козлодуй“. 
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€100 млн. променят София през 2018
Намаляване на автомобилния 

трафик в центъра на София, 
повече въздух и зеленина. Това е 
обединяващото във вижданията 
на архитектите, които участваха в 
конкурса за новата визия на центъра 
на столицата, която трябва да е 
факт до 2018 г. Не липсват и смели 
творчески решения като маркиране 
на т.нар. „златна линия“ с цветни 
павета с инкрустиран на тях знак на 

София, която да сочи туристически 
маршрут, застилане със син асфалт 
на ул."Шишман", жълти павета 
на „Орлов мост“ и паметник на 
хан Аспарух. За обновлението 
на централната градска част са 
планирани €100 млн. от новата 
оперативна програма "Региони в 
растеж". За целта емблематичните 
места на столицата бяха разделени 
на четири зони, а в надпреварата на 

Столичната община се включиха 19 
архитектурни студия с 40 проекта. С 
победителите Столичната община ще 
сключи договори за изработването 
на инвестиционни проекти на обща 
стойност 900 хил. лв. Награди са 
предвидени и за класираните на 
второ и трето място, съответно 10 
000 лв. и 7000 лв.Общината се надява 
да няма обжалвания, за да може 
проектите да са готови до средата 

на лятото. През втората половина се 
планират търговете за изпълнители, 
а от следващата година се очаква 
да започне и пълната промяна на 
сърцето на София. Целта е четирите 
зони да бъдат напълно обновени 
до 2019 г., когато София се готви 
да стане европейска столица на 
културата.

Банковият сектор в България е "умерено нестабилен"
… като фактори за това са 

както ограничените перспективи за 
растеж на бизнеса и на печалбите 
на местните финансови институции, 
така и фактът, че значителна част 
от тях са собственост на гръцки и 
италиански банки. Това се посочва 
в оценката на международната 

рейтингова агенция Standard & 
Poor's (S&P). Според анализаторите 
общата оценка за банковия сектор 
в страната се влошава, въпреки че 
България остава част от т.нар. група 
7 (S&P класира банковите системи 
в отделните страни в 10 групи, като 
рискът е най-нисък в група 1 и най-

висок в група 10), в която влизат още 
държави като Ирландия, Португалия, 
Русия и Йордания. Оценката на S&P 
се извършва на база представянето на 
банковия сектор по шест показателя, 
разделени в две основни категории – 
икономически риск и индустриален 
риск (риск за сектора). Проблемът е 

също ниското равнище на провизии 
за проблемни заеми (22.3% към края 
на 2012 г.), отбелязват от агенцията. 
В доклада си от рейтинговата 
агенция посочват още, че в БНБ не 
се е представила особено добре в 
ролята си на регулатор в периода на 
кредитния бум преди кризата. 

Фалшиви банкноти от 20 и 50 лева 
… заливат пазара в България, 

а все по-трудно става и тяхното 
разпознаване без специална 
машина. На повечето места обаче 
няма устройства за проверка на 

банкнотите. От 10-те магазина, 
които е проверил екип на TV7, само 
в едно са притежавали специална 
лампа. Законът изисква незабавно 
да се съобщи в полицията при 

употреба на фалшиви банкноти, 
като нормативните възможности са 
две –да се отиде в свободно избрана 
банка и да се предаде банкнотата 
или в най-близкото полицейско 

управление. Не се предвижда обаче 
компенсация за онзи, който е бил 
измамен.

Български компании са поканени да строят 
жилища в Мароко 

… стана ясно по време на 
посещението на министъра на 
инвестиционното проектиране Иван 

Данов и на Камарата на строителите 
в България. Мароко освобождава 
строителните компании от данъци 

до 2020 г., като през този период 
е предвидена мащабна жилищна 
строителна програма на стойност 

€600 млн. 
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На 4 декември 2013 г., точно 
седем години след появата на 
„Последният еднорог“ на български 
език, излезе тринадесетата книга в 
поредица „Човешката библиотека“: 
антологията „За спасяването на 
света“.

„За спасяването на света“ събира 
48 разказа, новели и повести от 41 
български автори и пет десетилетия. 
Тези близо 400 хиляди думи я 
правят най-мащабната антология в 
българската литература.

Мащабни са и темите на самите 
текстове – всеки от тях е подбран 
заради силата си да ни размисли, 
развълнува, навярно даже промени. 
„Спасяване“ и „свят“ се появяват 
буквално и метафорично, сериозно 
и с намигване.

В спасяването на света ръка 
си подават писатели със статус на 
съвременни класици – като Величка 
Настрадинова, Агоп Мелконян, 
Светослав Славчев, Любен Дилов; 
утвърдени имена – като Николай 
Теллалов, Йоан Владимир, Петър 

Кърджилов, Любомир П. Николов, 
Янчо Чолаков, Атанас П. Славов, 
Александър Карапанчев, Велко 
Милоев, Красимир Георгиев, Елена 
Павлова, Георги Малинов; и млади 
(но вече впечатляващи) творци 
– Димитър Риков, Красимира 
Стоева, Геновева Детелинова, Саша 
Александрова, Калоян Захариев. 
Голяма част от текстовете са 
награждавани в България и издавани 
по света.

„За спасяването на света“ е 
съвместно издание на фондация 
„Човешката библиотека“, Дружество 

на българските фантасти „Тера 
Фантазия“ и списание „Тера 
фантастика“. Антологията излиза в 
електронен вариант, а в момента се 
подготвя и хартиен. Електронният 
вариант се разпространява свободно 
на принципа „читателите плащат 
колкото и ако преценят“. Всички 
приходи се разпределят между 
творческите участници: автори, 
съставители, редактори, коректори, 
художници и оформители.

За повече:
http://choveshkata.net/blog/?p=4232

За спасяването на света

Бизнесът против новия Наказателен кодекс
Проектът на нов Наказателен 
кодекс вменява синдикални 
функции на съдебната система 
заради въвеждането на затвор за 
неплащане на осигуровки. Това 
се казва в позиция на Българската 
стопанска камара (БСК), изпратена 
до премиера Орешарски. "Проектът 
на нов Наказателен кодекс поставя 
в общ режим на наказателна 
отговорност неплащането на 
осигуровки и на данъци и такси, а 
подобно аналогично третиране е 

в противоречие с Конституцията, 
според която общественото и 
здравно осигуряване е право, докато 
плащането на данъци е задължение", 
се казва в позицията на БСК. Според 
нея е неоправдано наказателна 
отговорност за това да се носи 
само от работодателите, а не и от 
служителите. Напомня се, че по закон 
разпределението на задължението 
за заплащане на осигурителните 
вноски е в съотношение 60% за 
работодателя и 40% за работниците и 

служителите. Делът на работниците 
обаче се събира по служебен 
ред и се внася от фирмите. БСК 
казва, че инкриминирането на 
неплащане на осигурителни вноски, 
"когато работодателят е обявил 
възнаграждение в по-малък размер 
от действително изплащаното на 
осигуреното лице", противоречи с 
разпоредбите на Кодекса за социално 
осигуряване. В много случаи 
осигурителният доход не е в пряка 
зависимост от възнаграждението, 

казват от БСК.  Камарата напомня, 
че още през 2000 г. парламентът 
е инкриминирал неплащането на 
осигуровки в особено големи размери, 
но Конституционният съд е отменил 
като противоконституционна 
промяната. Аргументът бе, че 
тя застрашава основното право 
на всеки гражданин да получава 
възнаграждение за положения труд.

Бареков: Борисов се самозабрави!
Георги Първанов е направил 

добър трансфер за „АБВ“, докато 
Бойко Борисов се възползва от 
ситуацията в БСП. Както той разби 
десницата и РЗС, сега прави същото 
и с БСП. Това заяви в пред TV7 
лидерът на „България без цензура“ 
Николай Бареков. Журналистът 
направи комплимент на своя 

домакин Карбовски, заявявайки, че 
той единствен обръща внимание на 
реалните проблеми на българските 
роми. „Тези хора не знаят български. 
Тези пари, които сме давали за 
тях, независимо аз, ти или някой 
друг…, тези хора заради тебе 
трябва да научат български. Заради 
жеста, който направи за тях“, заяви 

Бареков. „Борисов се самозабрави! 
Той действа елементарно, грубо, 
рекетьорски“, допълни лидерът на 
„България без цензура“ и допълни, 
че е крайно време хората, попаднали 
под рекета на Борисов, да заявят 
открито за това.  Според Бареков 
„своенравният българин“ Гриша 
Ганчев, ако е бил рекетиран от 

Борисов, трябва да излезе и да говори 
за това. „Нелепо е заради скандала с 
подслушването, Борисов да не отиде 
на разпит в ДАНС. Няма лошо в 
това. И той като професионалист 
трябва да знае как стоят нещата“. 

„Калфин и Първанов направиха глупава 
политическа грешка“

На Националното съвещание 
на БСП в Пловдив лидерът на 
партията Сергей Станишев е 
обявил пълното си разочарование 
от постъпката на Ивайло Калфин. 
"Който ще работи за Ивайло 
Калфин, той е в тежко партийно 

и уставно нарушение", обяви на 
пресконференция Станишев.  "Това, 
което той и Първанов направиха 
е глупаво и тежка политическа 
грешка. Те работят срещу БСП и 
подкопават основите на партията. 
Това аз наричам политическа 

шизофрения.", остро коментира 
Станишев действията на АБВ. "Има 
една много умна приказка - не е 
важно как ще влезеш в политиката, 
а как ще излезеш от нея. Земята ще 
изровя, но ще постигна желаните 
резултати на евроизборите. За мен те 

не са самоцел. Ако исках можех да 
стана евродепутат или комисар още 
през 2009 г., когато лично Калфин ме 
молеше да оглавя евролистата. Но 
аз останах да работя и ще работя за 
моята партия.", каза още Станишев.

95% от българите със собствени жилища
Най-голям процент собственици 

на жилища, които не трябва да 
изплащат ипотеки, В Европа има в 
Румъния – 97%, и България – 95%. 
Това сочат данни за жилищния 
фонд на Евростат. В двете най-
бедни страни на общността е и най-
нисък процентът на хората, които 
обитават жилище под наем - между 
2 и 3 на сто. Повече от половината 
от населението на всяка държава 
членка на Европейския съюз обитава 
собствени жилища. Най-много хора 

живеят на свободен наем в Швейцария 
– около 56% от населението, като 
делът на наемателите значително 
надхвърля дела на собствениците 
на жилища. Други страни, където 
значителен процент на хората живеят 
на свободен наем, е отбелязан в 
Германия (около 30%), Дания, 
Холандия и Швеция (по около 25%). 
В Швеция около 66% от хората 
обитават жилища с ипотека или заем. 
Подобно е и положението в други 
две северни държави - Норвегия и 

Исландия (около 63%), Холандия 
(60%), Дания (52%). Швеция, 
Швейцария, Норвегия и Холандия 
са и страните от Европа с най-нисък 
дял на хората, обитаващи собствено 
жилище, без тежести на ипотека 
или заем - между 5 и 10 на сто. Най-
много хора в апартаменти живеят 
в Испания, Латвия и Естония - по 
около 65%. За България процентът е 
около 47%. Най-много хора обитават 
еднофамилни къщи в Хърватия 
- 71%, Словения - 66%, Унгария - 

64%, Румъния и Дания - по около 
60%. Най-висок риск от загубване 
на жилището поради изпадане в 
бедност е отбелязан в Румъния – 
53% от населението, Унгария (40%), 
България и Латвия (по 35%). Риск 
от изгубване на жилището поради 
бедност практически липсва в 
Швейцария, Холандия, Норвегия, 
Ирландия и Исландия. 
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Новите €10 от 
23 септември  
 
 
 
 
 
 
 
Новите банкноти от 10 евро влиза 
в обръщение на 23 септември. 
Европейската централна банка 
(ЕЦБ) представи купюра, която 
е втора от новото поколение 
евробанкноти от серията “Европа”. 
Те са с леко променен дизайн и по-
наситени цветове, с по-съвършени 
нива на защита и на лицевата си 
страна имат написани на кирилица 
“ЕЦБ” и “ЕВРО”, което е свързано с 
присъединяването на България към 
ЕС. Друга особеност е изображението 
на митичната гръцка принцеса 
Европа, което присъства във водния 
знак и в холограмната лента в десния 
край на банкнотите. Кирилицата, 
както и ликът на Европа се появиха 
за първи път в новата банкнота от 5 
евро, която влезе в обръщение на 2 
май 2013 г.  След 10-те евро ще бъдат 
подменени и другите евробанкноти - 
от по 20, 50, 100 и 500 евро. Серия 
“Европа” е наречена така заради 
изображението на митологичната 
богиня Европа, чиито портрет е 
сред допълнителните защитни 
белези на новите евробанкноти. 
Въпросното изображение е взето 
от една старинна ваза, намерена в 
южна Италия, която е на повече от 
2000 години. Новата серия банкноти 
има и специално лаково покритие, 
което ги прави по-дълготрайни.  
NSA следяла по 200 
млн. SMS-а на ден 
от цял свят

Американската Агенция за 
национална сигурност (NSA) 
събира средно по близо 200 млн. 
SMS-а всеки ден от потребители от 
целия свят. Информацията се събира 
произволно, твърдят британските 
в. Guardian и телевизията Channel 
4, като се позовават на съвместно 
разследване на базата на документи 
предоставени от Едуард Сноудън. 
В тях е споменато, че практиката 
датира поне от юни 2011 г. NSA 
събира съдържанието на SMS-ите, 
както и допълнителна информация 
като местоположение, получател, 
телефонни номера и др. Името на 
програмата е Dishfire, която е била 
използвана и от британските тайни 
служба – GCHQ. Документацията 
посочва, че през април 2011 г. Dishfire 
е събирала по 194 млн. SMS-а на ден, 
като всеки от тях се пази и анализира 
чрез програмата Prefer. Остава 
неясно дали NSA използва Dishfire и 
Prefer и днес. Събирането на SMS-и 
предоставя огромно количество 
информация на агенцията. Чрез 
съобщенията NSA разбира кога хора 
са пропускали обаждания, което 
им помага при анализите на това 
кой с кого комуникира. Всеки ден 
тя е получавала по 5 млн. такива 
известия. Освен това агентите са 
разбирали кои преминаването на 
граница средно за 1.6 млн. души на 
ден поради известията за влизане 
в роуминг. Паралелно с това NSA 

е узнала лични данни, телефони, 
пароли и снимки от средно 110 хил. 
съобщения дневно. Агенцията е 
разбирала и за 800 хил. финансови 
транзакции на ден след SMS 
известията.  Документите посочват, 
че информацията, която е била 
събирана от американски телефонни 
номера, се е унищожавала, но 
събраната от номерата от други 
държави се запазва. От NSA заявяват, 
че изнесената информация не 
отговаря на истината. Технологиите 
на агенцията се използват само за 
конкретни чуждестранни цели на 
разузнаването, казва говорител на 
агенцията.

Google разработи 
умни контактни 
лещи за диабетици
Google представи поредния си 
необикновен проект – умни 
контактни лещи. Продуктът е 
разработен от отдела за авангардни 
иновации Google[x]. Лещите са 
предвидени за хора страдащи от 
диабет, като в тях са вградени сензори 
за измерване на нивата на глюкозата 
в кръвта. Устройствата могат да 
предават информацията до смартфон 
благодарение на интегрирания си 
модул за безжична комуникация. 
Оборудването е поставено между 
две тънки лещи и така не пречи на 
очите. Компанията вече е провела 
серия клинични тестове, които са 
били използвани за създаването на 
прототипните лещи. Обмисля се 
и вграждането на LED светлини в 
лещите, които да  предупреждават 
пациента когато нивата на глюкозата 
наближат рискова за него граница. 
Прототипите в момента правят 
по едно измерване на секунда. 
Интернет гигантът допълва, че ще 
има възможност и за създаване 
на допълнителни приложения 
за умните лещи, които да се 
възползват от техните възможности. 
Един от примерите, които дават 
специалистите на Google, е 
изпращане на данните директно и до 
лекаря на пациента, който да може да 
следи показателите и да съдейства 
по всяко време.

eBay подготвя 
онлайн магазин за 
брандове
eBay подготвя нов онлайн магазин, който 
ще е насочен към известни брандове Той 
ще се казва The Plaza и ще наподобява 
виртуален мол, твърдят анализаторите 
от Macquarie Capital. В онлайн магазина 
The Plaza ще се продават стоки 
директно от бранда до потребителя 
без посредници и без търгове. Стоките 
ще са само нови. За сметка на това 
компаниите ще са обвързани с малко 
по-строги правила, които за сега са 
неизвестни. Надеждите на eBay са, че 
чрез The Plaza ще привлече вниманието 
на големи брандове, които да продават 
стоките си. Компанията е вдъхновена 
от виртуалния магазин Tmall на Aliba-
ba в Китай, който се радва на огромен 
успех предлагайки стоки от над 70 хил. 
бранда, включително Apple, Nike, Gap и 
др. За сега не е ясно дали алтернативата 
на eBay ще е достъпна само в САЩ или 
ще се предлага и в други държави.

И К О Н О М И К А

Автопазарът в 
ЕС спада за 6-та 
поредна година

Регистрацията на нови 
пътнически автомобили в Европа 
през 2013-а година отбеляза 
понижение за шеста поредна година, 
като продажбите на автомобили са 
най-ниско ниво от 1995 г. насам, 
показват публикуваните днес 
данни на ACEA (Асоциацията на 
европейските 

автомобилостроители ). 
Продажбите на нови пътнически 
автомобили в ЕС се понижиха на 
годишна база с 1,7% до 11,8 млн. 
броя през изминалата година  и най-
лошите данни от 2003 г.  Продажбите 
на нови автомобили в Испания обаче 
отчетоха добър ръст с цели 18,2% 
през декември, във Франция се 
повишиха с 9,4%, в Италия с 1,4% и 
в Германия с 5,4%. За пореден месец 
добър ръст от цели 23,8% отбелязват 
продажбите на автомобили във 
Великобритания.

Швейцария няма 
да дава социални 
помощи на граждани 
на ЕС

Швейцарското правителство 
реши да не дава социални помощ 
на граждани на страни от ЕС, 
които се установяват в страната, 
за да търсят работа. Това обявиха 
федералните власти в рамките на 
борбата им срещу злоупотребите със 
социалната система, съобщи AFP. 
Швейцария обяви решението си да 
не отпуска помощи за гражданите 
на ЕС, Исландия, Лихтенщайн 
и Норвегия, които пристигат в 
страната, за да си търсят работа. 
На помощи няма да имат право и 
членовете на техните семейства. 
Бе приета и промяна, третираща, 
че след 5 прекарани години в 
Швейцария тези граждани няма да 
получават разрешение за постоянно 
местожителство, ако са били без 
работа през предходните 12 месеца.  

Кой ще спасява 
банките при нова 
криза?

Банковият съюз е факт, а 
финансовите министри са доволни. 
Но дали и данъкоплатците имат 
повод за радост, щом няма да 
плащат вече от джоба си в случай 
на нови банкови кризи? Едва ли, тъй 
като банковият съюз е само един 
от елементите, с чиято помощ ще 
се реализират бъдещите планове – 
това пише Бернд Ригерт в материал 
за Deutsche Wellе.  Вследствие 
на актуалната финансова криза 
"изгоряха" €1,600 млрд. от парите 
на данъкоплатците. Ако я последва 
нова, сходна по мащаби, банковият 
съюз със своя скромен ресурс от 
€55 млрд., няма да е в състояние 
да покрие необходимите нужди. В 
такъв случай отново ще трябва да 
се намесят националните бюджети 
и Европейският стабилизационен 

механизъм (ESM)с неговите €500 
млрд. От банковия съюз би имало 
някакъв смисъл само ако е в 
състояние да предотвратява бъдещи 
кризи. За ранното разпознаване на 
рискове ще допринесе изграждането 
на постоянен, независим надзор 
над големите банки. Предвидено е 
и по-бързото закриване на закъсали 
банкови институции. От 2026 
нататък ще започне да функционира 
и съвместният фонд, учреден от 
самите банки, който ще е последната 
бариера пред евентуална бъдеща 
криза. Собствениците и кредиторите 
на банките вече ще носят по-голяма 
лична отговорност за покриване на 
евентуалните рискове.От ноември 
2014 Европейската централна банка 
ще поеме пряк надзор над 128 
големи банки, както и над 6000 други 
банкови институции. А дотогава 
предстои да се извърши т.нар. "стрес 
тест", който да установи истинското 
състояние на големите банки. Някои 
от тях са натрупали огромни стари 
задължения, а лошите кредити 
възлизат на около €1,000 млрд., 
са изчислили от консултантската 
компания Ernst & Young. Т.е. някои 
банки ще имат нужда от свеж 
капитал преди изобщо да се включат 
в банковия съюз. Но кой ще трябва да 
плаща, ако някоя банка не издържи 
стрес теста? В крайна сметка 
държавите, т.е. данъкоплатците ще 
са тези, които ще трябва да поемат 
бремето. Най-добре би било на 
банковия съюз да не му се налага 
действително да закрива банки. 
На това се надява и президентът 
на Европейската централна банка 
Марио Драги. Предвидено е по тях 
да се произнасят управителният 
съвет на банковия съюз и общото 
събрание с 300 членове. А 
Европейската комисия и Съветът 
на финансовите министри имат 
право на вето. Известно е обаче, 
че когато някоя банка на практика 
е пред фалит, трябва да се действа 
максимално бързо, за да се избегне 
паниката сред вложителите и на 
финансовите пазари. Тъкмо това 
обаче изобщо няма да е възможно 
в рамките на приетия типично 
европейски компромис с нестабилна 
правна основа.

4,7 млн. 
„официално“ 
безработни в 
Испания 

4,7 млн. души в Испания са 
регистрирани като безработни. 
На пръв поглед безработицата 
намалява, но мнозина остават извън 
официалните статистики, коментира 
Deutsche Welle. Намалената 
безработица обаче се дължи според 
анализаторите на всички онези 
чужденци, които заради кризата се 
върнаха в родните си страни, както 
и на онези испанци, които заминаха 
за чужбина, за да си търсят работа. 
Има и друга част хора, които вече 
не получават държавни помощи, 
поради което не са регистрирани 
като безработни. 
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Над 1000 вида рамки за 
картини

Рамки по ваш избор

Готови рамки

Огромен избор на 
картини с маслени бои

Репродукции 
Фотографии

Огледала

Коледнио намаление на цените 

 
 50% Off

Trade Centre

Канадец: Моля кръстете дъщеря ми в интернет
Канадец създаде сайт в интернет 

и поиска посетителите му да изберат 
името на дъщеря му, която се очаква 
да се роди в началото на април, 
съобщи AFP. "Добър ден, казвам 
се Стивън и въпреки скептицизма 

на жена ми, реших да оставя на 
интернет избора на името на дъщеря 
ми" - написа Стивън Маклафлин на 
сайта namemydaughter.com. Стивън е 
програмист от Келоуна в Британска 
Колумбия. Сигурно е само фамилното 

име на момиченцето - Маклафлин. 
Стивън предупреждава, че за да не 
са казва дъщеря му „УакиТако692“, 
съпругата му и той "ще вземат 
окончателното решение". Досега 
най-много потребители са харесали 

името Амелия Ол Спарк, следвано 
от Ктхулху и Лакиша. Само за три 
дни са предложени повече от 1500 
имена. Окончателните резултати 
ще станат известни преди 2 април, 
когато трябва да се роди бебето.

Заможните испанки се радват на по-добър сексуален живот 
…. от по-бедните си връстнички, 

установи испанско проучване, 
цитирано от в. Daily Mail. Доброто 
финансово състояние дава на дамите 
им предоставя определено едно 
предимство - те по-добре осъзнават 
сексуалните си потребности. 
Националното изследване било 
осъществено от д-р Долорес Руис 

от Агенцията за обществено здраве 
на Барселона и обхванало 10 хил. 
пълнолетни испанки. Според него 20 
на сто от запитаните са доволни от 
сексуалния си живот. От изследването 
станало видно, че има връзка между 
икономическия статут на гражданите 
и удовлетворението от сексуалния 
им живот. Най-очевидна тя била при 

жените от средната класа, които били 
много по-доволни от любовните 
си изживявания, в сравнение с 
тези на по-бедните си връстнички.  
Хората с по-ниски доходи също така 
били с по-голяма вероятност да не 
практикуват безопасен секс.  Те по-
рядко използвали противозачатъчни, 
в сравнение със средната и висшата 

класа. От изследването проличало, 
че испанците получават по-голямо 
удовлетворение от сексуалния си 
партньор, когато той е постоянен, а 
не случаен. Подобни отговори дали 
97 на сто от мъжете и 96 на сто от 
жените.

Януари – месецът на разделите - Следват декември и март
Януари е месецът, в който най-

много двойки се разделят, установи 
британско допитване. 20% от 
анкетираните заявили, че това е 
месецът, в който приключват най-
много връзки. Стресът по Коледа 
и желанието за ново начало през 
новата година са основните причини 
за разделите. Вторият най-критичен 

месец за двойките е декември, 
а третият е март. Участниците, 
които заявили, че са се разделили 
с партньора си през януари, били 
попитани от изследователите 
дали времето от годината влияе 
на решението за раздяла. 62 на сто 
отговорили утвърдително. В топ пет 
на причините са продължаващият 

стрес от Коледа, желанието за ново 
начало през новата година, финансови 
проблеми, депресиращото време и 
натиск от семейството. Изследването 
показва още, че 48% от анкетираните 
вече имат връзка. "Коледа е стресово 
време от годината, което често може 
да причини проблеми във връзката. 
В съчетание с мрачното настроение 

през януари много двойки губят 
ориентация. Не е изненадващо, че 
много не успяват да се справят с 
този период", заяви представител 
на сайта Vouchercloud.com, който 
осъществил изследването.

Китайци правят копие на "Титаник" за $165 млн.
Китайска енергийна компания ще 

изхарчи невероятните $165 млн. за 
копие в реални размери на "Титаник", 
който потъва преди повече от век. 
Репликата ще бъде част от тематичен 
парк в провинция Съчуан, който има за 
цел да направи китайците по-отговорни 
… отразявайки катастрофата на 
известния кораб. "Титаник" се удари 

в айсберг в северния Атлантически 
океан през 1912 г., при което загинаха 
повече от 1500 души. Известният 
кораб е обект на огромен интерес в 
Китай, особено след филма на Джеймс 
Камерън от 1997 г. с участието на Кейт 
Уинслет и Леонардо ди Каприо. Може 
би заради това китайска енергийна 
компания Seven Star Energy Investment 

ще похарчи 1 милиард юана (около 
$165 млн.) за новата туристическа 
дестинация. Информационна агенция 
Синхуа предаде, че ще се направи опит 
да бъде пресъздадена атмосферата при 
сблъскването на луксозния лайнер с 
айсберга. Изграждането на кораба, 
дълъг 270 метра, ще бъде завършено 
до 2016 г. Китайската компания 

обаче не е единствената, която иска 
да пресъздаде копие на "Титаник". 
Австралийският магнат Клайв Палмър 
представи план за изграждане на 
реплика на известния плавателен съд, 
който се очаква да направи първото 
си плаване през Атлантическия океан 
през 2016 г. 

7000 гей-брака във Франция
Френският статистически 

институт обяви, че през 2013 г. 
около 7000 хомосексуални двойки 
са сключили брак. След месеци 
на обществено противопоставяне 
през май 2013 г. Франция узакони 
еднополовите бракове. Гей браковете 
през м.г. са 3% от всичките 238 000 

брака, които са сключени в страната. 
Интересно е, че 3 от всеки 5 
хомосексуални брака са между мъже. 
Силният пол е готов да сключи брак 
на възраст около 50 години, докато 
жените хомосексуалисти на около 
43 години.

Първата гей сватба във 
Франция беше сключена на 29 
май в град Монпелие, който 

се слави с толерантността към 
хомосексуалистите.

Създателят на световноизвестния 
автомат „Калашников" е написал 
писмо до патриарха на Руската 
православна църква година и 
половина преди да почине, съобщава 
BBC. Михаил Калашников, който 
почина на 94 години в края на 
2013, е написал дълго емоционално 
писмо до патриарх Кирил през май 
2012 година, съобщиха от църквата. 
В него той е изразил угризенията 
си от това, че лично е отговорен за 
убийството на хора. Калашников 
отбелязва, че го е тормозила 
„душевна болка" заради многото 
причинена смърт. До неотдавна 
създателят на най-известното 
руско оръжие е отказвал да поеме 
отговорност за извършените с 
неговия автомат убийства. В 
писмото до патриарх Кирил 
Калашников признава в някаква 
степен вина, че е създал машина 
за убийства. „Моята душевна 
болка е непоносима", отбелязва 
той в писмото. „Продължавам да 
държа този неразрешим въпрос:  
Ако моят автомат е лишавал 

хората от живот, изглежда...
аз, християнин и православен по 
вероизповедание, съм виновен за 
смъртта на хора, пък били те и 
врагове?", отбелязва Калашников. 
„Колкото по-дълго живея", 
продължава Калашников, „толкова 
повече този въпрос се набива в ума 
ми и повече се чудя защо Господ 
позволява на човек да е съблазнен 
от дяволските желания завист, 
алчност и агресия", подчертава 
той. Писмото е написано на личната 
пишеща машина на Калашников и 
подписано от ръката на човек, който 
е „Раб Божии, проектантът Михаил 
Калашников".  Руският патриарх от 
своя страна му е изпратил отговор, 
в който е заявил, че е пример за 
патриотизъм и правилно отношение 
към страната. Легендарният 
конструктор Калашников почина 
на 23 декември 2013. Повече от 100 
милиона автомата „Калашников" 
са продадени по света приживе на 
конструктора. 

Калашников: Изглежда...аз, християнин и православен по 
вероизповедание, съм виновен за смъртта на хора

„… защо Господ позволява на човек да е съблазнен от дяволските 
желания завист, алчност и агресия"
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Пътуваме с такси от курорта Патая 
в Тайланд  към Хуа хин

За този град на брега на океана 
чухме преди няколко години от 
едни холандци при едно случайно 
запознанство. Те ни казаха, че са  
купили къща в Хуа хин, че там било 
много приятно, спокойно, тихо и с 
хубави плажове. И ние решихме да 
го поогледаме. Взехме си хотел на 
брега на океана, с името Baan Bayan, 
което така и не разбрахме  какво 
означава, но ще да е нещо, свързано 
с плаж, океан, курорт или подобно, 
защото навсякъде в града се срещаше 
думата Baan в различни съчетания и 
наименования. Ние много  държим, 
когато пътуваме из Азия, хотелът ни 
да е от местна верига, а може и да 
не е верига, просто местна “марка”. 
Причините са доста – в такива хотели 
обзавеждането е традиционно и много 
различно от хотелите от европейски 
тип. А това носи друг вид емоция. 
Освен това има по-малко, или изобщо 
няма , бели туристи, а гостите са 
само местни хора, което предполага 
интересни контакти и запознанства. 
Трета причина е, че в тези хотели 
получаваме отлично обслужване, 
достатъчно лукс, а цената е в пъти 
по-ниска от същото ниво европейски 
вериги, примерно Шератън, 
Радисън, Хилтън и др. подобни. 
     И така – запазваме си  хотел 
предварително, като внимаваме 
много да са спазени и някои други 
дребни условия– например наблизо 
да има голям мол, богато зареден 
супермаркет, хотелът да е на брега на 
океана, с плаж , да има тераса и тя да 
е към морето и на висок етаж, за да се 
наслаждаваме на гледката и  да можем 
да сядаме вечер да си пием уискито на 
свещи, да гледаме водата и да пушим 
спокойно; да е в центъра на града, в 
търговската част, за да са ми под ръка 
всички магазини и лесно да се връщам 
да оставам  торбите с покупки… 
Това може да са дреболии, но мирът 
в семейството се запазва непокътнат. 
Вече пътуваме с таксито и 
наближаваме Банкок. Няма да влизаме 
в града, минаваме покрай него, за 
да продължим към другия край на  
Сиамския залив, където се намира 
Хуа хин. Разстоянието, което трябва 
да изминем, е около 380 км, Банкок 
е по средата, взема се за около 4 
часа, защото, макар и да е прекрасна 
магистрала с 4 платна и без нито една 
неравност на настилката, тайците си 
спазват правилата – 120 км/ч. и не 
вдигат нито метър отгоре. Таксито сме 
го наели от  местна фирма.  Вътре е 
супер чисто, ухае на хубаво, драйвърът 
е чист, изкъпан и спретнат, знае само 
няколко думи на английски и затова 
комуникацията се свежда само до 
знаци с ръце и йес , но и ок….Цената 
за това разстояние е просто смешна. 
     Пристигаме в Хуа хин

Градът не е много голям, 
схематично погледнато представлява 
2-3 успоредни на брега булеварда. Няма 
и кой знае какви забележителности, 
освен кралският дворец, който заема 
огромна площ в самия център и 
всъщност е резиденцията на кралското 
семейство. Не напразно наричат 
Хуа хин “Кралският град”. Съвсем 
естествено приемам факта, че в града 
има стотици огромни портрети на 
краля и съпругата му.

Хуа хин, заедно със съседното 
градче Ча Ам (Cha Am) са най-
старите, всъщност първите, 
тайски курорти и съществуват като 
такива вече над 90 години.  Още Рама 
седми през 1920 година харесва това 

място  за” бягство” от шумния Банкок   
и то се превръща постепено в един 
истински курорт на елита. Тук още 
тогава, а и сега, идват по-заможните 
тайци, които търсят тишината и 
спокойствието, лукса на модерните 
хотели и спа центрове, добрата храна 
и по-високата категория ресторанти. 
Тук е и най-голямото голф игрище в 
страната, както и още осем игрища от 
висок клас , изградени в последните 
години.

Градът има около 90 хиляди жители, 
но дори не изглежда толкова голям 
заради компактното му устройство. 
Основният булевард “Печкасем роуд”, 
се простира от единия до другия 
край на града почти в права линия 
и е дълъг към  км. . Точно в средата 
му, на една от преките,  се намира 
известният Найт маркет (Нощен 
пазар), който е гордостта и голямата 
атракция на Хуа хин. Отпред има 
табела”Най-големият нощен пазар в 
Азия”, но това е най- голямата шега на 
света и може би наистина е написано 
с цел майтап. На не повече от 100- 
метровата уличка след залез слънце 
се опъват шатри, разгъват се маси и 
се подреждат “бутиците” – тайските 
сергии с какво ли не – от миниатюрни 
украшения до дрехи и джапанки, 
сувенири и  бонбони. Тук, разбира се, 
са и уличните “ресторанти”, където 
може да се хапне много ефтино и 
страшно вкусно. Всичко се приготвя 
пред очите ни, на силен огън в 
огромни тигани-уок, с прекрасните 
тайски аромати, сосове и подправки. 
И задължителният ориз. Когато си 
поръчвахме вечерята, не казахме 
нищо за ориз и момчето продължи да 
стои и да ни гледа в очакване, докато 
не споменахме думата, която според 
него просто бяхме забравили. Като чу 
“ааа, и ориз, моля” се усмихна до уши 
и показа най-белите зъби на света… 
Страшно много им завиждам на тези 
тайландци за белите им красиви зъби. 
     На следващия ден минахме през 
същата улица, нямаше и помен от 
никакъв пазар и никакви “ресторанти”, 
все едно, че никога не ги е имало…. До 
залез слънце. И пак отново започнаха 
да   сглобяват всичко … и така всеки 
ден. Азиатците  са  невероятни. 
Прибрахме се в хотела късно с едно 
такси тук-тук – шарено, лъснато, 
блестящо с усмихнат дребен 
тайландец-драйвър, който пак ни 
заслепи с белоснежните си зъби.

Няколко  думи за нашия бутиков 
хотел Baan Bayan

Преди години тук е било жилището 
на богата фамилия, построено на 
самия бряг на океана, с огромни 
дървета и красиви палми в двора. 
Днес двуетажната богаташка дървена 
къща е запазена в същия вид и до нея , 
като естествено нейно продължение, е 
построен хотелът, но така е направен, 
че е трудно да разбереш кое е старата 
къща, кое е новият хотел, така  умело 
се преливат. А обзавеждането, 
обслужването и удобствата не отстъпват 
на най- добрите европейски хотели. 
    Хуа хин има много дълга и доста 
широка плажна ивица

Пясъкът е  ситен, почти бял, няма 
камъчета, няма мидички. Шезлонгите 
– подредени , жълтите чадъри – 
разпънати, океанът е топъл, с леки 
игриви вълни, чисто, подредено, много 
приятно. Плажът постепено се напълва, 
задължителният ресторант на пясъка 
започва да бълва големи чинии с какви 
ли не манджи и стомашните сокове 
плисват неудържимо. Отивам да видя 
за всеки случай какво е положението 
с плажния “ресторант” – петима 

души се трудят неудържимо на бързи 
обороти – пекат, пържат, размахват 
огромни тигани-уок, поднасят 
димящи и уханни чинии… Маса 
народ яде с настървение. Надниквам 
зад едно окачено надве-натри 
платнище и замръзвам – няма течаща 
вода, никъде не виждам мивка….
Чиниите се мият в един леген…. Ама 
каква мивка на пясъка, сама се чудя 
на наивниите си очаквания…. Това 
тотално ме отказва и се насочваме към 
хотелския ресторант – на терасата над 
океана, с белите покривки. Пак беше 
много вкусно, но и доста по-скъпо. 
Само че долу на пясъчния ресторант 
имаше поне 100 души, а в хотелския  
бяхме десет. Май се минахме… А и 
не чух после някой да се е разболял…. 
     Вечерта дойде толкова неусетно, 
че просто не разбрах как ми се 
прияде неистово отново от апетитната 
ароматна тайска храна. Какво ли ще 
правя в София като пак така ми се 
прииска нещо тайско? Затова давай 
напред към ресторантите. Но никак не 
е лесна работа  да си избереш къде да 
вечеряш –  близо до брега попадаме 
сред мрежа от улици, по които има само 
ресторанти и почти нищо друго. Това 
“почти” се състои от няколко салона 
за масажи на учудващо високи цени. 
Прескачам любимия ми масаж  не 
заради цената, а защото вече не мога да 
издържам на ароматите и на гледката – 
стотици туристи са окупирали всички 
места до последния стол в безбройните 
ресторанти и ядат от отрупаните маси 
ароматните  тайски ястия. Сервитъори 
хвърчат с непозната в Европа 
скорост и предлагат обслужване 
много различно от европейското. 
      В Хуа хин, за разлика от Патая, 
Банкок и Пукет например, няма руски 
туристи

Факт е, че менютата са на шведски, 
немски и  английски език, докато на 
другите места са предимно  на руски.  
Туристите тук са на възраст над 55 
години, млади хора няма,  малки деца 
няма (казвам това най- общо, разбира 
се).

Да не са луди западняците да 
идват с внуците си. Облечените по 
последна мода достолепни господа 
и дами в пенсионна възраст в най-
лошия случай са със собствените си 
половинки. Забелязвам  весели, чисто 
женски шумни компании , а и не малко 
двойки  с голяма възрастова разлика, 
очевидно с партньор от Б-група.

Най-многобройни са шведите, а 
и доста къщи и апартаменти са си 
накупили тук. Има и собственици на 
недвижимости от Австралия, Канада, 
Франция, Дания, Финландия. По 
данни от февруари 2013 г. – класация 
на най-предпочитаните градове за 
покупка на недвижимост от чужденци 
– Хуа хин  е на 3-то място (10,91% 
след Патая (32,93%) и Пукет(13,51%), 
а Банкок е на 4-то място (5,38%).

Туристите в Хуа Хин се 
различават от туристите в  другите 
масови тайландски курорти   и по 
облеклото – тук са облечени елегантно 
и дори официално, докато  в Патая и 
Банкок, Пукет са масово по джапанки 
и шорти денонощно.  Сега разбирам 
защо тук няма “го- го” барове, танци 
на пилони, няма проститутки, гейове 
(то не може да няма, но всичко  е по-
дискретно), не се предлага свежа плът 
по улиците, няма салони за еротични 
масажи, не дъни музика на макс, не се 
лее алкохол и бира нон стоп.  Много 
рядко може да се види бял мъж хванал 
за ръка тайско момиче…. Изобщо 
Хуа хин държи на реномето си на 
изискан, тих, дискретен и луксозен 

курорт за улегнали и сериозни хора. 
Дори ресторантите имат съвършено 
различен вид – изглеждат много 
европейски най-меко казано.  
Най-известният спа хотел в ХХ е 
Chiva-som (Чива сом)

През 2011 той е на второ място  в 
класацията на най-добрите спа хотели 
в света.  Намира се средвеликолепна 
тропическа гора  с езера и водопади.   
И  цари абсолютна хармония и 
спокойствие.  И няма как , като си 
тук, и около тебе  шумят водопади 
, разкошни палми се поклащат 
грациозно наоколо и  пеят птици, да 
не забравиш за всичко извън този 
свят. Даже детски викове не се чуват, 
защото е забранено за деца.

Използването на мобилни телефони 
също не се толерира. Храната е 
екологично чиста и ниско калорична,  
за здравето и спокойствието на 
почиващите се грижат специалисти от 
всички сфери. Ресторанти, басеини, 
парна баня, джакузи, библиотека, 
танцово студио, йога, пилатес, масажи, 
медитация, тай чи, аквааеробика – тук 
не може да се скучае и един миг. Чива 
сом е предпочитано място за релакс 
на много световни знаменитости 
и известни имена от политиката и 
шоу бизнеса. Цените- започват от 
500 евро на ден в стая от 36 кв.м.  
до 3000 евро на ден в пик сезона за 
апартамент от 200 кв.м. Отделно се 
нчисляват 17 % такса обслужване. 
 
Иначе в Хуа хин няма кой знае 
какво за гледане – един аквапарк, 
една голяма статуя на Буда, някакъв 
водопад, задължителния елефант 
вилидж и един измислен плаващ пазар 
в миниатюрни размери. Естествено е 
да наблягат толкова на нощния пазар 
, то практически друго няма. Но 
явно и на скандинавските туристи 
им е все тая, защото те такава храна 
на такава цена просто няма как да 
намерят в родината си и  атракциите 
не са им първата грижа.  За 20 -30 
евро на човек те ядат до насита свежи 
морски деликатеси, пият бира и се 
радват на перфектно обслужване.  
С пенсиите си от 1000-2000 евро 
тук са като принцове и принцеси. 
Прибираме се към хотела след страшно 
вкусната вечеря и след абсолютно 
излишния след такова преяждане, но 
невероятно вкусен десерт – банан с 
кокосово мляко…(с какво друго???) 
и минаваме по брега. Океанът се е 
отдръпнал поне със 150 метра навътре 
и ние вървим по доскорошното му 
дъно – то е твърдо като мокра глина 
и почти не поддава на стъпките 
ни… Усещането е малко нереално – 
сутринта съм се къпала на това място, 
но даже не съм и влизала толкова 
навътре, а сега се разхождам по 
дъното на индийския океан, който се 
е отдръпнал от брега, за да ми подари 
емоцията, която никой друг няма как 
да ми даде….Мокрото твърдо пясъчно 
дъно е лъскаво и гладко, а огромната 
надвиснала луна го е превърнала в 
огледало и буквално виждам нощните 
бели облачета и звездите – тяхното 
отражение – в краката ми… Не е ли 
прекрасно?
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Самолетни билети до и от България.
„All inclusive” почивки до Доминиканска 
Република, Мексико и Куба.

Rent A Cars.
Всякакъв вид застраховки 
със специална отстъпка.

Хотели навсякъде по Света.

BOBBY DONEVA$ 20 OFF 
(Valid for adults only)

On all inclusive vacations

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
YYZ Travel Group

Office: (416)363-8889 
Direct: (416)858-4440
Email: silvana.nedialkov@handatravel.com
www.handatravel.com

TICO Reg # 50015189

Travel Expressions ltd

•  airline tickets 

•  car rentals 

•  hotel & cruise         
reservations 

•  travel insurance

•  group travel
 
•  vacation & 
business travel

235 Dixon Road 
Toronto, Ont M9P 3H1 

416 241-4654 
1-800-265-2707 

info@travelexpressions.ca
57 York Street 

London, Ont N6A 1A6 
519 663-0301 

1-800-838-9878

w w w . t r a v e l e x p r e s s i o n s . c a 
m a k i n g  t r a v e l  d r e a m s  c o m e  t r u e  s i n c e  1 9 8 1

Добрите цени на самолетни билети са  началото  
на една страхотна почивка! 

Предлагаме няколко дестинации: в Италия, Европа и света.  
Като се започне от само $ 929,00, All Inclusive, ще стигнете до вашата 

любима дестинация. 
За да се възползвате от тази специална оферта, резервирайте пътуването 

си заминаване между 07 май, 2014 и 15. Октомври 2014. 
Билетите трябва да бъдат закупени до 4 февруари 2014 година. или в 

рамките на 72 часа след резервацията което от двете се направи първо. 
$200 важи за пътувания, заминаващи между 19 Юни и 11 Септември, 2014 

Питайте ни и за други дестинации. 
Резервирай сега

Специална Оферта !!!

Италия  
TORONTO - ROME 
from $ 929 
MONTREAL-VENICE 
from $ 929 
MONTREAL-MILAN 
from $ 929 
TORONTO-PALERMO 
from $ 1,089  
TORONTO -BARI 
from $ 1,089 
Европа 
TORONTO -TIRANA 
from $ 929  
TORONTO -BUDAPEST 
from $ 929  
TORONTO -ATHENS 
from $ 929  
TORONTO -BELGRADE 
from $ 999  
TORONTO PODGORICA 
from $ 999 
TORONTO -PRAGUE 
from $ 929 
TORONTO -WARSAW
from $ 929 
TORONTO -SOFIA
from $ 929 
TORONTO-BUCHAREST 
from $ 929 
TORONTO -VIENNA 
from $ 929
 

TICO Reg# 1758013

In All these prices  
RT, taxes and fees are included 

Tel: 514-861-3949
Tel: 514-598-7044 

Tel: 1 800 764-4479

Skype: evaaslanian 
E-mail: eva@equinoxvoyages.com

EVA  ASLANIANEVA  ASLANIAN

www.equinoxvoyages.com

O�ce:  
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

до 4 Feb

до 4 Feb
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DONLANDS RESTAURANT
417 Donlands Ave. 
416.421.1944

Dine in or
Take Out

пон. - съб.
7am-9pm

неделя
7am-4pm

Заповядайте да опитате домашно  
приготвените ни специалитети!

До "Sellect Bakery"Serving the Community Since 1955

Delivery Now Available 

За поръчки, посетете:

Тел: 416-932-3999

Р Е К Л А М А

Всяка Продажба през 2013 г.  
с 1% commission

Тодор Тодоров
Sales Representative

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

SMS-ите намаляват за 
първи път от 1992

Броят на текстовите съобщения 
е намалял във Великобритания 
за пръв път от изобретяването 
на есемеса през 1992 г., пише 
в. Daily Express, позовавайки 
се на резултатите от проучване, 
направено във Великобритания 
от Deloitte. Данните сочат, че 
броят на изпратените миналата 
година текстови съобщения във 
Великобритания е намалял със 
7 милиарда до 145 милиарда. 
Това е първият отчетен спад в 
популярността на есемесите от 
1992 г. и анализаторите очакват 
тенденцията да продължи. 
Текстовите съобщения се сдобиха 
със свой собствен език и се 
превърнаха в особено популярна 
форма за даряване на средства 
за благотворителност, гласуване 
в телевизионни състезания 
и допитвания, разговори с 
приятели. Пол Лий от Deloitte 
обаче смята, че славните дни 
на есемесите са отминали. За 
сметка на това потреблението на 

мобилни телефони е по-стабилно 
от всякога. Британците насочват 
вниманието си към незабавни 
алтернативи на есемесите, които 
са по-евтини или безплатни, като 
например приложението WhatsApp 
за смартфони, даващо възможност 
на цели групи потребители да 
общуват едновременно и да си 
изпращат клипове и снимки. От 
изследователите прогнозират, че 
през 2014 г. във Великобритания 
броят на текстовите съобщения ще 
намалее до 140 милиарда, докато 
този на незабавните съобщения ще 
се повиши до около 300 милиарда. 
Първото текстово съобщение 
е изпратено от централата на 
британската телекомуникационна 
компания Vodafone в Нюбъри 
през 1992 г. от инженера Нийл 
Папуърт. През 1993 г. компания 
Nokia произвежда първия телефон, 
способен да изпраща есемеси, 
припомня изданието.

Moscow Nights
banquet hall & restaurant 

Много приятна и романтична атмосфера.  
Разполагаме с 110 места. 
Заповядайте на обяд или вечеря с ваши приятели и близки.
Предлагаме най-вкусната храна на света!  
Изобилие на всякакви деликатеси.
Изключително място за провеждане на тържества:  
сватби, юбилеи, рожденни дни, корпоративни вечеринки.

При закрита зала (частно парти)
получавате огромна торта 

ПОДАРЪК от собствениците на 
ресторанта.

Европейска музика на живо 
Life Show - всяка събота вечер

Работно време: 
branch - 12pm - 17pm 
evening - 19pm - 2 am 

7700 Bathurst, Thornhill, ON L4J 7Y3  
Tel: (905) 882-5525

Bathurst & Centre St ( Promenade Mall)- голям безплатен паркинг

Приемаме заявки  
за  
 

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

647- 748- 9229

KOSTAS MEAT & DELI

Не забравяйте да поръчате 
пуйка за   

“Thanksgiving day”

Р Е К Л А М А

ARBATSKAYA ELITE VODKA 
VINTAGES LCBO # 354696  

750 mL bottle

Арбатская Превъзходна Водка
в

магазините на LCBO

Цена: $ 25.45

Единствената и непотворима СОФИ МАРИНОВА  в дует с УСТАТА
 
Kонцертът в ТОРОНТО ще е на 25.01.2014г. – събота   
в Македоно-българска източноправославна катедрала Св. Св „Кирил и Методий”.
МЯСТО: 237 Sackville Street, Toronto, Ontario M5A 3G1, Canada
ЧАС: 20:00
ЦЕНА НА БИЛЕТ: $ 35 билет закупен предварително/ $ 45 на вратата
                                $ 45 VIP билет ( на маса на първа линия )
                                 Безплатен вход за деца до 12 –годишна възраст.
В залата ще бъдат сервирани храна и алкохол срещу допълнително заплащане (CASH ONLY).

ЗА БИЛЕТИ ЗА КОНЦЕРТА И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 
ВАЛЕРИ – 647 866 4444
КРУМ – 647 404 8446

Moscow Nights
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ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА  Тел:   1.800.277.75.32
Факс: 1.877.867.8922

      

MULTILINE  
TRANSPORT Ltd.

TRIPS 
ALL OVER 

CANADA AND USA

ТЪРСИМ
ШОФЬОРИ
& OWNER OPERATORS

ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА  Тел:   1.800.277.75.32
Факс: 1.877.867.8922

Ние се разширяваме. 
Парка на компанията се  
попълва с нови Volvos. 
Aко се нуждаете от стабилна 
работа на изгодни условия -  
MULTILINE е за ВАС!

Цялостен Ремонт  
и Диагностика на Двигатели. 

Боядисване на каросерии.

1100 Finch Ave. West. Unit: 8. , M3J 2E3  
 
Пон.- събота - 8:30am - 7pm

Говори Български,  
Турски  и Руски Finch Ave.West. D

uf
fe

rin
 S

t.

A
ln

es
s S

t.

K
ee

le
 S

t.

Ziya 
Cell: (647) 430-5544  
Tel:   (416) 985-4836 
z1@live.caZAUTO

AIR CONDITIONING 
ALL MECHANICAL REPAIR 
ENGINE DIAGNOSTICS 
BODY REPAIR

A-Z TEAM DRIVERS NEEDED
TO RUN TO CALIFORNIA

Toyota разкри 
спортното купе FT-1
Toyota показа на автомобилно изложение в Детройт концептуалното 

спортно купе FT-1, чието име идва 
от словосъчетанието Future Toyo-
ta.  В най-скоро време виртуалната 
версия на прототипът ще трябва да 
дебютира в състезателния симулатор 
Gran Turismo 6, където автомобилът 
ще може да бъде изпробвана на 
японската писта Fuji Speedway. 
„Неотдавна Акио Тойода (президент 
и CEO на Toyota от 2009 г., потомък 
на основателят Сакичи Тойода – б.р.) 
призова дизайнерите на компанията 
да започнат да създават автомобили, 
които да предизвикват емоции 

у хората“, заяви президентът на 
центъра на Toyota в Калифорния 
Кевин Хънтър. „И нашата първа 
задача бе да създадем спортен 
автомобил, който да се превърне 
във флагман на марката.” Според 
дизайнерите на FT-1, при създаването 
на прототипа те са се вдъхновили от 
автомобили като 2000GT, Celica, Su-
pra, MR2 и GT86. Сериозно влияние 
върху външността на автомобила са 
оказали концепти като FT-HS и Lex-
us LF-LC.

Търсим механици, 
диспачер, шофьори 

за компанията  
и Owner Operators
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WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1
SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 
MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579  
(Plamen Nedialkov, Plamen Borisov)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

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

www.melonsauto.com

for Imported & Domestic Vehicles

РЕМОНТ  
НА АВТОМОБИЛИ

Melons Auto SERVICE

АВТО ЧАСТИ ЗА БМВ И 
МЕРЦЕДЕС НА ПОЛОВИН ЦЕНА

Melons Auto PARTS SALES

- CASH -  
For Used BMW /Benz Cars

for BMW /Mercedes -Benz  
New and Used 

Mercedes-Benz C-Class в 
още 2 версии

Mercedes-Benz показа своята 
нова C-Class по време на автосалона 
в Детройт. Шефът на концерна 
Daimler Дитер Цетче разкри пред 
журналисти, че в C-Class ще се появят 
кабриолет и спортен хечбек с 5 врати, 
който да конкурира BMW 3GT. C-
Class е първият модел на Mercedes-
Benz, построен на новата модулна 
платформа за автомобили със задно 
предаване MRA, която позволява 
вариране с габаритите и пропорциите 

на колата. Моторната гама е доста 
широка. За Америка се предлагат 
2.0-литров четирицилиндров турбо-
мотор, предлагащ 235 к.с., както и 
3.0-литров V6 с турбо, развиващ 329 
к.с. В Детройт бе съобщено също, 
че спортното подразделение на Mer-
cedes-Benz - AMG, работи върху " 
версия на C-Class  - Mercedes-Benz 
C63 AMG с V8 двигател с обем 4.0 
литра.

Honda е най-надеждният 
автомобил в САЩ 

Автомобилите на Honda бяха 
признати за най-надеждните в 
САЩ за последните 25 години. 
Три от всеки четири автомобила на 
марката (75%), пуснати през от 1988 
г., все още се движат по пътищата 
на САЩ, съобщава Usatoday. До 
този извод са стигнали експертите 
от консултантската компания Polk, 
които са направили проучване на 

регистрираните в САЩ автомобили 
за периода 1988-2013 г. Любопитното 
е, че марката Acura, на която се 
падат 11 % от общите продажби 
на Honda, не влиза в сметките, тъй 
като нейните модели са в категория 
„лукс”. На втора позиция, но с доста 
по-слаб резултат, е Dodge. 

Infiniti пуска няколко 
нови модела

Infiniti,  луксозното подразделение 
на Nissan Motor Company, подготвя 
няколко нови модела, които ще 
излязат на пазара преди края на 
2018 г. Съобщението бе направено 
по време на автосалона в Детройт, 
който е юбилеен за Infiniti, която 
бе представена за първи преди 
25 години по време на същото 
изложение. Подготвяните нови 
модели на марката са общо пет, 
уточнява британското издание 
Аutoexpress. Първи на пазара ще 

излезе компактният кросовър Q30, 
който се очаква догодина. Следващ 
ще бъде Q60 Coupe, за който се 
знае, че ще представлява версия с 
две врати на пуснатия през 2012 г. 
седан Q50.  В плановете на Infiniti 
за следващите четири години влиза 
и пускането на новото поколение 
QX70, В Детройт Infiniti показа 
концепцията Q50 Eau Rouge, с която 
загатна как ще се развиват бъдещите 
й спортни модели.

Acura показа новия 
седан TLX

Acura спази обещанието си и 
показа на автосалона в Детройт 
новия си концептуален седан TLX. 
Според изявлението на неговите 
създатели той е поредната крачка 
по пътя към прогреса и в серийната 
си версия ще се превърне в новия 
флагман на марката. Серийният Acu-
ra TLX 2015 ще се предлага в избор 
от:  2.4-литров мотор V-TEC с 4 
цилиндъра с 8-степенна автоматична 
скоростна кутия, и 3.5-литров V6 с 
9-степенна автоматична трансмисия. 

Седанът с V6 ще се предлага както 
във версия със задвижване към две 
от колелата, така и с новата фирмена 
AWD система Super-Handling All-
Wheel Drive. Моделът разполага 
и с комплекс Integrated Dynam-
ics System с 4 режима на работа. 
Той регулира педала на газта, като 
променя и алгоритмите за работа на 
електрическия усилвател на волана, 
на трансмисията, на система за 
задвижване на четирите кола и на 
шасито. Новият Cadillac ATS Coupe 

на пазара през лятото
Cadillac представи в Детройт купе 

версията на модела ATS. Спортният 
автомобил ще излезе на пазара през 
лятото на 2014. Новият Cadillac ATS 
Coupe е построен на базата на седана 
ATS, който носи титлата "Най-добър 
автомобил на Северна Америка 2013". 

Моделът разполага със спирачна система 
Brembo и аеродинамични елементи под 
пода на купето. За любителите на по-
спортното усещане се предлагат редица 
опции - регулируемо спортно окачване, 
Magnetic Ride Control,  спортна 
охладителна система за двигателя и 18-

инчови джанти със спортни летни гуми. 
Що се отнася до задвижването, новият 
Cadillac ATS Coupe излиза на пазара 
с избор от два бензинови двигателя. 
Базов е 2.0-литровия турбо агрегат с 
четири цилиндъра, доставящ 272 к.с.. 
По-мощният е V6 с обем 3.6 литра и 

321 к.с. И двата двигателя се оборудват 
с 6-степенни ръчна или автоматична 
скоростни кутии. Стандартното 
задвижване е към задните колела, а като 
опция се предлага AWD. Очакваната 
цена на автомобила за САЩ е от 
$33,990. 

TRIPS 
ALL OVER 

CANADA AND USA
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„Реал“ Мадрид ще играе на 
стадион Coca-Cola срещу €80 млн.

Стадионът на „Реал“ Мадрид, 
който носи името на легендарния 
футболист и президент на "белия 
балет" Сантяго Бернабеу (Santiago 
Bernabéu), скоро ще има ново име. 
По данни на испанските медии в 
най-скоро време стадионът ще се 
нарича Coca-Cola. Американската 
компания, която притежава третият 

най-скъп в света според Forbes бранд 
($54.9 млрд. за 2013) и президентът 
на „Реал“ Мадрид - Флорентино 
Перес са постигнали договорка 
за смяната на името, а в касата 
на клуба ще влязат €80 милиона.  
„Реал“ преговаряше и с Microsoft, 
но предложението от €50 милиона 
беше отхвърлено.

Румениге: Никога не бихме 
заменили Рибери с Роналдо

Президентът на „Байерн“ 
Мюнхен, Карл Хайнц Румениге 
заяви, че клубът му никога не би 
сменил Франк Рибери за Кристиано 
Роналдо. 30-годишният френският 
национал, чиято заплата е €11 млн. 
на годинна, завърши на трето място 
в битката за Златната топка за 2013 
г., след победителя Роналдо (28 
години, €21 млн.годишна заплата) и 
Лионел Меси (26 години, €16 млн.
годишна заплата). Румениге отсече, 
че не е изненадан от триумфа на 
португалския футболист, но настоя, 
че Рибери е много по-ценен играч от 

него. "Когато видях антуража, който 
дойде от Мадрид за церемонията, 
ми стана ясно какво ще се случи. Но 
Байерн Мюнхен никога не би сменил 
Франк с Роналдо", категоричен 
бе Румениге пред "Билд". Той 
добави, че отборът ще направят 
всичко по силите си, за да задържат 
Марио Манджукич и Ариен Робен.  
Хърватският национал се свързва 
с преминаване в английския 
„Арсенал“, след като през лятото в 
„Байерн“ ще дойде полската звезда 
Роберт Левандовски от „Борусия“ 
Дортмунд.

₤42 млн. за Луис Суарес?
Ръководството на „ПСЖ“ са готови 

да направят оферта на „Ливърпул“ 
от ₤42 млн. за уругвайската звезда  
Луис Суарес. Желанието на „ПСЖ“ 
е Суарес да играе рамо до рамо с 
Единсон Кавани. Мърсисайдци на 
този етап нямат намерение да се 
разделят със своята голяма звезда, 

тъй като целите на отбора са участие 
в Шампионска лига. 26-годишният 
Суарес нееднократно е заявявал, че 
държи на мястото си в „Ливърпул“, 
но дали ще устои на финансовите 
параметри на евентуален договор с 
„ПСЖ“.

Цвети Пиронкова се 
изкачи с 50 места

Най-добрата българска 
тенисистка Цветана 
Пиронкова се изкачи с 
цели 50 места в световната 
ранглиста. Цвети спечели 
първа титла от турнирите 
на WTA в Сидни и вече 
е 57-а в света с 1036 
точки. На финала в 
Сидни българката победи 
световната №9 Анджелик 
Кербер с 6:4, 6:4, което бе 
осми пореден неин успех 

с три поредни победи над 
представителки на топ 10. Лидерка световната в класацията остава Серина 
Уилямс (САЩ) с 13260 точки, пред Виктория Азаренка (Беларус) с 8151 
точки и Мария Шарапова (Русия) с 6076 точки. 

Дъщерята на Уейн 
Грецки се подигра с топ-
тенесистки

Дъщерята на канадската хокейна 
легенда Уейн Грецки - Паулина се 
изказа подигравателно за звездите 
в ските и тениса Линдзи Вон и 
Каролин Вожнячки. Американката 
и датчанката са приятелки на 
голф-асовете Тайгър Уудс и Рори 
Макилрой, като втората дори показа 
годежен пръстен. Паулина, която 
отдавна е обвързана с друг голфър 
- Дъстин Хънтър Джонсън, обяви, 
че двете хубавици са просто секс 
играчки за топголфърите. "Много 
добре съм наясно с манталитета 
и на Тайгър, и на Рори. Двамата 
са видни женкари и връзките им 
с Линдзи и Каролин са до време. 
Виж, моят Дъстин е друга работа", 
каза 25-годишната Паулина, която е 

най-голямото от 5-те деца на Грецки 
и американската актриса Джанет 
Джоунс. Това не е първото изказване 
на Паулина, което предизвика остри 
коментари. В края на ноември 
дъщерята на Грецки, която бе на 
корицата на Maxim заяви, "Знам 
откъде е баща ми, и знам колко 
много означава той за Канада, но 
аз съм американка. Дните си  аз 
основно разделя между L A, където 
семейството ми, и Флорида, където 
се намира годеника ми". Уейн Грецки 
е роден и израснал в Брантфорд, 
Онтарио. Той завинаги ще остане 
канадска икона, но всичките му пет 
деца са родени в САЩ и притежават 
американско гражданство. 

Германски футболист призна че е 
хомосексуалист

Бившият германски национал, 
31-годишният Томас Хитцeлшпергер 
стана първият известен германски 
футболист, който си призна, че е 
хомосексуалист. "Аз декларирам 
своята хомосексуалност, защото 
искам да изпреваря въпроса за 
хомосексуалността в света на 
професионалния спорт", каза 
Хитцелшпергер в интервю за 
списание Die Zeit. "През последните 

години аз разбрах, че предпочитам да 
живея с мъж", каза Хитцълшпергер в 
интервюто и допълни, че "в Англия, 
Германия и Италия въпросът за 
хомосексуалността не се взима 
насериозно, особено в съблекалните". 
Томас има 52 мача с фланелката на 
германския национален отбор по 
футбол и е участник на световното 
първенство през 2006 година в 
Германия и на Евро-2008.
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01 - КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ) - 06 януари 2014 

     ВОДОРАВНО: Режисура, Елек, Стълб, Съсирек, Перипетия, Ао, Щавач, Водици, Ганг, Леу, Киборг, 
Есперанто, НЛО, Волтаж, Каня, Второ, Йозов, Панов, Декор, ДСБ, Капелан, ВЛ, Гадене, Кече, Гол, Вар, Бюлетин, 
Сетиво, Арани, Спри, Ехт, Ное, Очилар, Рус, Бдете, Заник, Епек, Рено, Деу, Еро, Сувенир, Лежер, Пентод, Ахат, 
Сделка, Иване, Ба, Амиди, Вискоза, Кин, Исак, Асана, Тано, Майо, Акра, Смок, Ефрат, Мах, Охтика, Лято, Рияд, 
Неон, Еликсир, Реноме, Неистина, Съклет, Анен. 

   ОТВЕСНО: Кръщение Господне, Хаскане, Есаул, Калерче, Улама, ХЕИ, Жив, Овод, Ти и те, Етика, Ос, 
Сирак, Треви, Лепеж, Конт, Сечиво, Навка, Ересиарх, Чук, Бордеро, Рекорд, Сатен, Волос, Ева, Ила, Рапорт, 
Елински, Едгай, Ксамакс, Кери, Жок, Сак, Съ, Лице, За, Отклик, Епископ, Риза, Ярл, Яке, Паве, Ванет, Тлен, Лию, 
Хралупа, Офорт, Оси, Ряпа, Латун, Вена, Тяга, Анкер, Сирене, Марна, Анан, Етан, Кент, Катион, Плант, Овчи нос, 
Ниобий, Яме, Богоявление, Йордановден. 

Две приятелки си говорят: 
- Това мъжете са много... 

зле. Пращам го моя на магазина 
и му давам списък, че да не 
изпозабрави... 

„1. Хляб
2. Колбаси
3. Мляко
4. Паста за зъби
5. Тоалетна хартия
6. Бира“
Връща се... гледам торбата! Eдин 

хляб, два салама, три млека, четири 
пасти за зъби, пет рула хартия и ... 
ШЕСТ БИРИ!

Пътен полицай в Дъблин спрял 
пиян шофьор малко след полунощ.

- Извинете, господине - като 
надникнал през прозореца на 
колата, казал полицаят. - Пили ли 
сте?

- Естествено - отвърнал 
шофьорът. - По обяд обърнах пет 
половинки "Гинес" с приятелите 
си, после се прехвърлих в бара на 
О'Мали и цял следобяд пих уиски 
с бира за разредител. После ударих 
шест двойни брендита и накрая 
изпих няколко чаши с едни стари 
приятели, просто за компания. След 
това закарах един от приятелите си 
вкъщи и изпих няколко кутии бира 
там, защото не беше учтиво да му 
откажа.

- Разбирам - казал полицаят,  - 
Боя се, че ще трябва да ви помоля 
да слезете от колата и да надуете 
дрегера за алкохол. 

- Защо? - попитал пияният. - Не 
ми ли вярвате?

Две мутри седнали да хапнат в 
ресторант и си поръчали свинска 
глава.

Много им харесало и на 
излизане казали на готвача:

- Брато, утре пак ша додим и 
искаме пак свинска глава, ама да 
е от същата свиня, че много ни 
хареса...

- Искаш ли да вечеряме заедно?
- Да, много ще се радвам!
- Тогава в осем часа ще бъда у 

вас!

Двама програмисти приятели. 
Първият моли другия:

- Можеш ли да ми заемеш 1000 
долара?

- Ти пък! Не може ли да ги 
закръглим на 1024?

Българин подава автобиография 
да кандидатства за работа в 
американска софтуерна фирма. 
„Роден съм на 8 февруари 1965 
година в 8 без 15 сутринта в град 
Симитли, махала Горната. Зодията 
ми е Водолей с изгряващ знак 
Стрелец.  От малък съм закърмен 
с народни песни и майчина кърма. 
Баща ми Стефан е шофьор на 
автобус. Два пъти е награждаван със 
значка "Отличник" (1963 и 1972г.) 
При посещението си в Симитли 
през 1978 година тогавашният 
министър на транспорта го 
похвалил, което е документирано и 
имаме снимка. Майка ми е доячка 
с няколко окръжни рекорда по 
млеконадой (1965 г. - 8769 литра 
и 1984 г. - 12652 литра). За това 
е удостоена със званието Герой 
на ... (задраскано) ... труд. Брат 
ми Цоко тренираше борба и на 
юношеското първенство през 1975 
год. зае 14-то място в категорията 
си (прилагам снимка).  През 1972 
година постъпих в първи клас на 
училище "Бачо Киро". Класна 
ми беше другарката Христова. 
Не бях отличник, но не съм 
повтарял годината нито веднъж.  
През 1976 година станах пионер 
и бях избран за отговорник по 
трудовата дейност. Колективът 
ме уважаваше.  Основното 
си образование завърших в 
гореизложеното училище през 1980 
г. Средно и висше такова нямам.  
Оттогава работя. Сменил съм 
девет професии: шофьор, носач, 
продавач, хигиенист и други. Сега 
съм на свободна практика и обичам 
компютрите. Не съм осъждан освен 
за кражба. Характерът ми е кротък. 
Не пия много. С първата ми жена 
Верка се разведохме през 1997 
година по взаимно съгласие. Голям 
хипопотам беше (прилагам снимка). 
Тя взе децата - Сашко и Дилайла. 
Последната си е чиста българка, 
ама по него време много слушахме 
Том Жонс. С втората жена Сия 

сме в развод. Деца засега нямаме.  
Подпис и дата“. 

Реклама на застрахователна 
компания: 

- Какво е смесени чувства? 
- Когато тъщата ти пада от 

високо върху твоята кола. 
- А какво е двойна радост? 
- Когато и тъщата и колата са 

застраховани.

Биологична активна добавка - 
БИРА. 

Снижава стреса, тренира черния 
дроб и бъбреците, повишава 
общителността. 

Начин на употреба: да се приема 
по време на ядене, три пъти на ден, 
в продължение на десетина години. 

Надпис в български ресторант:
„TOALETNATA E CLOSED.....“

Един пиян се прибирал 
вечерта и видял в една локва да се 
отразява Луната. Стъпил отгоре на 
отражението и почнал да вика: 

- Аз съм царят на Луната! Аз съм 
царят на Луната! 

Минал един полицай и му казал: 
- Добре, добре, само по-тихо... А 

аз ей сега ще викна лунохода да те 
прибере.

Най-добър sms за честита 2014: 
SURVA VESELA GODINA 

ZDRAVE SHTASTIE I ROZI, VINO 
V DVOINI DOZI, BESEN SEKS V 
SICHKI POZI!

Женен мъж си забравил GSM 
вкъщи. Вечерта се връща и си чете 
SMS-ите: 

Първият: 
"Мили мой любими, звънни ми 

като можеш, моля.Целувам те!Твоя 
Мимито." 

Вторият:
"Вече звъннах, не се безпокой. 

Жена ти."

SMS до жената: 
"Отвлякоха ме извънземни...

правят някакви опити с мен...Вече 
ме поляха с парфюм, намазаха ме 
с червило, издраха ми гърба, взеха 
ми парите...след час обещават да ме 
пуснат".

Съпруга получава SMS: 
"Светле, искам да се върна при 

теб и децата. Отвори вратата на 
балкона, че тук е адски студено!"

Нова SMS игра! 
Изпратете на кратък номер 

7777 което и да е трицифрено 
число. Гарантираме, че после ще го 
намерете в сметка си!

SMS: 
- Скъпи, още съм в бара с 

приятелки, допивам си последното 
мартини. След половин час съм 
вкъщи. Ако не съм си дошла, 
прочети това съобщение още 
веднъж.

Отговори от предишния брой  
на сканди  
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Прием и записани от 09:00 ч. до 19:00 ч. Телефон: 416-650-1282

Я
всю жизнь скептически отно-
сился к людям, которые гово-
рили, что существует черная и
белая полоса жизни. Я всегда

считал, что человек сам создает себе
такую "полосу". Вот и я, с малых лет
привыкший работать над собой, и соз-
давать лучшие условия для жизни, в

35 лет слыл успешным бизнесменом, име-
ющим красавицу жену и крепкого, здоро-
вого мальчугана. Имел друзей, которые
любили и уважали меня. Врагов, которые
боялись, но уважали. Я осознавал, что моя
жизнь удалась.

В 2008 году я с семьей иммигрировал в
Канаду - так было проще в плане работы,
ведь бизнес, которым я занимался, напря-
мую был связан с этой страной. В России
остался офис с хорошо налаженным мене-
джментом.

Прошел год. Мы привыкали к новой
стране, даже съездили на родину, несмот-
ря на то, что бизнес  переживал экономи-
ческий кризис. Мы потеряли много денег,
объем продаж сократился почти на треть,
но я не жаловался. Главное, что мы оста-
вались на маркете. Правильное планиро-
вание и распределение сил по нужным
"точкам" привели к тому, что уже через
полгода бизнес практически вернулся  в
старое русло.

Летом 2009 года жена и сын уехали в
Москву к моим родителям. Ровно через 2
недели, ночью меня разбудил телефонный
звонок. Звонила мама. Она сообщила, что
жене внезапно стало плохо, и ее отвезли в
больницу. Врачи пока не знают причину и
было бы хорошо, если я бы я прилетел. Я
был в шоке, ведь Таня, моя жена, была аб-
солютно здоровой женщиной. Она даже
гриппом почти никогда не болела и с ранних
лет занималась спортом.

Я, конечно, бросил все и уехал в Моск-
ву. По приезду сразу направился в больни-
цу, где мне сообщили приговор: у жены рак
легких на последней стадии и надежды на
выздоровление нет никакой. Я не верил в
услышанное, долго не мог придти в себя.
Немного отойдя от эмоций, я сконцентри-

ровал все свои финансовые ресурсы, ис-
пользовал свои связи и созвал серьезный
консилиум ведущих онкологов России. Ре-
шили сделать операцию, которая факти-
чески ничего не могла гарантировать, ве-
лика была вероятность того, что Таня ум-
рет на операционном столе.

Операция прошла тяжело. Минуло 2
дня и на третий, когда врачи разрешили
посетить больную, мы с сыном вошли в па-
лату. Он подошел к кровати и дотронулся
до руки матери. Она открыла глаза и, пос-
мотрев на нас, что-то пошептала. Я не
расслышал и подойдя ближе, наклонился,
но вместо слов услышал выдох...который
оказался последним. Я схватил сына, что-
бы вывести его из палаты, пока он не
осознал, что случилось. Но было уже
поздно: он смотрел на мать с каменным
лицом, весь белый как снег. С того дня сын
перестал говорить. Врачи сказали, что от
полученного шока мальчик на всю жизнь
мог потерять дар речи.

В одно мгновение рухнула вся моя
жизнь. Наступила страшная апатия, я хо-
дил словно зомби, безразличный ко всему
и ко всем. После похорон мы с ребенком
улетели в Израиль, где врачи обещали по-
мочь ему. Через месяц мы уехали оттуда ни
с чем. Потом была швейцарская клиника,
но и она не принесла никаких результатов.
Все эти скитания стоили немалых денег,
партнеры потребовали заняться бизнесом
или продать им мою долю, что я и сделал.

Деньги таяли, как снег. Я так и не смог
помочь сыну - он остался немым. Оставив
его у матери, я уехал в Канаду. Нужно было
разобраться с тем офисом, где хранились
мои документы и деньги. В Торонто я прие-
хал с надеждой, что имущество, купленное
здесь, и деньги, хранящиеся в сейфе, обес-
печат дальнейшее лечение сына, но...денег
в сейфе не оказалось, как, впрочем, и до-
кументов. Я выяснил, что московские парт-
неры приезжали и открыли сейф, посколь-
ку бизнес полностью принадлежит им и, со-
ответственно, все что было в этом бизнесе
и в сейфе тоже. Оказалось, что при подпи-
сании документов на продажу своей доли,

мои "друзья" партнеры, уже побывав в ка-
надском офисе, среди других бумаг подло-
жили мне на подпись документы, по кото-
рым вся канадская недвижимость перехо-
дила во владение корпорации. Я подписы-
вал все это, будучи в невменяемом состоя-
нии. Я остался голым.

В моей ситуации оставалось только
покончить собой и отдохнуть от всего. По
дороге в гостиницу я позвонил няне своего
сына. Старушка не получала зарплату уже
несколько месяцев. Это был единствен-
ный человек, видеть которого  я был иск-
ренне рад за последний период моей жиз-
ни. Она отказалась от денег и, не сдержи-
вав слез, рассказала, как тяжело пере-
несла все наши несчастья. Слушая ее, я
начал понимать, - первый раз за все это
время - что не бывает такой наплыв нега-
тива без причин, за такой не продолжи-
тельной промежуток времени. Нянечка
рассказала, что уже обратилась по моему
вопросу к Лейле, и Лейла сказала привес-
ти меня к ней. До этого я скептически от-
носился ко всем экстрасенсам и целите-
лям, и сейчас сказал нянечке, что уже не
имеет значения, как и почему все прои-
зошло. Но она настаивала и сказала, что
Лейла ничего не знала о моей семье и тем
не менее сказала ей, если я не буду согла-

сен придти, то нужно напомнить мне о
том, что сейчас, как никогда, я нужен Да-
нилу, т. е. моему сыну. Я пошел к Лейле, по-
тому что мне все равно нечего было боль-
ше терять.

Лейла сказала, что на мою семью на-
ведена очень сильная порча. И что если я
приведу в действие свои мысли о самоу-
бийстве, это и будет финалом программы
зла, поставленной на нашу семью. А чело-
век, который по своей дурости не знав-
ший, на что обрекает меня и себя, будет
умирать в страшных муках. Сидя у этой
удивительной женщины, я почувствовал,
будто ток пробежал по всему моему телу, -
ведь я даже не заикнулся на приеме, что
выйдя отсюда, хочу покончить собой. Я
был удивлен.

Лейла сказала, что я должен воспиты-
вать сына. Что я должен пойти на кладби-
ще вместе с ним. (Только сейчас я понял,
что после похорон я туда ни разу не прихо-
дил.) Я понял, что мне еще рано отправ-
ляться на тот свет.

Через 2 недели я с Данилом стоял у
могилы жены с цветами в руках и плакал,
как ребенок. И вдруг, подойдя ко мне, ре-
бенок тихо сказал: "Папа, не плачь, мама
радуется, что мы вместе." Не веря своим
ушам, я посмотрел на небо, потом на ма-
лого и почувствовал тепло на своих пле-
чах будто моя Таня обнимала меня сейчас,
как она делала это при жизни.

Я преклоняюсь перед Лейлой, кото-
рая спасла меня и моего мальчика, я при-
хожу в себя. Вероятнее всего, я никогда не
женюсь. Но зато, возвращаясь с работы
домой, я знаю, что дверь мне откроет па-
цан, который скажет мне: "Папа, привет!"

Лейла 
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Я
всю жизнь скептически отно-
сился к людям, которые гово-
рили, что существует черная и
белая полоса жизни. Я всегда

считал, что человек сам создает себе
такую "полосу". Вот и я, с малых лет
привыкший работать над собой, и соз-
давать лучшие условия для жизни, в

35 лет слыл успешным бизнесменом, име-
ющим красавицу жену и крепкого, здоро-
вого мальчугана. Имел друзей, которые
любили и уважали меня. Врагов, которые
боялись, но уважали. Я осознавал, что моя
жизнь удалась.

В 2008 году я с семьей иммигрировал в
Канаду - так было проще в плане работы,
ведь бизнес, которым я занимался, напря-
мую был связан с этой страной. В России
остался офис с хорошо налаженным мене-
джментом.

Прошел год. Мы привыкали к новой
стране, даже съездили на родину, несмот-
ря на то, что бизнес  переживал экономи-
ческий кризис. Мы потеряли много денег,
объем продаж сократился почти на треть,
но я не жаловался. Главное, что мы оста-
вались на маркете. Правильное планиро-
вание и распределение сил по нужным
"точкам" привели к тому, что уже через
полгода бизнес практически вернулся  в
старое русло.

Летом 2009 года жена и сын уехали в
Москву к моим родителям. Ровно через 2
недели, ночью меня разбудил телефонный
звонок. Звонила мама. Она сообщила, что
жене внезапно стало плохо, и ее отвезли в
больницу. Врачи пока не знают причину и
было бы хорошо, если я бы я прилетел. Я
был в шоке, ведь Таня, моя жена, была аб-
солютно здоровой женщиной. Она даже
гриппом почти никогда не болела и с ранних
лет занималась спортом.

Я, конечно, бросил все и уехал в Моск-
ву. По приезду сразу направился в больни-
цу, где мне сообщили приговор: у жены рак
легких на последней стадии и надежды на
выздоровление нет никакой. Я не верил в
услышанное, долго не мог придти в себя.
Немного отойдя от эмоций, я сконцентри-

ровал все свои финансовые ресурсы, ис-
пользовал свои связи и созвал серьезный
консилиум ведущих онкологов России. Ре-
шили сделать операцию, которая факти-
чески ничего не могла гарантировать, ве-
лика была вероятность того, что Таня ум-
рет на операционном столе.

Операция прошла тяжело. Минуло 2
дня и на третий, когда врачи разрешили
посетить больную, мы с сыном вошли в па-
лату. Он подошел к кровати и дотронулся
до руки матери. Она открыла глаза и, пос-
мотрев на нас, что-то пошептала. Я не
расслышал и подойдя ближе, наклонился,
но вместо слов услышал выдох...который
оказался последним. Я схватил сына, что-
бы вывести его из палаты, пока он не
осознал, что случилось. Но было уже
поздно: он смотрел на мать с каменным
лицом, весь белый как снег. С того дня сын
перестал говорить. Врачи сказали, что от
полученного шока мальчик на всю жизнь
мог потерять дар речи.

В одно мгновение рухнула вся моя
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но и она не принесла никаких результатов.
Все эти скитания стоили немалых денег,
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или продать им мою долю, что я и сделал.
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был удивлен.

Лейла сказала, что я должен воспиты-
вать сына. Что я должен пойти на кладби-
ще вместе с ним. (Только сейчас я понял,
что после похорон я туда ни разу не прихо-
дил.) Я понял, что мне еще рано отправ-
ляться на тот свет.

Через 2 недели я с Данилом стоял у
могилы жены с цветами в руках и плакал,
как ребенок. И вдруг, подойдя ко мне, ре-
бенок тихо сказал: "Папа, не плачь, мама
радуется, что мы вместе." Не веря своим
ушам, я посмотрел на небо, потом на ма-
лого и почувствовал тепло на своих пле-
чах будто моя Таня обнимала меня сейчас,
как она делала это при жизни.

Я преклоняюсь перед Лейлой, кото-
рая спасла меня и моего мальчика, я при-
хожу в себя. Вероятнее всего, я никогда не
женюсь. Но зато, возвращаясь с работы
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ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!Епиграф: 
Като разкъсани листчета от вестници проблеснаха 

пред очите ми мигове от погребението на съпруга ми. 
Черно-бели изрезки ...

Тази история е по-скоро като 
филм на ужасите, отколкото реалност. 
Въпреки това, всичко това се е случило 
с мен. Много хора, които си спомнят 
постсъветска Русия могат да научат 
някои от героите - такива истории се 
случват там през цялото време.

Аз съм родена в малко руско 
градче, чиито жители се прехранват с 
това, че отдават под наем помещения 
и хамбари на временно освободени 
от изтърпяващите наказание на общ 
режим в колония, която се намира 
недалеч от нашия град. Тук бивши 
затворници не се задържат за дълго 
– обикновено до първата спирка на 
градския автобус. Много жители, 
които работят в района, както и тези, 
които не носят униформа на вътрешни 
войски обаче са били в колонията в 
миналото си. По някаква причина те 
не са се върнали по домовете си и са 
решили да останат тук. Такъв заселник 
беше баща ми. Той се оженил за майка 
ми, аз съм се родила. Родителите ми 
се пропили. В пиянски ступор баща 
ми закла приятел и се върна в зоната, 
но този път на строг режим. Никога не 
съм го срещала. Храниха ме съседите 
и "еднократни" съквартиранти на 
майка ми. Тя продължи да пие. В 
"мръсните" 90-те години никой не бе 
до мен. Вече не ходех на училище. 
На 12 години миех, чистех и готвех 
на майка ми и приятелите и. Всичко 
завърши с това, че един ден майка ми 
се продаде на две свои приятелчета за 
300 рубли. Те ме изнасилваха всяка 
нощ, докато не заспат. Едва жива, аз 
опаковах парцалите си, взех тези 300 
рубли, затворих прозорците и пуснах 
газта… Излизайки от апартамента, 
аз твърдо затворих вратата. Да 
преживея в Москва като бездомница 

беше по-лесно, отколкото всичко 
останало. Събирах бутилки, 
миех стъклата на автомобилите 
на кръстовища, работих като 
товарач на зеленчукова база. Спях 
при бездомните - те деляха с мен 
храната си и се грижеха за мен 
когато бях болна. Когато навърших 
17 години си намерих работа като 
сервитьорка в ресторант в едно 
от Подмосковските градчета. 
Започнах нов живот. През 2000 
г. се запознах с едно момче. Той 
така красиво ме ухажваше и ми 
даваше толкова много топлина и 
радост, че не можех да си представя 
как ще живея без него. Оженихме се 
и веднага ни се роди син. Съпругът 
ми подаде документи да имигрира в 
Канада като компютърен програмист. 
Девет месеца по-късно имамхе виза 
- като добър специалист на съпруга 
ми бе гарантирана работа в голяма 
компания. 

В Торонто наехме апартамент, 
всичко беше прекрасно. Не можех да 
повярвам на късмета си - съпругът ми 
работеше, а аз се опитвах да дам на 
детето ни цялата  огромна любов и 
внимание, от които аз като дете нямах 
и представа.  

През 2002 г. докато съпруг ми бе 
в командировка детето се разболя. 
В болницата лекарите не можеха да 
поставят диагноза. Казах на съпруга 
си какво се е случило и той пристигна 
на следващия ден. Синът ни изпадна 
в кома, а лекарите казаха, че шансът 
за възстановяване е минимален. Тази 
вечер бяхме до късно в болницата и 
аз изпратих съпруга си да си почине. 
Не му се обадих, надявайки се той 
да поспи малко и да си почине. На 
сутринта ми се обадиха от полицията. 
Бях информирана, че е имало 

инцидент на магистралата и съпругът 
ми е починал. Оказа се че, оставяйки 
ме в болницата, той е пил цяла нощ в 
някакъв бар. 

Вцепених се. В продължение на 
два дни загубих най-скъпите за мен 
хора. Не исках да живея. Чаках да 
изключат системите за поддържане 
на живот на сина ми, за да приключа 
с този свят завинаги. Не помня какво 
ми се случи през тези дни. Като 
разкъсани листчета от вестници 
проблеснаха мигове от погребението 
на съпруга ми. Черно-бели изрезки ...

Близки приятели нямахме. Дойдоха 
колеги и познати. На гробището една 
жена се приближи към мен. Тя не ме 
утеши, а просто дойде, взе ръката ми 
и каза: "Отиди при сина си, той се 
нуждае от теб сега". Когато пристигнах 
в болницата през същия този ден, бях 
информирана, че детето е дошло в 
съзнание и е поискало да види майка 
си. Той дишаше равномерно в съня 
си, а на бузките му имаше червенина. 
Той се възстанови толкова бързо, че 
в рамките на една седмица бяхме 
у дома. Реших да намеря жената, 
която срещнах на погребението. 
Сърцето ми казваше, че щастливото 
"възкресение" на сина ми бе свързано 
по някакъв начин с нея. Търсенията 
не доведоха до резултат - нито един 

от познатите ми не си спомняше 
кой е дошъл при мен на гробището. 
Изминаха две години. Синът ми се 
развиваше  прекрасно, не боледуваше. 
Тренираше хокей. Аз започнах да 
забравям за случилото се  и изведнъж 
се натъкнах на вестникарските 
страници, от които ме погледна тази 
жена ... Гадателката Лейла! 

Първото нещо, което тя каза, 
когато влезнах в кабинета и беше: 
"Радвам се, че с теб и синът ти всичко 
е наред. Това е благодарение на 
съпруга ти, който с цената на своята 
любов и живот сне проклятието от 
теб и детето ти. Той пое всичко, което 
е направено от твоите предци. Заради 
тях са пострадали родителите ти и ти 
самата. Той пое тежестта на греховете 
извършени спрямо теб и това което ти 
си направила на майка си". Бях в шок: 
никой освен мен и съпругът ми не 
знаеше подробности за миналият ми 
живот. Избухнах в сълзи и започнах 
да благодаря на Лейла, но тя ме спря и 
каза: "Аз съм само медиум-проводник 
на информация. Имах видение, в 
което съпругът ти ми каза, че синът 
ви ще живее и нищо повече няма да 
попречи на вашето щастие. Душата 
му е в сина ви".

 
Върнах се у дома различен човек. 

Знам, че за нас се грижи моят любим, 
светлият му дух, нашият Ангел 
Хранител.  

Благодаря ви, Лейла!
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Смешни обяви
Обява във вестник
„Търся запознанство с поредната 

блондинка! Със сериозни 
намерения съм.“

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Обява:
„Красив мъж в разцвета на 

силите си търси романтична, 
безкористна, чиста и голяма любов. 
Веднъж в месеца“.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
“Намерилият плик с триста 

лева около кошче за боклук на 
„Славейков“ молим никъде да не се 
обръща. Ние сами ще ви намерим.“

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
“Киностудио наема на работа 

още десет каскадьори.”
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
„Курс по възстановяване имиджа 

на делова жена след фирмено 
парти!“

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
” Младо, симпатично момиче 

със стройна фигура, без задръжки, 
продава вагон цимент.”

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Обява на банята:
“Банята временно не работи във 

връзка с липсата на видеолента.”
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява във вестник: По случай 

свети Валентин – намаление за 
лечението на болести, предавани по 
полов път.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява.
„Наемам ъгъл в любовен 

триъгълник. СПЕШНО!“
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
“Заменям доберман(на три 

години, мъжки) за протеза за лява 
ръка.”

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Брачна обява на фермер:
„Търси се юница –
щерка на кралица.
В краен случай става
и богата… крава“.
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява в Манитоба:
“Ерген с 160 декара великолепна 

земя иска да се запознае с жена-
трактористка.”

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
“Самотен мъж много иска да 

намери своето щастие”
Отговор:
“Вашето щастие е в ръцете ви.”
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
„Продава се еврейско-арабски 

разговорник. Цената включва и два 
пълнителя патрони“.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява по време на криза:
„Искам да се омъжа. Говоря 

малко, готвя вкусно, глава не ме 
боли!“

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява :
„Продава се булчинска 

рокля! Носена е само веднъж, по 
погрешка“.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява във вестник в България:
„ТЪРСЯ ИКОНОМИСТКА ЗА 

СЕКРЕТАРКА /25-35г./!
(ако е брюнетка,може и със 

средно)“
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
„Магазин в центъра на Бургас 

спешно търси чистачка.
Подпис: купувачите.“
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
“…Пари по факса моля да не се 

изпращат – черно-бял е.”
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
” Момиче без образование търси 

работа по специалността.”
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява: 
“Продава се дог. Яде всичко. 

Много обича деца.”
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
„Загубена секретарка, сини очи, 

руса коса, отговаря на името Шуши. 
Който я намери, моля да я върне, 
защото новата е още по-загубена.“

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
“Ремонт на автомобили по 

снимка”.
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
”Продавам лява или купувам 

дясна скиорска обувка “Alpina” 44-
номер”.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Обява:
„Цикля паркет. Евтино. Вярно, 

малко кофти…“

З Д Р А В Е

Защо трябва да се спи 
дълбоко?

Недостатъчно дълбокият 
сън увеличава риска от захарен 
диабет от втори тип. За това 
свидетелстват резултатите от 
клиничен експеримент, проведен в 
медицинския център на университета 
“Чикаго”, в който са участвали 
здрави мъже и жени, които не са 
страдали от наднормено тегло или 
нарушения в съня. Те са провели 3 
нощи в лаборатория, оборудвана 
с уреди за записване на мозъчния 
ритъм. Всички са заспивали след 
23 часа и са се събуждали около 
7,30 часа. Но техният нощен отдих 
не е бил пълноценен. Всеки път, 
когато уредите са регистрирали 
пълното заспиване на участниците, 
са се включвали силни звуци, които 

са нарушавали дълбокия сън, за 
който единствено е характерно 
рязко забавяне на ритъма на 
електрическата активност на 
мозъка.  Целта на учените е била да 
анализират влиянието на лекия сън 
върху обменните процеси. След три 
нощи непълноценен сън организмът 
на всички участници се е нуждаел от 
повече инсулин за освобождаване на 
кръвта от наднорменото количество 
глюкоза. Ако в отговор на това 
бета клетките на задстомашната 
жлеза реагират със засилване на 
интензивността на неговия синтез, 
няма нищо страшно, коментират 
специалистите. Но при всички 
участници тези клетки са продължили 
да работят в предишния си режим. 

Намаляването на чувствителността 
към инсулина значително увеличава 
риска от захарен диабет от втори 
тип. Три нощи лек сън нарушават 
метаболизма на глюкозата в степен, 
равняваща се на въздействието 
на увеличаване на теглото с 10 
кг. Концентрацията на захар при 
липсата на дълбок сън се увеличава 
с 23%, заявяват изследователите. 
Необезпокояваният сън е възвърнал 

чувствителността на участниците 
в експеримента към инсулина. 
Разстройства в съня се наблюдават 
на всякаква възраст, но най-често те 
се развиват след 60 години. Учените 
смятат, че рязкото увеличаване на 
заболеваемостта от диабет на тази 
възраст следва да се обясни именно 
с това, че възрастните хора заспиват 
по-трудно и се събуждат по-лесно, 
обобщава ВВС. 

Зеленият чай е по-добре да се пие с лимон
Зеленият чай с лимон е много 

полезен за здравето, показват 
резултатите от изследване, проведено 
от британски учени.  Аскорбиновата 
киселина (витамин С) в лимона 
повишава антиоксидантните 
свойства на зеления чай и 

количеството на полезните вещества 
- катехини, което позволява на 
напитката ефективно да намалява 
риска от развитието на рак, сърдечен 
пристъп и удар. Сокът на цитрусовите 
плодове и витамин С увеличават 5 
пъти нивото на катехините в чая, а 

нивото на най-активните катехини 
се увеличава от 6 до 13 пъти. Освен 
това сокът на цитрусовите плодове и 
витамин С могат да взаимодействат 
с органичните вещества в чая, което 
способства за предотвратяването на 
деградацията на клетките в червата.  

Този антиокислителен състав е мощно 
средство и в борбата с различни 
заболявания и затова специалистите 
съветват за по-добрата здравословна 
защита в чашата със зелен чай да се 
добавя малко портокалов сок, лимон 
или аскорбинова киселина.

здраве.bg
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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)

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 

Фризьорски  
и Козметични услуги

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

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

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

Parkview Hills Rehab & Wellness Clinic

2648 St. Clair Avenue East (at O’Connor Dr.)
Tel: 416.759.8099www.parkviewhillsrehab.com

ИЗПИТВАТЕ СИЛНИ БОЛКИ ?
Имате: 

Мигрена?  

Болки в гърба? 

Болки в ставите? 

Чувствате се отпаднали? 

НИЕ МОЖЕМ  
ДА ВИ  

ПОМОГНЕМ !

ЛЕЧЕНИЕ НА СТРЕС, 
ТРЕВОЖНОСТ И  ДЕПРЕСИЯ  
С ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА 

МЕДИЦИНА
Забелязал съм, че много повече случаи 

на стрес, тревожност и депресия има 
в Канада, отколкото съм видял някога в 
Китай. 

Тези условия се появават тук, в много 
по-ранна възраст. Мисля, че средата на 
живот в Канада е доста по- стресираща 
 
   Най-добрия начин за лечение би бил, ако 
просто избегнете стресовата среда, в която 
се намирате. 

Разбира се, това обикновено е трудно, 
за това ако само елиминирате симптомите 
в тази среда, ще ви бъде много по-лесно да 
живеете в тези условия и да се развивате 
там.

В Китай пациентът често отива при 
психолог и акупунктурист, и няма причина 
същото да не бъде от полза и в Канада. За 
това бих искал да поговоря за начина, по 
който виждам ролята на Традиционна 
китайска медицина в насърчаването на 
психичното здраве.

Традиционната китайска медицина 
може да балансира организма, което ще 
контролира симптомите и направи работата 
на терапевта  по-лесна.

Когато говоря за Традиционна китайска 
медицина, имам предвид, лечение което 
съчитава двете- китайски билки и 
игли за акупунктура. В традиционната 
китайска медицина ние третираме 
организма по различен начин в сравнение 
със Западната медицина. Според теорията 
на традиционната китайска медицина  
симптомите свързани с психологическите 
проблеми, са в резултат от недостиг или 
несъответствия на chi, които могат да бъдат 
смекчени чрез използване на игли и билки.

Моите знания и опит показват, че почти 
всички пациенти, страдащи от стрес, 
тревожност и депресия, ще имат полза от 
лечението с игли и билки. Някои хора се 
чувстват добре за кратко време, докато други 
могат действително да спрат наркотиците и 
психотерапията. Това обикновено отнема 
около десет лечения, за да доведе до 
значителни резултати. Много хора ще 
почувстват временно облекчение след една 
или две терапии, така че те ще могат тогава 
да преустановят лечението.

Един от интересните и жизненоважни 
елементи на традиционната китайска 
медицина е, начина на определяне на 
лечението, което е съвсем конкретно 
за отделния индивид. Ние взимаме 
предвид възрастта, жизнената средата, 
начина на живот, работата, както и 
продължителността на състоянието. 
Стрес, тревожност и депресия, се третират 
по различен начин в 95 % от случаите. 
 
   Има най-различни китайски билкови 
формули за лечение на различни 
психологически условия. А формулата на 
китайски билки, е подобна на лекарска 
рецепта, в смисъл, че и спецификата на 
дозата на лекарството трябва да бъде 
внимателно съблюдавана от квалифициран 
специалист.

Ето един от многото успешни примери в 
моята практика: 

Една петдесет годишна жена, която дойде 
в офиса ми, страдала от депресия още от 
юношеските си години. Двама нейни много 
близки приятели бяха токущо починали . Тя 
беше изпаднала в тежка депресия и страдаше 
от безпокойство, скръб, и изтощение. Имаше 
безсъние и желание за самоубийство. Тя бе 
толкова слаба, че едва можеше да ходи или 
да си  повдигне ръцете.

След  десет посещения отново тръгна 
на работа и почти възвърна стария си начин 
на живот. Сега, когато я виждам, винаги се 
смее и казва, че се чувства чудесно.

Никой лекар не може да обещае такива 
резултати всеки път, но аз наистина вярвам, 
че традиционната китайска медицина е 
неизползван ресурс за много от здравните 
проблеми, свързани с нашия стресиращ 
живот тук в Канада.

  Др.Чао ВИ ОЧАКВА НА АДРЕСИ:
4430 Bathurst St.Suite 310  

( north of Sheppard ) 
416-225-8099 

147 Finch Ave. West ( west of Yonge) 
416-733-7660

Супер! От секса се поумнява? … 
…. защото стимулира растежа 

на мозъчни клетки, установиха 
американски и южнокорейски 
изследователи. Психолози 
от университета в Мериленд 
установиха, че сексът увеличава 
броя на новогенерираните неврони 
в хипокампа, който отговоря за 
дълготрайната памет. При опити 
с плъхове им била позволена 
половинчасова сексуална дейност 
на ден, която била наблюдавана 
и записвана на видео. Учените 
изследвали плъховете на средна 
възраст и установили, че сексът 
възвръща отслабващото с възрастта 
функциониране на мозъка до 
нивата на младежите. Според 

изследователите това означава, 
че редовният секс стимулира 
генерирането на неврони при 
възрастните и възстановява 
когнитивната функция при 
плъховете на средна възраст. Но 
ако сексуалната дейност спре, 
подобрението на когнитивната 
функция ще бъде загубено. Учени 
от университета Контук в Южна 
Корея стигнаха до извода, че 
сексът успешно противодейства 
на негативните последици от 
стреса за развитието на мозъка. Те 
открили, че стресът е едно от най-
големите препятствия за развитието 
на неврони, но сексът помага за 
възстановяването на функцията. 

Луксозни ски в … Северна Корея
Луксозен ски курорт бе открит в 

Северна Корея в началото на годината след 
редица перипетии, съобщи CNN. Един 
от първите посетители на новооткрития 
курорт бе бившата звезда от NBA Денис 
Родман. Той посети Северна Корея по 
повод баскетболния мач за 31-вия рожден 
ден на Ким Чен Ун на 8 януари. Очаква 
се дневната такса за пистите на новия ски 
курорт да бъде около $40. 11 писти са на 
разположение на туристите, от които две 
са за начинаещи. Удобният и луксозен 

хотел в любопитната туристическа 
дестинация има 120 стаи, разположени в 
две сгради, плувен басейн, сауни, барове, 
кафенета.  Въпреки че гидовете говорят 
английски, курортът е предвиден най-вече 
за местни посетители, коментира пред 
CNN представител на една от малкото 
местни туропературски фирми, работещи 
със Северна Корея. Никой чуждестранен 
турист засега не може да се обад4 и 
самостоятелно да направи резервация в 
хотела.
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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

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

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

Адвокатска кантора DK Legal Practice обявява, че компанията насочва 
правната си дейност изцяло в областта на Дела разглеждани в Градските 
и Провинциални съдилища на Канада и по конкретно – Small Claims Court, 

Landlord and Tenant Board and Provincial Offences court (Traffic Tickets). 
DK Legal Practice прекратява извършването на правни услуги в областта 

на Имиграционното право.  
Кантората продължава да работи с всички клиенти, с които има сключени 

Договорни отношения за съдействие по имиграционна програма до 
изпълняване на всички задължения по Договора. 

С уважение, Десислава Йорданова

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

SRI SHIVA SHAKTHI ASTROLOGY
Световно известният Индийски Астролог § Гадател

Pandit Ramji
Most Powerful Spiritualist

ВЗЕМЕТЕ ТОЧНОТО РЕШЕНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ

Експертът Пандит е винаги  
на ваше разположение. 

Минало, Сегашно и Бъдеще на вашият живот.
Болести, Образование, Работа, Бизнес, Семейство,  
Съдилище, Врагове, Черна магия, Тайни и др.

Експерт в гледане на ръка, хороскоп и гледане на лице
ГЛЕДАНЕ НА ЛЯВА РЪКА ЗА ЖЕНИ И ДЯСНА ЗА МЪЖЕ

647-962-7346
647-852-2996

679 Markham Rd,  
Scarborough, ON M1H 2A4 

(Cedar Heights Plaza) Next to Home 
Hardware (Markham/Lawrence)

Чрез опита си, той ще ви даде 
веднага правилното решение на 

проблема.
He is Specialized in  

Generation Curses & Tantric Way.
Разрешава проблеми за 48 часа.

РЕЦЕПТИ Кренвирши "в тесто"
Необходими продукти:

300 г кренвирши
 около 300 г картофи
1 ч.ч. майонеза
2-3 кисели краставички
2 яйца
1 к.ч. олио
2-3 с.л. брашно
 черен пипер 

Начин на приготвяне:

 * Сварете картофите и ги пасирайте. 
 * Смесете ги с едното яйце, брашното и малко сол. Разточете полученото тесто          

на кора, в която загънете кренвиршите поотделно. 
 * Намежете ги с разбития белтък от второто яйце. 
 * Изсипете в тава сгорещената мазнина и наредете в нея кренвиршите. 
 * Изпечете ги в не много силна фурна.
 * Смесете краставичките с майонезата, малко черен пипер и вкус и полейте 

кренвиршите с тази смес.

Зорка Арсова  M.Sc., CGA finalist,
QuickBooks ProAdvisor

Up2date Accounting
Keeping your business in balance

Пълно счетоводно и данъчно обслужване 
Данъчни декларации - частни лица,  
фирми, корпорации

Office: (647) 495-8850, Office: (905) 432-3596  
Mobile: (905) 922-6000 

zorka@up2dateaccounting.com, www. Up2dateAccounting.com 
 

Accounting, bookkeeping,  
and tax services 
Income tax returns - individuals,  
sole proprietorships, corporations

Професионализъм, коректност, доверие 
Professional, accurate and friendly service
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за 1 път  - $ 10  за 4 пъти - $35,  
в рамка допълнително $10

 

Tel: 416-821-9915

Classi�eds

ДО 20 ДУМИ

Над 20 думи се таксува  
като рекламно каре.  

Попитайте за ценова листа.

+ taxes

КРАТКИ ОБЯВИ

ЗДРАВЕ

МАРКО ГРЪНЧЕВ 
РЕГИСТРИРАН МАСАЖ 

ТЕРАПЕВТ, ИГЛОТЕРАПИЯ. 
ЛЕКУВАМЕ ГЛАВОБОЛИЕ, 
МУСКУЛНИ И СТАВНИ 
БОЛКИ В РАМЕНЕТЕ, 

ВРАТА, КРЪСТА, КРАКАТА. 
ПРИЕМАМЕ ВАШИТЕ 
ЗАСТРАХОВКИ. 

24-1221 DUNDIX RD.,  
MISSISSAUGA 

ТЕЛ.: 905-629-7976 n8

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 N22

Access Air inc / Ник. Георгиев
Превоз на коли, лодки, 

мотори, лични вещи  
и др. товари

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

Умението да даряваш спокойствие   и хармония е част от изкуството  наречено масаж. Лечебното му   действие е несравнимо.

В студиото Deva Massage Therapy ще 
откриете разнообразие от масажни 

терапии за лице и тяло с Регистриран 
Масаж Терапист и натурални 

растителни продукти. Добре дошли за 
ободряване и здраве.  

Възползвайте се от вашите 
застраховки.

www.devamassagetherapy.com 
(647) 891-4542, (647)771-5364 

Deva Massage Therapy

556 A Sheppard Ave West, Торонто 
(Sheppard& Bathurst)

Козметика от най-добрите 
производители.  

Натурални масла, 
ароматични соли,кремове, 

шампоани,пасти за зъби, и др. 
Всички продукти съдържат 

розово масло. 
647-213-2393, 416-835-6818 
556 А Sheppard Ave. West 

(Sheppard& Bathurst)

БЪЛГАРСКА 
 КОЗМЕТИКА

www.ethelcosmetics.com

J10

Looking for AZ driver for 
Canada /US loads

Are you looking for a company who 
respects your needs, gives you enough

miles/work and a dedicated truck?  
Dispatchers don't push to work against
logbook rules? A weekly paycheque-

enough miles-good rates ?  
Personlized trip planning?  

Then mail to: 
 BOBBY@freightx.ca or Call at

416-919-1300.  
O/O can also call.

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 N22

РАБОТА

We are looking for distributors  

for health care and hair 
products. 

For product informnation visit:  

www.amazonhealthcare.com 

Please call: 416-264-8787| 
(speak English only)

ОБРАЗОВАНИЕ

Expand Your Business
Start A New Career

RMT, Acupuncture,  
Homeopathy, & Osteopathy

Flexible Schedules,  
Fast Track Diploma Programs

Financial-Aids Available
Markham & Mississauga

Call 905-770-0266

Хава: 416-834-5626
980 Pape Ave / Gowan Ave

20% отстъпка до края на април 2014
ПОДСТРИГВАНЕ: Мъже: $15,  
Жени: $25 (къса коса), $30 (средна), 
$35 (дълга коса) 
(Всяко подстригване включва 
измиване и прическа) 
Боядисване: $35+,  
Кичури $40+,  
Up do $50+,  
Perm $60+

 

Съдържа Църковен 

календар и  

именните дни

ЗА РЕКЛАМА ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛ:  

416-821-9915
или ни пишете на: 

info@bulbiz.com

Print & Online 

www.BulBiz.com

БИЗНЕС КАТАЛОГ 2014

15 000 броя
За Вашият Успешен 

Бизнес
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РЕСТОРАНТ С  ТУРСКА КУХНЯ

Заповядайте в ново-отвор
еният ни ресторант с 

турска кухня. Непременно 
опитайте нашия вкусен 

кебаб, телешки и агнешки д
юнери, фелафел и Chick-

en Shish. Поръчайте пица и
 пайд изпечени във фурна

 

с дървени въглишща.

А за десерт се подсладете
 с вкусна балкава.

Dine in - Takeout - Order Online
( Just West of Kipling )

www.kebab49.com

Превъзходно вино с ЕВРОПЕЙСКИ ВКУС  
на много добри  цени.

Бихме искали да ви поканим да се насладите на изкуството на правене на страхотни вина.  
Това е забавно, лесно и отнема много малко време от ваша страна. Най-хубавото е, че цената, която 

ще платите, е една малка част от това, което вие вероятно плащате за подобни вина.  
 

Изберете от нашата продуктова листа любимото ви вино, добавете съставки, а останалото е просто. 
Времето да работи за вас! След процеса на ферментация, ще се свържем с вас и всичко, което 

трябва да направите е да бутилирате виното си,  
да си го занесете вкъщи и да се наслаждавайте!

 
Ако планирате голямо тържество като сватба, кръщене, или корпоративна среща - планирайте 

вашият Голям Ден с нас!  
Ние предлагаме специални пакети, професионални и приятелски съвети  

и персонализирани етикети.

www.sheppardwineworks.ca

Store Hours: 
Tue: 10am - 6pm
Wed: 10am - 8pm
Thu: 10am - 8pm
Fri: 10am - 6pm
Sat: 9am - 4pm

187 Sheppard Ave East  
(at Willowdale Avenue ) 
 North York, Ontario
 M2N 3A8 

Tel: (416) 225 - 7843


