
       Огромно мое удоволствие 
винаги е било да представям успели 
тук, в Канада, наши сънародници. 
Вярвам, че успехът е заразителен и 
с истинско желание пиша за всеки 
успял българин или българка, 
преминали през тежкото ежедневие 
на емигрантството и конкурентното 
сито в една от най-развитите 
страни в света. Неописуемо обаче 
е удовлетворението ми, когато зад 

подобен успех стоят постижения 
не само в материалната, но и в 
тъй пренебрегваната в последните 
десетилетия духовна сфера. 
Човечеството застрашително се 
доближава до тотална победа 
на материализма, която ще 
създаде огромен дисбаланс и 
ще постави пред огромен риск 
вековното двуединство на 
духовно и материално. Единство, 
съществувало хилядолетия и 
поддържано с цената на толкова 
много страдания и саможертви. 
Единство, което ясно прозира 
в личността на Бойчо Динев 
от Торонто. Бойчо, както си 
позволявам да се обръщам към 
него, отдавна е доказал себе си в 
бизнеса. Физик по образование, 
още през далечната 1993 г., той 
започва работа в „Оптик Матт“ – 
български филиал на едноименната 
германска фирма, на който бързо 

става технически директор. Остава  
такъв до 1996 г., когато заедно със 
съдружници основават прочутите 
оптики „Фокс“. Мото на фирмата е 
респект към клиента и непрекъснато 
технологическо усъвършенстване. 
За кратко време фирмата си спечелва 
завидна репутация и уважение, 
които логично водят до завладяна 
пазарна позиция, която оптики 

„Фокс“ запазват и досега – повече от 
20 години след създаването им. През 
2001 г. Бойчо заедно със семейството 
си се премества да живее в Торонто. 
През 2003 г. завършва в Торонто 
колеж по вътрешна архитектура 
(интериорен дизайн) и работи с едни 
от най-добрите канадски фирми 
за вътрешен дизайн. В момента е  
project manager в Studio Munge. 
Бойчо Динев е семеен, като 
съпругата му Албена работи в  
Davis + Henderson - водещ доставчик 
на технологически и мениджмънт 
услуги за финансовия сектор. 
Дъщеря им Йоанна завършва 
Queen’s University, специалности 
Психолгия и Биология. Но Бойчо 
не е само успял и далновиден 
бизнесмен, съпруг и баща. Още в 
края на 90-те в България започва да 
пише статии и фейлетони, като част 
от тях заедно с негови карикатури 
са публикувани в някои от първите 
демократични издания в България.          
        А днес в ръцете си държа 
‚Кратки Хоризонти‘ - първата 
публикувана от него книга, с която 
участва в предаването ‚Ръкописът‘ 
излъчено по БНТ през есента 
на 2015. В момента той работи 
върху няколко други проекта.  
    Редакцията на „Пламък“ поздравява 
Бойчо Динев за първата му издадена 

книга и му желае много творчески  
успехи, като с удоволствие 
публикува по-долу кратка анотация 
на романа.  На добър час скъпи 
Бойчо и нека бъде леко перото ти! 
       PS: Онези, които искат, 
могат да се свържат с автора 
на електронната му поща  
bdinev5@hotmail.com

ИМИГРАЦИЯ В КАНАДА

Михаела Керезова 
Тел. (416) 800-3898867 Kipling Ave.

416-823-2403, 416-821-1221

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

Ангел и Петър

Прод ажб а,  
пок упк а и ремонт  

на автомоби ли

6600 Dixie Road, Unit-2, 
Mississauga, ON.  L5T 2Y2
Tel: 905-564-1000 
MON--SAT: 11AM--8PM
SUN: 11AM--6PM

145 West Beaver Creek Road, Unit 2
Richmond Hill, ON L4B 1C6 
Tel: 905-731-9600
MON--SAT: 11AM--8PM
SUN: 11AM--6PM

www.buonafurniture.ca

Мебелите направни индивидуално по Ваш размер. 

Много добри цени!
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Успял български бизнесмен издаде първия си роман в Канада
‚Кратки Хоризонти‘ – пътешествието на двама герои на границите на въображението

Авторът Бойчо Динев в Торонто, 2016

‚Кратки Хоризонти‘
Анотация

770 Don Mills Road at the 
corner of Eglinton Ave. East

Работно време:  от 10 am до 5 
pm. Четв. е отворено до 8 pm
Цени на билети: http://www.
ontariosciencecentre.ca/Prices
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Вяра Димитрова,  
редактор в.’Пламък’

Прод. на стр.2 >>
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 Съществува ли понятието 
„антиутопия“? Ако да, то това е 
замисълът на ‚Кратки Хоризонти‘. 
Съществува ли понятието 
„антиутопия“? Ако да, то това е 
замисълът на ‚Кратки Хоризонти‘. 
Двама души, които нямат нищо 
общо помежду си – професионален 
пътешественик и заклет домошар 
– се срещат съвсем случайно. Кой 
знае защо, но двамата започват 
едно фантастично, невъзможно 
пътешествие.  При всяко пътуване 
посещават различни места. Всяко 
пътешествие обаче се оказва 
пътуване през  Вселената на т.н. 
човешки ‘разум’, въпреки  че често 
в човешките творения и най-вече в 

творението наречено ‘общество’ за 
съжаление липсва и помен от разум. 
Всяко пътуване се оказва дисекция 
на нашите собствени представи 
и самозаблуди. Всяко пътуване 
поставя на изпитание границите на 
собственото ни  въображение. Не 
прави изключение и пътешествието 
на двамата герои в ‚Кратки 
Хоризонти‘. Те попадат 
отново и отново във все по-
абсурдни ситуации. Борят 
се за оцеляването си. Търсят 
логика, смисъл и обяснение 
на всичко, което ги заобикаля 
и им се случва. С една 
дума - правят всичко онова, 
което правим всички ние. 

Всеки ден. Сюжетът поставя много 
въпроси, но оставя отговорите 
на читателите. Именно защото и 
в реалния свят е точно така. Ако 
искате да се уверите просто задайте 
въпроса: „Кое е най-ценното за теб?” 
на различни хора. В останалото ще 
се убедите сами … 

Успял български бизнесмен издаде  
първия си роман в Канада

‚Кратки Хоризонти‘
Анотация

Българско образователно студио 
„Родолюбче” е одобрено от 

Министерството на образованието 
и науката на България. Вписано е в 
списъка на Националната програма 
„Роден език и култура зад граница” 

с правото да издава легитимни 
удостоверения.

ДОБРА 
НОВИНА!

Скандал в “Гранична 
полиция”: Мъж с 
повдигнати обвинения 
за трафик на мигранти 
печели обществената 
поръчка за 195 580 лв. 

М и н ис т ър -п редседат ел я т 
Бойко Борисов поиска от министъра 
на вътрешните работи Румяна 
Бъчварова да бъдат поискани 
оставки в “Гранична полиция” 
заради скандала с обществената 
поръчка за транспорт на нелегални 
мигранти, спечелена от обвинен в 
трафик на бежанци. Това съобщи 
премиерът пред журналисти при 
посещението му в Троянския 
манастир.  Поръчката на стойност 
195 580 лева без ДДС и срок една 
година е спечелена от фирмата 
“Еделвайс 0707” на Григор 
Тошков Григоров от Сливница. 
Договорът е подписан на 10 август, 
се вижда от сайта на Агенцията 
за обществени поръчки. Срещу 
същия мъж обаче има повдигнати 
обвинения за трафик на мигранти, 
след като по-рано тази година е 
бил спрян на пътя Резово – Бургас, 

шофирайки автобус с 65 чужденци 
без документи за самоличност. По 
време на разследването фирмата 
му е спечелила търга, като дори 
автобусът, с който трябва да 
превозва вече легално заловените 
мигранти, е същият, с който 
Григоров е бил задържан през юни, 
съобщава bTV. Срещу Григоров 
е повдигнато обвинение по 
чл.281 от НК - за противозаконно 
подпомагане на чужденци да 
преминават границата на страната, 
информира сайтът dariknews.
bg. Министър-председателят 
коментира темата в Ловеч, след 
като посети Троянския манастир, 
където бе за храмовия празник 
на светата обител и се поклони 
пред чудотворната икона на Св. 
Богородица Троеручица.

Бойко Борисов: Ние с Турция в момента трябва да се 
опитаме да градим възможно най-добри отношения

Турските медии побързаха да 
отразят интервюто на българския 
премиер Бойко Борисов в 
сутрешния блок на NOVA “Здравей, 
България“ на 11 август. Турските 
медии коментираха думите на 
Борисов по различен начин. 
В заглавията си те поставиха 
твърдата му дума, че „ако трябва, 
ще вземе главите на всички хора на 
Гюлен“, като този акцент е ползван 

предимно от проправителствените 
издания и телевизии. „Ще дадем 
главите на всички от ФЕТО“ е 
заглавието във в. „Сабах“. Под 
колажа със снимките на Борисов и 
обявения за главен враг на Турция 
Фетхуллах Гюлен е уточнено, че 
по повод предаването на Абдуллах 
Бююк премиерът на България 
е обещал, че „ако се налага, ще 
предаде главите на всички членове 

на ФЕТО“. Вестник „Стар“ пише: 
„Борисов: Главите на всички от 
ФЕТО ще бъдат дадени на Турция“. 
В текста, който е като преписан 
от в. „Сабах“, се уточнява, че 
премиерът на България е отхвърлил 
медийните нападки и реакции по 
повод предаването на Абдуллах 
Бююк. В „Йени шафак“ заглавието 
е почти същото: „Ще дадем главите 
на всички“, а в подзаглавието 

се уточнява, че заклинанието 
на българския премиер е заради 
страха от бежанската заплаха. В 
действителност Борисов каза: „Ние 
с Турция в момента трябва да се 
опитаме да градим възможно най-
добри отношения. Ако трябва на 
всичките да ни вземат главите, но 
не трябва да допуснем мигрантската 
вълна да влезе в България”.

	 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯК А Н А Д А	 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯБ Ъ Л Г А Р И Я

БЪЛГАРСКО	 
ОБРАЗОВАТЕЛНО	СТУДИО

„РОДОЛЮБЧЕ”
Записва	ученици	ученици	за	занятия	вече	на	два	

адреса	в	Торонто:
475	Cosburn	ave.	и		775-C 

  Queensway, Etobicoke
За повече информация и записване: 

Мая Василиева, 
тел.	647	300	8828,  

email: mayavasilieva@yahoo.com  
или  

www.facebook.com/Родолюбче

стр.12
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Fiera Foods Company is HIRING
ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА

As one of North America’s largest, private-
ly-owned large-scale bakeries, Fiera Foods 
Company and affiliated companies has an 
incredible history of expansion, innovation and 
quality over the past 30 years.  

We’re looking for outstanding people to join 
our outstanding team.   

Production (Mixers, Scalers, Oven Op-
erators, Production Line Operators, General 
Production Staff, Forklift Operators, Shipper/
Receivers)

Skilled Trades (Electricians, Mechanics, 
Refrigeration Mechanics, PLC Technicians)

Sales (Canada and US)
Management (lead hand, supervisory,  

management, Project Engineers)

Our commitment to quality, excellence, and 
responsiveness are critical to our team and 
our success.  Superior communication, team-
work, and attention to detail are expected of 
everyone.  

 
Please submit your resume and your compen-
sation expectations to jobs@fierafoods.com

We thank all in advance for their interest, 
however only those selected for interviews will 
be contacted.  

Като една от най-големите частни пекарни 
в Северна Америка, Fiera Foods Company и 
свързаните с нея компании има невероятна 
история на разширяване, иновации и качество 
през последните 30 години.

 Търсим изключителни хора, които да се 
присъединят към нашия изключителен екип. 

Производство (Специалисти по смесване, 
Оператори на производствена линия, 
Работници на конвейер, Мотокаристи, 
Доставчици/Приематели) 
     Професионални работници 
(Електротехници, Механици, Хладилни 
техници, PLC Техници) 

Продажби (Канада и САЩ) 
Mениджмънт (Бригадири, Супервайзъри, 

Мениджъри, Инжинери-проектанти) 

Нашият стремеж към качество, 
съвършенство и отговорност са от 
решаващо значение за екипа ни и нашия 
успех.Изключително добра комуникация, 
както работа в екип и прецизност към всеки 
детайл се очакват от всеки един.

 Моля, изпратете автобиографията и 
очакванията си за възнаграждение на имейл: 
 jobs@fierafoods.com 

Благодарим предварително на всички за 
оказания интерес, но само тези, които лъдат 
избрани за интервю, ще бъдат потърсени от 
нас.

Р Е К Л А М А

Румен Николов
Sales Representative

Cell: 416	841	9548
Bus: 905 889 2200

Email: roumenikolov@gmail.com
HomeLife/Bayview Realty Inc., Brokerage

ТЪРСИТЕ КЪДЕ  
ДА ИНВЕСТИРАТЕ ?

$155 000

Птицефермата е 
с капацитет 10-12 000 
пилета. Закритата площ 
на помещенията е 676 
кв.м. Налични са всички 
необходими сертификати 
за износ на продукцията в 
рамките на ЕС.

Производството 
е организирано чрез 
автоматизирано подаване 
на храна и вода. В имота 
има собствен водоем 
(сонда), който се използва 
за охладителната система.
Собствен генератор-агрегат. 
Фирмата е регистрирана 
по ДДС с възможност за 

участие по европейските 
програми за подпомагане на 
птицевъдството.Всяка година 
се отпуска безвъзмезна 
помощ от фонд земеделие. 
Има сключени договори 
за доставка и изкупуване. 
Парцелът е с площ от 2002 
кв.м., като съществува 
възможност за построяване 
на още едно предприятие. 
. Фирмата е с чисто досие 
и без никакви задължения. 
Създадени са отлични битови 
условия за живене на заетите 
в отглеждането  - кухня, 
спалня и баня, прикрепени за 
фермата.

E-mail: rumenmitev530@yahoo.com       
Tел. в Чикаго: 773-988-2324

Птицеферма 
Близо до Ловеч

ЗА ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ:
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ПОП ЗВЕЗДИ НА 90-те НА ЖИВО В OAKVILLE!
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Тодор Тодоров
Sales Representative

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

Всяка 
Продажба през 

2016 г.

с    1%  
commision

Зорка Арсова, CPA, CGA

Up2date Accounting
Chartered Professional Accountants

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

Memorial Galleries Inc.
Monument Factory Outlet

53 Bertrand Ave. 
Unit 1  
Scarborough On. 
M1L 4P3

Tel:416-759-0293, Fax: 416-759-5226 
mark@memorialgalleries.ca 
www.memorialgalleries.ca

Дизайн по поръчка
Всякакви форми на паметници и всякакви букви 
Final date cemetery second engraving
Гранит маркер и Бронзов плакет 
Офорт и Статуя 
Урни
Огромен избор на изложени в двора на фабриката 
за лесно разглеждане
Инсталация във всички гробища на GTA

Save Your Budget

Най-дълголетните 
животни
Гренландските акули живеят	средно	272 г. 
слонските костенурки над 170 г.

Associated Press предлага 
подбор на дълголетниците сред 
животните. Имайки предвид, 
че рекордьорът по дълголетие 
сред хората е доживял до 122,5 
години, е любопитно да се 
разбере кои представители на 
животинското царство живеят 
по-дълго от човека. Повечето от 
тях обитават студени региони 
или вода:

- гренландска акула – 
според публикуваното 
в сп. Science изследване 
представителите на този вид 
живеят средно 272 г.; според 
изследователите екземпляр 
от вида е доживял до 392 г.; 
- гренландски кит – мъжки 
екземпляр от вида, обитавал 
арктически води, е бил на около 
211 г. в момента на смъртта си; 
- риби Sebastes aleutianus – 
представителите на вида, 
обитаващ северната част на 
Тихия океан, живеят около 205 г.  
- мидата Arctica islandica – след 
преброяване на пръстените 

на мида от вида, наречена 
Мин, учени са установили, че 
екземплярът е живял 507 г.; 
- червен морски таралеж – 
бодливите създания от този 
вид също не показват сериозни 
признаци на стареене и живеят 
около 200 г.;

- риби Sebastes borea-
lis – представителите на вида 
живеят до 157 г.

- костенурка от 
Алдабра и риба лъчеперка от 
вида Acipenser fulvescens 
от семейство Есетрови 
– екземпляри от двата 
вида са доживели до 
152-годишна възраст.  
- слонската костенурка, 
обитаваща Галапагоските 
острови в Тихия океан – 
екземпляр от вида, живял 
в плен, е достигнал над 
170-годишна възраст;

- силициеви гъби – учените 
отчитат, че екземпляр от този 
вид антарктически гъби е живял 
около ….15 хил. години;
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Български спортист ударил камериерки в Рио
Български спортист, участник 

на Олимпийските игри в Рио де 
Жанейро, е бил разпитан след 
обвинения, че е нападнал и ранил 
човек от почистващия персонал в 
олимпийското село, предаде AFP. 

„Започна процедура за разследване 
на нараняванията, причинени 
от спортист от българската 
делегация на няколко камериерки, 
работещи в олимпийското село“, 
заяви полицията в официално 

изявление. Една от жените твърди, 
че инцидентът е станал, когато 
тя и колегите ѝ отишли в стаята 
на спортиста, за да я почистят. 
„Спортистът обаче настоял да 
напуснат стаята и ударил една 

от жените, преди да нападне и 
другите“ по причина, която не е 
посочена в изявлението. Полицията 
не разкрива самоличността на 
спортиста.

Банковата система в България е стабилна
Това е изводът на Българската 

народна банка след проверката 
могат ли да реагират финансовите 
институции при лоши сценарии за 
икономиката. Банките са добре с 
капитала и всички са значително над 
минималните изисквания, увериха 
от БНБ. Евентуални шокове в нашата 

и международната икономика също 
няма да разклатят системата, защото 
всички финансови институции са 
издържали проверката на ниво. 
Четири банки обаче имат нужда от 
корекции. Те трябва да вземат мерки 
за по-добро счетоводство или да си 
осигурят капитал за извънредни 

ситуации. Най-важното уточнение 
обаче е, че препоръките на БНБ към 
тези банки по никакъв начин няма 
да се отразят на парите на клиентите 
в тях. Идеята на мерките е да е 
съвсем сигурно, че финансовите 
институции ще издържат дори при 
дълбока криза. От февруари до юни 

са проверени активите на 22 банки 
и трябва да се коригират общо 665 
млн. лв. в отчетите им. Парите, които 
България беше заделила за всеки 
случай ще отидат за покриване на 
държавен дълг и няма да се налага 
да се теглят нови заеми.

Средно по 15 000 лева месечно печели автокрадец
….. от ранга на Чавдар Омайски-
Капитана и Димитър Георгиев-
Горнобанския, които бяха 
задържани преди дни, съобщи 
NOVA. Двамата бяха хванати 
докато опитвали да отмъкнат лек 
автомобил. Около 70 са бандите, 

които се занимават именно с този 
вид престъпна дейност в София и 
региона, коментираха пред NOVA 
от МВР. В София всеки ден изчезват 
по 5 коли, като кражбите от 
началото на годината са 1109. Най-
често се посягало на автомобили, 

произведени между 2006 и 2009 
г.:  „Това са автомобили на по 10-
ина години и те доста се чупят, а 
автоморгите имат глад за такива 
авточасти и хората, занимаващи 
се с противозаконни отнемания, се 
насочиха към такива коли”, обясни 

Пламен Максимов от  сектор 
„Престъпления, свързани с МПС” 
към СДВР. Запознати твърдят, 
че една кола може да се разглоби 
за часове, след което частите се 
препродават.

На депутата от ДПС Бат Сали са повдигнати две обвинения
Депутатът от ДПС Александър 

Методиев, известен с прякора Бат 
Сали, е привлечен като обвиняем от 
Софийската градска прокуратура. 
На Бат Сали са повдигнати 
две обвинения. Едното е за 
противозаконно възпрепятстване 
на орган на властта да изпълни 
задълженията си, а второто – 
за хулиганство, съобщават от 
държавното обвинение. На 7 юли 
2016 г. главния прокурор внесе 
в парламента искане за снемане 

на имунитета на Методиев. 
Впоследствие депутатът сам се 
отказа от имунитета си. Искането 
на главния прокурор бе заради 
случка от 1 май 2016 година. Тогава, 
Методиев влязъл в Костенец с 
лекия си автомобил и извършил 
„тройно изпреварване” на забранено 
място. Намиращият се в района 
полицай направил знак на народния 
представител със стоп-палка 
да спре. Вместо да се подчини, 
Александър Методиев помахал 

с ръка на полиция, увеличил 
скоростта и подминал. Минути по-
късно на същото място полицаите 
спрели за проверка микробус. 
Единият от возещите се вътре мъже 
бил без документи за самоличност. 
Той бил поканен в полицейския 
автомобил за съставяне на акт. В 
този момент друг от пътниците се 
обадил по телефона на Бат Сали 
и го уведомил какво се случва. 
Скоро народният представител 
пристигнал на мястото и започнал 

с груб тон да иска обяснения от 
полицаите защо съставят акт 
на „неговите хора”. Посъветвал 
нарушителя да не се подписа под 
акта и той го послушал. Освен 
това Методиев извадил картата си 
на народен представител започнал 
да я размахва пред полицаите и да 
афишира положението си. Отправил 
заплахи към полицаите, че ще ги 
уволни и „след три дни ще се видят 
вече цивилни”.

Оперната ни певица Веселина Кацарова нападната в Инсбрук  
 от двама души от арабски произход

Случки като тази с нападението 
на оперната ни певица Веселина 
Кацарова в Инсбрук, за съжаление, 
са бъдещето на Европа и това е 
страшно - такова мнение изрази 
самата тя пред “Дарик”. Неотдавна 
стана ясно, че Кацарова, която живее 
в Швейцария, е била нападната от 
двама души от арабски произход, 
за които примата се съмнява, че 
са били бежанци. Нападателите я 
пресрещнали, докато се прибирала 
към хотела си след репетиция, и 
са опитали да откраднат дамската 
й чанта. “Политици в Австрия ме 
помолиха да не казвам истината, 

но аз реших да я споделя, защото 
това не е нормално”, посочи още 
Кацарова. “Аз бях нападната от две 
млади момчета. В подробности не 
искам да влизам, защото всички 
знаем какво става в Европа. Аз не 
мога дори да докажа, че са бежанци, 
те са от арабски произход. Случаят 
беше неприятен, не съм засегната 
психически, а повече физически. Но 
не е драматично. Просто ми е тъжно, 
защото тези деца можеха да ми бъдат 
синове - аз имам син на 17 години. 
Тъжното на ситуацията е, че това е 
реалността. Професорът, който ме 
прегледа в клиниката, каза че това 

става на всеки два-три дни”, добави 
оперната ни прима. “И това е много 
тъжно развитие - аз мисля какво е 
бъдещето на нашите деца, какво 
направи света такъв, каква грешка 
направихме хората? Отговарям си, 
че лошото става повече от доброто. 
Сега вече ще бъда по-предпазлива”, 
каза още тя. Веселина Кацарова 
разказа и за самото нападение: 
“Вървях по главна улица, по която 
обаче нямаше хора тогава. Две 
млади арабски момчета вървяха 
срещу мен и изведнъж отприщиха 
изключителна агресивност срещу 
мен. Човек трябва да го преживее, 

за да го разбере. След това бях 
ужасена, ядосах се на себе си, че не 
съм реагирала добре. Аз съм артист, 
който дори не ходи гримиран на 
улицата, една жена на 51 години, 
много е страшно. Тези хора се 
чувстват изолирани. Те искат да 
дойдат и да притежават средства, 
да живеят като другите. Това е 
невъзможно - и австрийците, и 
германците имат безработица. На 
тях са им осигурени, разбира се, 
дом, дават им се средства и храна. 
Но и нямам право да спекулирам, 
защото те може да са родени тук”.

Бате Николай: Нападателят ми може да получи между 8 до 10 години затвор
“От 8 до 10 години затвор 

може да получи нападателят ми. 
Този път няма да му се размине и 
ще влезе зад решетките, защото е 
рецидивист и не може да сключва 
споразумения със съда”. Това заяви 
пред “България Днес” актьорът 
Николай Николаев - Бате Николай. 
Артистът беше нападнат и пребит 
на 22 юли на гарата в софийското 
село Вакарел. Там той чакал сина 

си. Около полунощ е бил нападнат и 
брутално пребит от мъж във видимо 
нетрезво състояние, а очевидци 
на побоя веднага подали сигнал 
на телефон 112. От събраните по-
късно от полицията доказателства 
става ясно, че актьорът е пребит с 
цел грабеж. Бате Николай съобщи, 
че от следващата седмица съдът в 
Исперих ще започне разглеждането 
на случая. “Това е - влизаме в 

съда и всичко там ще се решава. 
С всичките показания на сина ми 
и свидетели вярвам, че ще има 
справедливост. Нападателят ми ще 
бъден съден за опит за убийство, 
въоръжен грабеж и нанасяне на 
средна телесна повреда. Законът 
предвижда да лежи зад решетките 
между 8 и 10 години. Вярвам, 
че няма да са по-малко”, обясни 
актьорът. Според Бате Николай това 

не е нито първото, нито последното 
нападение на местния бандит: “Той 
е алкохоликът на селото. Когато се 
напие безпаметно, излиза на перона 
на гарата, избира си някое по-слабо 
момченце или жена от пътниците 
на влака, опира им ножа в гърба и 
казва: “Давай парите, защото ще те 
изкормя”.

Upcoming  Seminar 
August 27th 2016, 6:30PM
Courtyard Toronto Brampton,

90 Biscayne Crescent
Brampton, Ontario L6W 4S1
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Upcoming  Seminar 
August 27th 2016, 6:30PM
Courtyard Toronto Brampton,

90 Biscayne Crescent
Brampton, Ontario L6W 4S1

Уроци по цигулка.  
Подготовка на деца от  

5-то до 12-то ниво за RCM exam,  
Rotery Burlington music festival, 

Kiwanis music festival,  
Peel music festival.

Подготовка на млади изпълнители  
за рецитали и конкурси.

Уроци по цигулка

Професионален цигулар

Димитър	Атанасов,
B.A., M.A of Performing, MUS.ED

Тел:	(289)	400-8872
905-465-9246, 
dymitre_atanassov@yahoo.ca

www.daviolinlessons.ca

147 Finch Ave. West  
( west of Yonge)

Тел: 416-733-7660
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www.ashtoncollege.ca

Ashton College

Become a Regulated
Immigration Consultant

Available online
Full-time | Part-time

Respond to Canada’s need for immigrants.

“Canada was built by citizen immigrants, 
people who come here permanently with 
their families to become Canadians.”

                    - Hon. John McCallum, MP
Minister of Immigration, Refugees and Citizenship

Apply online or contact an 
Admissions Officer

604-628-5784 | 1-844-628-5784

Programs eligible for
funding under Federal
and Provincial Student

Loan plans.

Децата на богатите в 
“Rich kids” в Instagram

За наследниците на 
богаташите лукса е нещо, 
сред което са родени. За тях е 
страницата “Rich kids” в Insta-
gram, която дава възможност 
да надникнем в ежедневието на 
богатите деца. От снимките се 
вижда, че скъпото шампанско 
се лее с литри. Почивките са в 

Сен Тропе, а кожата в частния 
самолет изглежда доста удобно 
и комфортно. Не липсват обиди 
към Тифани Тръмп, която 
показва завидни танцови умения, 
или под фотографията на друг 
богат наследник, който показва 
огромната си баня, покрита със 
златни орнаменти.

Най-скъпият 
ресторант е в 
Сингапур

Ресторант C’est La Vie 
е на покрива на Marina Bay 
Sands Hotels в Сингапур и тук 
можете да хапнете срещу …. $ 2 
милиона. Грандиозният изглед е 
само един от бонусите на обяда. 
Пакетът за двама души започва с 
45 минутно пътуване с луксозен 
хеликоптер над Сингапур, 
луксозен круиз и шофьор, който 
води клиентите до ресторанта 
в Rolls Royce . При пристигане 

те биват посрещнати от  …. 10 
000 рози и хранене с 18-курса 
с различни ястия.  Яде се 
е диамантени пръчки. Ако 
всичко това не е достатъчно, то 
подаръкът си струва – 2 каратов 
Джейн Сиймор син диамантен 
пръстен, който е официално 
обявен на името на известната 
актриса .

Български ученик 
победи 400 000 от 
130 държави, за да 
спечели конкурс на  
Microsoft

Георги Бошев, ученик 
от XII клас на средното 
училище  “Гео Милев” в 
град Бургас е постигнал най-
висок резултат на световното 
състезание за ученици Micro-
soft Office World Wide Champi-
onship 2016, което се провежда в 
Орландо, Флорида. Георги 
Бошев е спечелил в конкуренция 
с 400 000 участници от 130 
държави “Щастлив съм, че 
успях да се сертифицирам до 
това ниво. Ще продължавам да 
изучавам технологии, макар 
моите основни интереси да 
са в областта на медицината. 

Участвам във всички възможни 
мероприятия организирани 
от училището, свързани с 
технологиите”, каза Георги 
Бошев, съобщи победителя 
пред българските медии. Mi-
crosoft YouthSpark e глобална 
инициатива на Microsoft, която 
цели да осигури достъп на 
всички младежи до изучаване 
на компютърни науки и по този 
начин им помага да постигнат 
повече за себе си, семействата и 
общността си. Програмата дава 
възможности за развитие на 
повече от 300 милиона млади 
хора по света.

Замъкът “Влюбен във 
вятъра” в Равадиново е 
4-ят най-красив в Европа

Замъкът “Влюбен във вятъра” 
в Равадиново бе класиран на 4-то 
място сред най-красивите замъци 
в Европа от организацията Euro-
pean Best Destinations, съобщи БТА.  
Първите три места в класацията 
се заемат от дворецът Пена в 
Португалия (първо място), дворецът 
Алказар в Испания (второ място) и 
дворецът Нойшванщайн в Германия 
(трето място). Селекцията е била 
извършена на два етапа: подбор 
от жури от 9 професионалисти в 
сферата на туризма (пътнически 
агенции, туроператори, журналисти, 
директори на туристически офиси) 
и след онлайн гласуване на над 10 
000 души от 109 държави. European-
BestDestinations (EBD) е европейска 
организация със седалище в 
Брюксел, която се фокусира върху 
развитието и промотирането на 
културата и туризма в Европа. Тя 
работи в партньорство с EDEN 
мрежата и с всички водещи 

европейски туристически офиси 
и покрива над 355 дестинации в 
Европа. От 2009 г. EBD си партнира с 
туристическите представителства в 
цяла Европа и акцентира върху едни 
от водещите дестинации на стария 
континент на уебстраницата си и в 
социалните мрежи. Посетителите 
на официалния уебсайт на 
организацията надхвърля 3 милиона 
души от всички точки на света. 
Там се публикуват снимки, видеа, 
панорамни разходки, пътеводители, 
както и полезни съвети за всичките 
355 локации. Последователите в 
социалните мрежи Facebook, Twit-
ter, Google+, Pinterest са близо 100 
хил. души. Дестинациите, отличени 
от EuropeanBestDestination бележат 
среден ръст на посетителите от 
15%. Освен това стана ясно, че 
Созопол е номиниран за най-добра 
европейска дестинация за 2017 г. от 
организацията.

Робърт де Ниро сравни Доналд Тръмп със своя герой от филма “Шофьор на такси” (Taxi Driver)
Актьорът Робърт де Ниро 

сравни на 13 август кандидат-
президента на републиканците 
Доналд Тръмп с Травис Бикъл, 
своя персонаж от филма “Шофьор 
на такси” (Taxi Driver, 1976) - 
антигерой самотник, обзет от 
видения, и завърши изказването си 
с думите “Бог да ни е на помощ”, 

предаде AFP. “За мен е от значение 
иронията, по силата на която накрая 
той (Травис) отново си кара таксито 
и... това много ни радва. Което 
странно защо е някак уместно и 
днес”, заяви Де Ниро в общ разговор 
в кулоарите на филмовия фестивал 
в Сараево, на който присъства като 
почетен гост. “Смахната работа, 

хора като Доналд Тръмп, които са 
съвсем... дори не би трябвало да са 
там, където е той. Тъй че Бог да ни 
е на помощ”, пошегува се гигантът 
на американското кино, запитан 
за Травис Бикъл, когото изигра 
преди 40 години. Филмовият 
фестивал в Сараево разпространи  
ремастерирана версия на филма 

“Шофьор на такси” от 1976 г., заснет 
от режисьора Мартин Скорсезе 
(“Златна палма” на Международния 
кинофестивал в Кан, 1976 г.) Робърт 
де Ниро пристигна по-специално, 
за да получи специалната награда 
“Почетно сърце на Сараево” за 
цялостно творчество.
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Л Ю Б О П И Т Н ОП Ъ Т Е Ш Е С Т В И ЯР Е К Л А М А

ПОРЪЧАЙТЕ

Прясно домашно приготвени 
щрудели с ябълки и орехи, със 

сeмена от мак или  
само с орехи. Cream Cheese rolls

ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН
Срещу McDonald’s, до бензиностанцията

Внос на хранителни продукти от Европа. 
Сухи салами, кашкавали, печено прасе 

(цяло или на порции).  
Домашно приготвени хляб,  

кроасани и десерти.

    Внос на европейски продукти
консерви, подправки, сирена, кашкавали,  
салами. пушено месо, колбаси и др.
    Домашно приготвена храна: супи, гулаш,  
пълнени чушки, сърми, боб, кебабчета,  
плескавици.
    Всякакви видове десерти,  
торти за рождени дни и др. тържества.

Old Mill Pastry & Deli
and Old Mill Cafe

600 The East Mall, Etobicoke, ON M9B 4B1
Market: 416-916-2246, Cafe: 416-546-5676
Работно време: Пон-Петък 9am-8pm,  
Събота 9am-5pm, Неделя 9am-3pm

We accept:  
All Group 
Insurance 
Plans,  
Government 
Assisted  
Programs  
(Social  
Services and 
ODSP  
Ontario  
Disability)

USE YOUR WORK BENEFITS
* Direct billing * Claim submission assistance

НОВO! 
ОЧИЛА

СВАРОВСКИ

Масажи  
Акупунктура
Остеопатия

БЕЗПЛАТЕН ЧИФТ 
ОРТОПЕДИЧНИ 
ОБУВКИ

some conditions may apply 

Физиотерапия  
Oртопедични прегледи 
Медицински материали

MAPLE HEALTH CENTRE
1808	Pharmacy	Ave.	Toronto (Sheppard / Pharmacy)

T: 416.497.2525
We're open Mon - Sat
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128	O’Connor	Drive

Free parking

www.greekgrill.ca

Dine- In |Take Out | Catering 
Доставка по домовете

Roasted lamb with mozzarella cheese

Pizza Pide – едно неустоимо кулинарно изкушение на 5 мин.  
от най-старата българска църква в Торонто 

 „Св. св. Кирил и Методий”

416.461.5200

Ресторант в Ист Йорк
Family Bakery Cafe 

1220 Woodbine Ave. East York,
Тел: 416-696-8585

(Woodbine Ave. / Mortimer Ave.)

Баници, хляб, домашно 
произведени сладки, 
кроасани, торти и 
кремове.
Предлагаме и топла 
храна. Можете да се 
нахраните при нас или 
да си купите за вкъщи.

ПЕЧЕНО АГНЕШКО 
И ПЕЧЕНО СВИНСКО 

по поръчака  
на клиента

ново

Сладкарница в Ист Йорк

Най-добрите гръцки готвачи в Торонто ви очакват !

Stuffed calamari with rice, feta cheese,  
onions, carrots, hot peppers, garlic,,  

ouzo and butter sauce.
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10 невероятни факта за секса
За тези невероятни факти за секса 
съобщава БГНЕС. 
1. Брадата на мъжа расте по-бързо, 
когато той знае, че ще прави секс. 
2. По време на половия акт жените 
използват „мръсни” думи по-често 
от мъжете.  
3. В женския клитор има около 
8000 нервни окончания, докато в 
мъжкия пенис те са двойно по-
малко. 

4. Само в 19% от случаите 
фрактурите на члена става по 
време на полов контакт. В 60% от 
случаите това става по време на 
онаниране.  
5. След пръстите и вибраторите 
третият по популярност 
предмет, използван от жените за 
мастурбиране, са свещите. 
6. Средната скорост на изхвърляне 
на спермата може да достигне 45 

км/ч. 
7. Еднополовите сексуални 
отношения са забранени 
в 78 държави. В 11 от тях 
хомосексуализмът се наказва със 
смърт. 
8. Най-евтините проститутки в 
света са в Бангладеш. Те взимат 
за секс от клиент по 69 цента. 
Повечето проститутки там 
обслужват средно по 15 клиенти 

на ден.  
9. В Монреал жиголо печели от 
повиквания средно 600-800 долара 
седмично, а момиче - 1800-2000. 
10. Средностатистическата жена 
през репродуктивния период от 
живота си прави секс над 3000 
пъти.

13 август отбеляза Международният ден  
на левичарите 

Някои любопитни факти за левичарите
На 13 август се отбеляза 

Международният ден на 
левичарите. Британският вестник 
Daily Mirror публикува някои 
любопитни факти за тази част от 
човечеството, сред която личат 
имената на Барак Обама, Бил 
Гейтс и Принц Уилям: 
- Леворъките, завършили висше 
образование, имат с 13% по-
високи доходи от хората, които 
ползват предимно дясната си 
ръка. Но това не важи за дамите - 

те получават с 5% по-малко пари 
от десноръките. 
- Животът на левичарите е по-
кратък средно с около 9 години 
в сравнение с този на останалите 
хора. Те са подложени на по-
голям риск от безсъние, психози 
и алкохолизъм. Леворъките 
по-често страдат от мигрени и 
дясната страна на мозъка им е 
с по-ниска толерантност към 
спиртните напитки. На около 40% 
от шизофрениците водещата ръка 

е лявата. 
- Левичарите стават много добри 
спортисти (Рафаел Надал, Сеск 
Фабрегас) и добре се справят с 
няколко задачи наведнъж. Те 
имат особена дарба в изкуствата, 
може би поради факта, че по-
добре възприемат и обработват 
триизмерната информация. 
- Тестове, проведени в Ню 
Йорк, установиха, че повече 
левичари имат коефициент на 
интелигентност над 140 точки. 

Сред видните гении в този 
контингент фигурират имената на 
Алберт Айнщайн, Исак Нютон, 
Чарлз Дарвин и Бенджамин 
Франклин. 
- Когато гледат филми на ужасите, 
леворъките изпитват по-силно 
чувство за страх от останалите 
хора. 
- В много ислямски страни е 
забранено да се яде с лявата ръка, 
тъй като тя е считана за “нечиста”.

Щедрите и състрадателните правят повече секс 
от останалите

Бъдете щедри, добри и 
състрадателни и ще правите 
повече секс от останалите, 
съветва в. Metro, позовавайки се 
на научно изследване. Според 
неговите резултати алтруистите 
се радват на по-активен сексуален 
живот. Проучването опровергава 
наложилата се догма, че 

жените харесват повече лошите 
момчета. Напротив, любезните и 
отзивчивите мъже предизвикват 
по-голям сексуален апетит у 
партньорката според публикация 
в British Journal of Psychology. 
Изследването обхванало 192 мъже 
и 105 жени, които били запитани 
какви благородни постъпки 

са извършили напоследък - 
даряване на кръв, заделяне на 
средства за благотворителност 
или даване на вещи на съседи. 
След това трябвало да попълнят 
формуляри за това колко секс са 
правили - както случаен, така 
и с отдавнашни партньори. От 
получените данни станало видно, 

че колкото по-алтруистично се 
отнасяли хората към останалите, 
толкова по-желани били за 
противоположния пол. Мъжете, 
които редовно заделяли средства 
за благотворителност, се оказали 
с повече любовници, отколкото 
останалите, посочва БТА.

Бъдете щедри, добри и 
състрадателни и ще правите 
повече секс от останалите, 
съветва в. Metro, позовавайки се 
на научно изследване. Според 
неговите резултати алтруистите 
се радват на по-активен сексуален 
живот. Проучването опровергава 
наложилата се догма, че 

жените харесват повече лошите 
момчета. Напротив, любезните и 
отзивчивите мъже предизвикват 
по-голям сексуален апетит у 
партньорката според публикация 
в British Journal of Psychology. 
Изследването обхванало 192 мъже 
и 105 жени, които били запитани 
какви благородни постъпки 

са извършили напоследък - 
даряване на кръв, заделяне на 
средства за благотворителност 
или даване на вещи на съседи. 
След това трябвало да попълнят 
формуляри за това колко секс са 
правили - както случаен, така 
и с отдавнашни партньори. От 
получените данни станало видно, 

че колкото по-алтруистично се 
отнасяли хората към останалите, 
толкова по-желани били за 
противоположния пол. Мъжете, 
които редовно заделяли средства 
за благотворителност, се оказали 
с повече любовници, отколкото 
останалите, посочва БТА.
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Bugatti може да пусне по-достъпен модел

Ford партнира с производители на текила за 
създаване на биопластмаса

Ford изучава възможността 
за използване на преработено 
растението агава за създаване 
на биопластмаса, която да се 
използва в автомобилостроенето. 
За целта американската марка 
си сътрудничи с един от най-
големите производители на 
текила - фирмата Jose Cuervo. 
Според специалистите от Ford 
полученият материал е много 

устойчив на високи температури. 
Пластмасата от агава може да 
бъде използвана за вътрешното 
обзавеждане на автомобилите, 
за усилване на електрическите 
кабели и за създаване на отсеци 
за съхраняване на различни 
вещи. Освен това материалът се 
оказва подходящ за изготвяне 
на елементи от интериора и на 
климатичната система. Също така 

неговото използване ще намали 
употребата на нефтохимически 
продукти, което ще се отрази 
благотворно на околната среда. 
Агавата се нуждае от 7 години, за 
да узрее напълно. При направата на 
текила сърцевината на растението 
се затопля, а сокът се изстисква 
за допълнителна дестилация. 
Именно заради този процес във 
Ford са прибегнали до услугите 

на производителя на текила Jose 
Cuervo. От агава също така се 
правят различни сувенири, както 
и хартия. В компания провеждат 
изследвания върху създаването 
на биоматериали още от 2000 г. 
Сега Ford използва 8 вида такива 
суровини, като в основата им са 
соя, рициново масло, слама, коноп, 
целулоза, дърво, кокосови влакна 
и оризови трици.
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800 Danforth Ave. Toronto, ON M4J 1L6 
(Danforth / East of Pape )

Ресторант с автентична турска кухня 
в сърцето на българския квартал

 (647) 351-7433
www.mrpide.ca

5%  
намаление  

за  
възрастни!

БЪЛГАРСКО  

ОБРАЗОВАТЕЛНО СТУДИО

„РОДОЛЮБЧЕ”

Записва ученици ученици за занятия вече  
на два адреса в Торонто:

75	Cosburn	ave.	и		775-C		Queensway,	Etobicoke,
разделени в:

- Подготвителна група – за деца от 2 до 4 години;
- Предучилищна група – за деца от 4 до 6 години;

- Начален етап – I – IV клас;
Обучението се провежда с учебници, създадени за българчета, 

живеещи в чужбина по утвърдени от Министерството на 
образованието и науката на България програми по български 

език и литература, История и география на България, 
Роден край, Български традиции и обичаи, детски песни и 

драматизация.
Предлага обучение по български език за чужденци и 

подготовка за кандидатстудентски изпити в български висши 
учебни заведения.

За повече информация и записване: Мая Василиева, 
тел. 647	300	8828, email: mayavasilieva@yahoo.com или  

www.facebook.com/Родолюбче
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Отворено 7 дена в седмицата
Пон. , Вт., Ср. Нед. - 10am - 10pm
Четв., Пет., Съб - 10am - 11pm

1650 Dundas Street East
Mississauga 

(905) 848-2590

HOMEMADE, FRESH, 
HEALTHY § TASTY

(647)	748-9229 Kostas Bakery 
265 Ellesmere Rd 

Kostas Meat & Deli
Tel: (416) 444-3036 

Ресторант с автентична турска кухня в Мисисага

Магазин за месо и храни/ Сладкарница в Скарбъро

Pictures by Dave: a satisfied Kosta’s costumer

BBQ Ribs

Доставки	по	домовете	с	Uber	Eats	>>
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 На страниците на руските вестници 
хората публикуваха свои благодарствени 
писма , адресирани до врачката Лейла 
. Според съдържанието на писмата , 
разбрах, че тази жена е представител на 
професия, който се тълкува по различни 
начини: изцеление, екстрасензорно 
възприятие, гадаене, ясновидство и т.н. 
  Бидейки скептик по природа и не 
много вярващ в свръхестественото, 
като прочетох друга статия за Лейла, 
аз реших да я посетя лично и я опозная. 
 Да ви кажа истината, имах намерение 
да пиша неща за шарлатани и хора 
измамници, които имат хипнотично 
въздействие и силата на внушението 
им ги прави да вярваме в нереалното. 
   Обадих се на номера, посочен във 
вестника и си уредих среща . Дойдох в 
офиса в определеното време , приготвил 
фотоапарата и вкючил  диктофона да 
запиша разговора си с нея . Но какво 
излезе после... сами ще разберете ... 
    - Влезте, моля . Вие сте Андрей ... от в-к 
... Аз винаги се радвам да си сътрудничим 
с пресата . Не мога да ви отделя много 
време  - работата ни чака , нали знаете ... 
         "Фактът, че тя ме нарича с името ми 
- това не е чудо. И тя знаеше , че ще дойда 
- . На такива трикове не вярвам::) . Казах 
и : " Искам да напиша една статия за хора, 
участващи в нетрадиционни науки. " 
     - Нека да бъдем честни - искате да 
напишете статия за мен,  гадателката 
Лейла , която " кара хората да и вярват 
като глупаци " ? Можете да направите 
това. Не съм ви ядосана и ще отговоря 
на всички ваши въпроси , но доколко 
любопитството ви ще бъде изпълнено, 
не знам ... - Лейла се усмихна . 
      - Кажете, Лейла  , как да започнахте 
работата си? И защо - ЯСНОВИДКА ? 
     Аз специално наблегнах върху всяка 
буква изговаряйки думата "Ясновидка„. 
   - Да, аз съм Гадателка , но не и в 
концепцията за " магьосничество " , 
а думата " предсказвам бъдещето " - 
лекува.  Лекуване не само на физически 
заболявания , но също така и върху 
духовното, моралното и енергията също. 
     Как станах врачка , вече е писано за това 
много пъти , така че няма да се повтарям 
. Но на въпроса , как така се случва с 
мен да съм гадателка , мога да кажа , 
че човешкото тяло се състои от сложна 

двупосочна 
система за 
съобщения 
с мощна 

енергийна осигуреност. Същата система 
, с някои разлики , се наблюдава при 
всички живи същества . Аз се явявам 
проводник в тази мощна енергия , но това 
не е моя заслуга , това чудо което Господ 
ми е дал . Мъжете , например, също могат 
да получават и предават информация. 
   Усмихнах се представяйки се себе 
си като проводник на такава енергия 
, и си представих че съм врачка. 
  - Не трябва да имате никакво съмнение 
в своите способности – Продължи Лейла. 
Спомнете си преди няколко месеца , че 
без причина, почувствахте тревожност 
, без да знаете защо , започнахте да се 
звъните на майка си в Русия , и то много 
дълго време, но не получавахте отговори 
на обажданията . И на следващия ден 
разбрахте , че тя е откарана в болница 
със счупен крак . Как е тя сега? - Попита 
Лейла , гледайки ме проницателно. 
  Аз не бях на себе си . Това е истина, това 
се случи преди шест месеца. За това Лейла 
нямаше откъде да знае. Следващият 
въпрос ме накара много да размишлявам.  
     - Направо съм удивен – казах и аз .  
-Получавате информация 
винаги за всичко? 
Почувствах как започвам да се вълнувам. 
   - Не, разбира се . Понякога не мога 
да декодирам информацията и да я 
предавам. Това означава, че човека трябва 
да знае някои факти . Или да ги получа 
за себе си, защото нещо трябва да се е 
случило с този или онзи човек , и в този 
случай , нищо не може да се променя. 
       Дали от любопитство или защото съм 
саркастичен , не можах да устоя и попитах 
Лейла да ми каже още нещо за мен. 
 -Не трябваше да наранявате приятелката 
си миналата нощ , млади човече 
. Ще трябва по някакъв начин да 
оправите положението . Освен това, 
когато се върнете у дома , изхвърлете 
недовършената бутилка уиски от вчера 
в кошчето , а вместо това поставете 
на масичката за кафе ваза с цветя . 
     Последните думи на Лейла направо ме 
шокираха. Това тя нямаше откъде да го 
знае. Предишния ден, след като имахме 
скандал с приятелката ми , когато се върнах 
вкъщи , отворих бутилка уиски, която 
остана неизпита на масичката за кафе .  
 Бях безмълвен и вероятно 

изглеждах като идиот .... 
  - О, аз се отказвам. Съжалявам , не 
бях прав . Мислех си за вас какво ли 
не, по дяволите ... А то какво се оказа.. 
   Не се притеснявайте! Понякога и аз се 
изненадвам от себе си . Но ние трябва 
да помним , че ако не разбираме нещо, 
това не означава , че е то не съществува. 
 Неизвестното съществува независимо 
от нашите вярвания , и се аз се научих 
да го използвам за доброто на хората - 
свещено задължение на моята професия . 
   - В допълнение към лечението 
на физически заболявания, какви 
са другите проблеми които 
решавате на вашите пациенти ? 
      - Към мен се обръщат хора, които 
работят във високо електромагнитно 
замърсяване . Те всички са програмисти , 
оператори, ел. инженери , електротехници 
, инспектори - хора , които работят 
в областта на високите технологии.  
     Поради това замърсяване развиват 
сърдечно-съдови заболявания . 
Също могат да развият заболяване 
на периферната и централната 
нервна система , полиневрит и други. 
Много от моите пациенти се 
нуждаят от помощ в ситуации на : 
* Преодоляване на чувството на самота, 
вина, страх , съмнение в себе си . 
* Преодоляване на трудностите в 
отношенията с противоположния пол   
* Подобряване на комуникацията 

и умения , умения за общуване . 
* Себереализация , намиране и постигане 
на цели в живота , израстване в кариерата . 
* Личен растеж , самоусъвършенстване 
, знаейки, вашите силни и слаби 
страни , духовно развитие. 
* Моделиране на бъдещето. 
* Идентификация на истинските 
намерения на семейството , приятели, 
бизнес партньори и приятели . 
* Възстановяване на предишни 
събития в живота , анализ на грешките, 
допуснати в него, които могат и трябва 
да бъдат поправени в този живот. 
* Оценка на енергия и , ако 
е необходимо, коригиране . 
* Анализ на текущото състояние . 
* Съдействие при разработването на 
сложни житейски ситуации изпитват 
психическо травма, която напусна 
отпечатък на сърцето, паметта , съзнанието 
, репресивна дълго време , без възможност 
да намери своя начин за излизане от 
задънената улица на живота, за да се 
върнете към нормален щастлив живот . 
* Премахване на депресия и тревожност . 
* Защита от негативни влияния . 
* Диагностика на родословно дърво . 
И още много други . 
   - Благодаря ви, Лейла ! Надявам 
се да не ме накажете за глупавите 
неща, с които първоначално 
подходих към вас в интервюто . 
  - О, хайде, как може така да 
говорите...Мойто предназначение е 
съвсем различно. Аз не наказвам , 
наказва Господ . Не сте застрашени , 
защото не сте го направили от злоба . 
     Тя се усмихна , стисна ми ръката и 
ми каза сбогом . Вече напусках офиса 
,когато чух отново гласа и : - Андрю , 
изключете диктофона, който се намира 
във вътрешния джоб на сакото ви , 
той така или иначе нищо не е записал! 
    Не знаех дали да се смея или да плача. 
Усмихнах се глупаво и си ударих палеца 
на крака в перваза . Не ми беше никак 
до смях . Докато отивах пеша до колата 
проверих диктофона  " Sony ", който 
година и половина ми служеше вярно. 
Машината работеше , правеше шум , но 
не беше записала нищо ...

Как " преоткрих "  
пророчицата Лейла Лейла

416-650-1282
Приемно време и записвания   7 дни  в седмицата    от 10:00 сутринта до 19:00

www.vorojeyaleila.com
Всеки, който се нуждае от помощ може да се обърне на адрес:  

1111 Finch Avenue West, Suite #310, Toronto, ON M3J 2E5

Прием и записване от 09:00 ч. до 19:00 ч. Телефон: 416-650-1282

Всеки, който се нуждае от помощ и подкрепа - адрес за кореспонденция:
Leila, 1111 Finch Ave.W. # 350, Toronto. ON M3J 2E5

www.vorojeyaleila.com

Лейла: история за любов, 
предателства и пробужане.

животът се променя  
към по-добро…

Понякога животът ни поднася 
такива удивителни изненади и 
създава такива сюжети, които биха 
могли да бъдат обект на завист 
от създателите на бразилски и 
мексикански сапунени сериали и 
сапунени опери.

В този случай това е история 
на живот, любов, предателство, и 
пробуждане ...

По времето когато се запознах 
с Марина, аз бях на 30 години. 
Преди нея се срещах с много 
жени, но нито един от тях не ме 
вълнуваше така и не бе легнала 
така на душата ми като нея. 
Мислех, че това е "химия"  , която 
хората наричат   Любов. За своите 
28 години тя вече се бе омъжвала, 
имаше дете и развод. Тя имаше 
своя собствена история за любов 
и разочарование, затова се опитах 
възможно най-нежно и деликатно 
да вляза в живота й, показвайки 
своето възхищение и чувствата си 
към нея. Една година по-късно се 
оженихме и веднага заминахме за 
Канада. Марина не бързаше да роди 
от мен, а и аз не оказвах натиск 
върху нея, имайки впредвид, че 
всяко нещо си идва с времето. Аз 
осинових дъщерята на жена ми 
от първия и брак, която приех и 
възпитах като своя собствена.
Малката свикна много бързо с мен 
и ме наричаше татко. Работейки в 
компания за тръкове, отсъствах 
за дълго време, поемайки дълги 
пътувания. Всеки път когато се 
връщах носех подаръци за моите 
момичета, а мен ме посрещаше 
изящно подредена маса. Често 
гордо канех в тези случаи колеги 
от нашата компания. Особено се 
сприятелихме с Марко, имигрант 
от Сърбия. Той беше висок и 
затворен, твърде срамежлив човек, 
затова и приятелите често му се 
присмиваха, че с такъв характер 
винаги ще си остане девствен. 
Подсъзнателно аз винаги се е 
опитвах да го защитавам, често го 
канех.

След едно от поредните ми 
пристигания от път Марина ми 
каза, че е бременна. Изпаднах 
във възторг, взех значителна сума 
пари, предвидена от мен за първото 
плащане за покупка на къща, и и 
купих  пръстен с голям диамант. 
Девет месеца изминаха бързо, 
купихме таунхауз, истината бе, че 
се наложи да потънем в дългове. 
Работих ден и нощ, с любов 
устройвах детската стая.

С раждането на момченцето 
ни вече летях в облаците, но по-
старому погълнат в работата. С 
течение на годините ми любовта и 

желанието към жена ми все повече 
и повече се увеличаваха. Така 
проживяхме в продължение на 12 
години.

Всичко това се промени за 
един ден. Един ден, идващйки си 
от работа, аз не заварих никого. 
Хладилникът беше празен, което 
ме изненадана, но не толкова от 
умора, колкото с надежда, че 
са отишли на пазар, аз легнах и 
задрямах. Събудих се от шум - 
всичките те трима стояха пред мен, 
майката и дъщерята се шепнеха 
нещо. Синът ни Иван мълчеше 
гледайки в нищото. Когато 
разбраха, че съм се събудил, 
дъщеря ми взе ръката на брат си, и 
двамата излязоха от стаята. Жена 
ми придърпа един стол до мен. 
Няколкото секунди тишина ми се 
сториха цяла вечност.

Марина тихо каза, че е мислела 
дълго и е решила да се разведе. Тя 
не искаше да живее с мен повече, 
защото НЕ	МЕ	ОБИЧА. Би било 
по-добре и за двама ни. На въпроса 
какво ще се случи с децата тя каза, 
че те са свикнали. Тя не оспорваше 
правото ми да продължа да 
бъда техен баща и това да бъда в 
състояние да ги виждам, когато 
поискам. Опитвайки се да си изясня 
ситуацията, аз попитах Марина 
дали има друг мъж в живота и, но 
това което тя отговори е, че НЕ	
ИСКА	и	НЕ	МОЖЕ да бъде с мен.

Това бе шок за мен, осъзнах, 
че трябва да живеем по един по-
различен начин и на първо място 
трябва да разбера КЪДЕ ще 
живея. Спомних си за приятеля 
Марко, който живееше сам като 
отшелник. През този ден той не 
работеше и ми помогна да пренеса 
при него малкото количество мои 
вещи. В продължение на няколко 
месеца живях с него, ние рядко се 
виждахме, защото и двамата бяхме 
на път. Пари за къщата и за храна 
носех всеки месец и оставях на 
дъщеря ни. Жена ми не е искаше 
да ме види. Мислех, че ще дойде на 
себе си, ще разбере, че е направила 
грешка и ще се върне при мен. 
Подарих и  огромен букет от рози 
и красиви обеци за рождения 
ден, които тя взе, благодари и 
предупреди, че това не променя 
нищо.

Скоро се преместих да 
живея сам. Дъщеря  ни отиде в 
университет. Аз бях щастлив за нея 
като дете, и купих на тях тримата 
пътуване до Куба, изпратих ги 
на почивка, таейки дълбоко в 
себе си надеждата, че Марина ще 
разбере колко важно е за мен моето 
семейство и колко важна е тя.

Връщайки се се промени само 
това, че дъщеря ни се скара с майка 
си, след което се премести да живее 
при мен. През следващите три 
години аз продължавах да плащам 
за всичко за съпругата и сина си, 
плащах следването на дъщеря си, 
купувах и всичко, което поискаше 
и се гордеех от факта, че тя ме 
разбира, обича и оценява всичко, 
което правя за тях.

През всички тези години не 
съм срещал с никакви жени, дори 
не се опитвах да започна връзка. Аз 
все така обичах жена си. Понякога 
се срещахме с Марко, пиехме бира 
при мен или при него и говорехме 
за живота. Той беше единственият 
на когото можех да се доверя и да 
разкажа преживяванията си. Той 
ми казаше, че трябва да забравя за 
Марина, че годините отминават, 
а аз съм сам. Това, което трябва 
бе да потърся друга, способна да 
ме обича и да бъде винаги до мен.  
Мислейки "а може би  наистина 
може да намеря някоя," аз 
започнах да се запознавам с жени в 
интернет, да се срещам с тях, но ... 
всички те бяха непознати. Винаги, 
когато опираше до интимност, аз 
като малгучан бягах, убеден, че 
предавам Марина.

Веднъж един приятел, знаейки 
моята ситуация, преди пътуване, 
срещайки ни с Марко в гаража му 
каза: " Марко, виждаш състоянието 
на нашия колега, като зомби е! 
Заведи го при Лейла да му помогне, 
защото човекът изчезва".

За Лейла бях слушал. Говореха, 
че прави чудеса. Никога не съм 
вярвал в това, но този път се реших 
и два дни по-късно помолих Марко 
да дойде с мен при нея. Марко 
бе изненадан, но не каза нищо. 
Намерихме телефона и в руски 
вестник, обадихме се и насрочихме 
среща.

Пристигахме при Лейла 
малко преди определеното време, 
видяхме в приемната и две 
жени и един мъж, който нервно 
прелистваше красиво списание. 
Аз също исках нещо за четене, 
за да избягам от мислите си, но 
в този момент се отвори вратата 
на кабинета и една млада жена 
със спокойно лице ни покани в 
стаята. Станах от стола си и преди 
да направя стъпка погледнах към 
Марко така, както удавник гледа 
към шамандура. Лейла се усмихна 
и каза тихо: "Елате и двамата".

В следващите няколко минути 
не чувах нищо, гледах само как 
Лейла отваря устата си и казва 
нещо. Тогава тя стана и сложи 
малката си ръка върху рамото 

 
и прошепна: "Всичко ще бъде 
наред". Тези думи бяха достатъчни 
за мен да се върна към реалността 
и да излезна от този хипнотичен 
ступор. Усмихнах се учтиво и се 
опитах да стисна ръката и да и 
благодаря за нещо, без да знам за 
какво ... Maрко се изправи също.

- Не, вие останете! Трябва да 
поговорим - каза Лейла с желязен 
глас . Чаках в чакалнята. Човекът, 
който бях заварил там, все още 
се измъчваше с лъскавите листа 
на списанията. Но този път не 
исках да се отърва от проблемите, 
бях абсолютно спокоен. След 
около половин час Марко, без 
да вдига глава, излезе от стаята. 
Приличаше на дете което току-що 
бе наказано. Аз го последвах. На 
улицата Maрко ме погледна и каза 
тихо: " Съжалявам Андрей, аз съм 
виновен пред теб".

Той ми каза, че преди близо 15 
години той и съпругата ми станали 
любовници, срещнали се в мое 
отсъствие. Как той се променял 
графиците ни на работа, така че да 
не съвпадат, как Марина е родила 
Ваня от него, но е забранила да се 
говори затова и е записала сина ни 
на мое име. Как когато дъщеря ни, 
ознавайки за романа им, изнудва 
майка си, как след това решила да 
се премести при мен, защото жена 
ми не можела да я обезпечи така, 
както тя искала.

Осъзнах как скъпите и любими 
ми хора са ме предавали от година 
на година, как систематично са ме 
унищожавали. Всички те ме бяха 
използвали. Слушайки изповедта 
на Марко ми се стори, че сякаш 
говорим за непознати личности. 
Това ме учудваше, но не ме 
притесняваше. Осъзнах, че вече не 
искам да чувам нищо за "героите " 
на историята и се прибрах у дома 
си без да се сбогувам.

Вечерта дойде дъщерята 
ни. Казах й, че знам всичко и тя 
може да се върне при майка си. 
Не отказвах да платя до края на 
следването и, но повече не исках 
да я видя. Месец по-късно отлетях 
за Мексико. Затоплен от слънцето 
Карибите, вдишвайки аромата на 
тропическите растения, лежах 
върху горещия пясък и знаех, че 
всички лоши неща са останали 
някъде далеч в миналото и аз там 
НИКОГА няма да се върна. Аз 
започнах нов живот и всичко щеше 
бъде добре, както ми каза скъпата 
ми Лейла.
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Десислава Йорданова се присъедини 
към адвокатски екип състоящ се от  

две адвокатски компании
KERBEL & WICKRAMASINGHE LLP и  
WIJESUNDERA AND ASSOCIATES  

с адрес:

DK Legal Practice
Десислава Йорданова

Тел:(416)906-6663
       (289)371-3196 
info@dklegalpractice.ca  
www.dklegalpractice.ca

Small Claims Court (Граждански Дела )
Landlord and Tenant Board (Дела между  
Наемодател и Наемател) 
Traffic tickets (Пътно Транспортни Нарушения) 
Criminal Law: Drugs, Drinking and Driving, Fraud, 
Domestic Assault, Bail Hearings (Криминално право: 
Наркотици, Шофиране в нетрезво състояние, Измама, 
Домашно насилие, Освобождаване под гаранция)
Bankruptcy Litigation (Банкрут)
Real Estate Law (Сделки с Недвижими имоти)
Wills and Estates (Завещания и Наследство) 
Family Law (Семейно право)

7100 Woodbine Ave, Unit 118, Markham, ON L3R 5J2 
Woodbine Ave/ Steeles Ave.

555 Burnhamthorpe Road
Suite 201, Toronto, ON
M9C 2Y3 CANADA

MIHAELA KEREZOVA, MA

T: +1 416-800-3898
F: +1 416-800-4164
E: immpaths@gmail.com
www.immigrationpaths.ca

Member of:
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To register online visit: www.a1globalcollege.ca  | info@a1globalcollege.ca

A1-GLOBAL COLLEGE HOLDS THE KEY TO YOUR SUCCESS

Спрем ли да шофираме,  
ще започнем да пием  
повече алкохол

Толкова повече, че алкохолната 
индустрия ще получи тласък от 
допълнителни близо $100 млн. 
годишно, сочи изследване на Mor-
gan Stanley, публикувано от Busi-
ness Insider. В световен мащаб 
алкохолната индустрия генерира 
около $1,5 трилиона годишно. 
С появата и популяризирането 
на автономните автомобили и 
споделения транспорт ще бъдат 
добавени $98 млн. годишно, 
очакват експертите. И то при 
положение, че шофьорите 
си поръчват по само едно 
допълнително питие на 
седмица. От тази тенденция 
ще се възползват най-вече 
производителите на луксозни 
бира и спиртни напитки, считат 

експертите. Новите технологии 
за придвижване и услугите за 
споделен транспорт трябва да 
се отразят положително и на 
безопасността по пътищата. Една 
от най-популярните компании 
за споделени пътувания - Uber, 
твърди, че благодарение на 
предлаганите от нея услуги са 
предотвратени най-малко 1800 
катастрофи с пияни шофьори 
от 2012 г. насам. Изследване на 
експерти от Оксфорд отрече да 
има връзка между използването 
на Uber и намаляването на 
катастрофите, но пък разкри, че 
цели 31% от фаталните инциденти 
на пътя в САЩ са причинени от 
нетрезвени водачи.

Най-добре продаваните 
автомобили за първите 6 месеца  
на 2016

Експертите от германската 
агенция focus2move публикуваха 
резултатите от своето изследване 
за най-добре продаваните модели 
в цял свят за първите 6 месеца на 
2016 г. Лидер продължава да е Toy-
ota Corolla, следвана от VW Golf. В 
първата тройка обаче влиза Ford F-
Series, който измества друг модела 
на марката - Focus. За 6 месеца – от 
началото на януари до края на юни, 

от Corolla са реализирани 634 000 
бройки, което е намаление с 1,2%. 
Спад в продажбите си записва и 
VW Golf, чийто резултат е малко 
над 500 000 единици – 1,8% по-
малко от същия период за 2015 
г. При F-Series увеличението е 
с 12,6 % - до 478 384 продажби, 
докато Focus също записва спад – 
с впечатляващите 16,4%, (367 479 
нови автомобила).
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НИЕ ЦЕНИМ
професионални 

шофьори.
само при нас

ПАКЕТ СУПЕР-
БЕНЕФИТИ 

за работник и 
неговото  

семействоСПЕШНО
ТЪРСИМ

ТРАК
МЕХАНИК

НАБИРАМЕ
И ОБУЧАВАМЕ

НОВИ
ДИСПЕЧЕРИ

ВНИМАНИЕ
ОПИТНИ
ШОФЬОРИ!
Вече имаме
допълнително
30 нови luxury 
Volvo-780 модели
2017 год., 
укомплектовани
по последна мода на техниката.
Управлявайте абсолютно нови 
тракове нови модели!

ВНИМАНИЕ
НОВИ

ШОФЬОРИ!
Нямате още опит? Няма 

проблем! 
Компанията предлага
пълен подготвителен 

курс за работа с един от 
нашите инструктори с после 

трудоустройване.
Команията също заплаща  

на новите шофьори  
по време на курса.

РАБОТЕТЕ
С ОЩЕ ПО-ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ!
РАБОТЕТЕ С ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ КОМФОРТ!

ЦЕНИМ ВРЕМЕТО НА НАШИТЕ ШОФЬОРИ! 
СЕНЗАЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА МНОГОЧИСЛЕНИ ПОИСКВАНИЯ!
- По желание кратки и дълги разстояния, East Coast, Mid Est, West Coast
- Работен график по желание - възможност за работа part-time/full time
- Директен превод на заплащането по банков път на работника
- Заплащаме Extra Pick Up/Drop, Waiting Time, Layover
- Нови комфортни с пълно оборудване Volvo и Peterbilt (по избор)
тракове, модели 2017 г.
с автоматична кутияI-Shift или 13 скорости ( по желание)
- В нашата компания всеки шофьор има закрепване на своя трак.
- Предоставяме пълна екипирова на шофьора (uniform),
a също и пълно оборудване на трака
- Вече не се иска от шофьорите спиране на трака за документи. ТОВА
МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ДИРЕКТНО ОТ ВАШИЯ ТРАК, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА 
СКЕНЕР.
- Вие не правите митническо оформяне на товарите
НАШИЯТ МИТНИЧЕСКИ ОТДЕЛ СЕ ЗАНИМАВА С ПЪЛНОТО МИТНИЧЕСКО 
ОФОРМЯНЕ НА ТОВАРИТЕ

СЕГА ВЕЧЕ ШОФЬОРИТЕ НЕ Е НУЖНО ДА 
ТОВАРЯТ/РАЗТОВАРВАТ В ТОРОНТО

Работим от терминал до терминал
Не губете време - почивайте повече с вашето семейство!

НИЕ СЕ ЗАНИМАВАМЕ С ТОВАРЕНЕТО 
И РАЗТОВАРВАНЕТОНА ВАШИЯ ТРЕЙЛЕР!!!
Ние имаме нова програма в нашата компания,

про която нищо не плащате в случай на авария 
и повреда на вашия трак или трейлер.

ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ ОТРЕМОНТИРАНО 
АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО! 

СПЕШНО ТЪРСИМЕ
ОПЕРАТОР НА АВТОПОРУЗЧИК в warehouse
( LIFT TRUCK OPERATOR)
ТЪРСИМЕ ДИСПЕЧЕР! A-Z CITY DRIVER
(английският е задължителен) 

НОВО
ОФОРМЯМЕ
РАБОТНИ ВИЗИ LMO, LMIA С ПРОФЕЦИИТЕ
ШОФЬОР НА ТРАК, МЕХАНИК, ЗАВАРЧИК.
ПОБЪРЗАЙТЕ, КОЛИЧЕСТВОТО НА МЕСТАТА 
Е ОГРАНИЧЕНО!

В	НОВИЯ	КОМП,ЛЕКС	ИМА:
- Нова стая за отдих за шофьора, душ
- Специалист по ремонта на тракове и трейлери на терминала,
а също и бърза смяна на масла (Qick Lube)
- Автомивка за тракове и трейлери
- 24/7 охраняем асфалтиран паркинг с камера за наблюдения
- 24/7 поддръжка на диспечери, а също и технически отдел за контрол и 
жбезопасности

ПОЗВЪНЕТЕ И СЕ ПРИСЪЕДИНЕТЕ КЪМ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 350 УСПЕШНИ РАБОТНИЦИ В КОМПАНИЯТА!
350

            
                     

              ново заплащане

 4455 / СВЕТЛАНА /
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A transportation company  
with 20 years on the market,  
with own yard and garage  

is expending and  
looking for  

experienced A-Z highway drivers.  
Excellent rates & mileage.  

Please, call 905-766-2484  

or 905-507-8005. 

E-mail: arthursafety@yahoo.ca

Транспортна фирма  
с 20 години на пазара, със собствен 

двор и гараж се разраства и  
търси опитни A - Z  шофьори   

Отлични цени . Моля , обадете се на: 
905-766-2484  

или 905-507-8005. 
E-mail: arthursafety@yahoo.ca

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 1, Plamen 2)

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

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

sales@firstautogroup.ca

Автокрадците в САЩ предпочитат 
старите коли

Озаглавен като “Hot Wheels” 
списък, който бе изготвен от 
Националното застрахователно 
бюро на САЩ, разкри кои са най-
крадените автомобили за 2015 г. На 
първо място е Honda Accord от 
1996 (52 244 кражби), Honda Civic 
от 1998 (49 430 кражби), Ford F-Se-
ries от 2006 (29 396 кражби), както 
и Chevrolet Silverado от 2004 (27 
771 кражби). Други често крадени 
автомобили според анализа са 
Toyota Camry от 2014 (15 466 
кражби), Dodge Ram от 2001 (11 212 
кражби), Toyota Corolla от 2014 (10 
374 кражби) и Nissan Altima (9798 
кражби). В анализа става ясно и кои 
са районите, където се извършват 

най-много кражби. Най-популярни 
сред автокрадците  са Източното и 
Западното крайбрежие, където са 
откраднати най-много автомобили 
Honda. Повечето кражби на 
пикапи пък са регистрирани в 
северните и южните части на 
страната. Любопитно, но крадците 
предпочитат по-старите превозни 
средства. Главният експерт в 
Националното застрахователно 
бюро - Джо Уърли - обяснява тази 
тенденция с огромния брой такива 
коли в страната, както и със слабите 
алармени инсталации, с които са 
оборудвани. Тези автомобили се 
крадат най-често за части.

Американец съди Ferrari за отказ да му 
продаде суперхибрида LaFerrari–Spyder

Американският предприемач 
Престън Хен заведе дело срещу 
компанията Ferrari за отказ да 
му продаде откритата версия на 
суперхибрида LaFerrari – Spyder, 
съобщава изданието Autoweek. Хен 
е бивш автомобилен състезател, 
а в момента е собственик на най-
големия пазар за употребявани 
стоки във Форт Лодърдейл, 
Флорида. Той е кандидатствал за 
покупка на роудстъра, но е получил 
отказ. Бизнесменът изпратил писмо 
лично до шефа на алианса Fiat-
Chrysler Серджо Маркионе заедно 
с чек за $1 млн. като депозит. 
Скоро след това чекът бил върнат 
с известие, че компанията няма да 
може да продаде автомобила на Хен. 
В крайна сметка предприемачът се 
обърнал към съда, като в иска си 
посочил, че е фен на Ferrari от 60 
години и е бил собственик на десетки 
автомобили на италианската марка. 
Всъщност Хен е сред най-големите 

колекционери на машини на Fer-
rari, като колекцията му включва 
уникалното купе 275 GTB/C Spe-
ciale, което според експерти е най-
скъпият автомобил в света. По 
думите на Хен, той е разбрал от 
трети лица, че ръководството на Fer-
rari го е намерило за „недостоен” да 
притежава LaFerrari Spider. Според 
бизнесмена подобно изявление не 
съответства на действителността 
и нанася вреди на репутацията 
му, като го поставя в неудобно 
положение спрямо неговите 
колеги и бизнес-партньори.  
Сега Хен се надява съдът да 
разгледа иска му, като оценява 
нанесените му морални вреди на 
най-малко $75,000. От Ferrari, както 
и от концерна Fiat-Chrysler отказват 
коментар. LaFerrari е достъпно само 
за клиенти на Ferrari, които вече 
имат поне 5 модела на марката в 
гаража си.

Новата Honda Civic в САЩ от септември
Производството на новото 

издание на американския Civic 
започна в британския завод на Hon-
da в Суиндън (HUM), съобщават от 
японската компания. Британският 
завод на Honda в Суиндън е 
глобалният производствен център 
за десетото поколение на хечбека. 
За целта във фабриката бяха 
инвестирани около £200 млн. Civic 
е най-продаваният модел на Honda 
в света и неговото 10-о поколение е 
една от най-мащабните разработки, 
предприемани някога от марката. 

Версията седан с четири врати 
дебютира на американския пазар 
в края на 2015 г. и бе избрана 
за „Автомобил на годината“ за 
Северна Америка. Произведеният 
във Великобритания хечбек ще бъде 
наличен при американските дилъри 
на марката през септември. Заводът 
в Суиндън ще изнася модела и за 
други глобални пазари. Той е най-
големият производствен центът на 
Honda в Европа и ключова част от 
световната мрежа на марката.
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A Beautiful Planet е спиращ 
дъха портрет на Земята от космоса, като 
предоставя уникална гледна точка и 
по-добро разбиране за нашата планета 
и галактика, както никога не е виждал 
никой преди. Направен в сътрудничество 
с Националната въздухоплавателна и 
космическа администрация (НАСА), 
филмът предлага зашеметяващи кадри 
от нашата прекрасна синя планета - 
и влиянието и върху човечеството, 
което е имало с течение на времето 
- заснето от астронавтите на борда на 
Международната космическа станция 
(МКС). От космоса, Земята се разгаря 
през нощта с електрическа интензивност 
на човешката експанзия - директна 
визуализация на нашия променящ се свят. 
Но това е по силите ни, за да се защитим 
планетата. Тъй като ние продължаваме да 
се проучваме и се запознаваме с нашата 
галактика, ние също развиваме по-
дълбока връзка с мястото, което наричаме 
наш Дом. От името на IMAX Entertain-
ment и Тони Майерс (прочутия режисьор 
на известните IMAX® документални 

филми Синя Планета, Хъбъл 3D, и 
космическа станция 3D - A Beautiful 
Planet представя внушаващ благоговение 
поглед на Земята и  надежден поглед към 
бъдещето на човечеството.

З А Б А В Н ОС В Я ТЗ А Б А В Н ОР Е К Л А М АА В Т ОЗ Д Р А В ЕА В Т ОК А Н А Д А

Ontario Science Centre
770 Don Mills Rd, Toronto, ON M3C 1T3 (416) 696-1000

Ontario Science Centre е открит 
през 1969 г. и приветства 
повече от 50 милиона 
посетители от тогава.

Ontario Science Centre е център 
за иновативно мислене и място 
за обществен диалог свързани 
с науката, технологиите и 
обществото.

Ontario Science Centre предлага 
целогодишно интересни неща 
за цялото семейство.

В	момента	до	5	септември	
можете	да	видите	изложбата	
The	Science	of	Ripley’s	Believe	
It or Not! 

Заслужава си да бъдат 
посетени и: The Human Astra-
Zeneca Edge, the Weston Fam-
ily Innovation Centre (идеално 
за тийнейджъри), популярната 
зала Space Hall ( за всякакви 
възрасти) и KidSpark (за деца 

на възраст до 8 год). 
В залата на Space Hall можете 
да гледате и 40 минутен филм	
за	планетите	и	звездите, 
където усещането е невероятно, 
като зрителите лежат на земята 
върху възглавници и има 
кръгъл екран на тавана. 

Филмите които бихте могли да 
гледате в момента са:
A	Beautiful	Planet	и	America	
Wild: National Parks Adven-
ture. 

Ontario Science Centre предлага 
добри възможности за 
членство:
www.ontariosciencecentre.ca/
Members/Join

Работно време: през лятото- от 
27 юни до 7 септември
 от 10 am до 5 pm. Четв. е 
отворено до 8 pm
Цени на билети: http://www.
ontariosciencecentre.ca/Prices

отвежда зрителите 
по пътеката на 
п р и к л ю ч е н и я т а 
до някои от най-
в е л и ч е с т в е н и 
природни чудеса 
на планетата и 
неопитомена пустош. 
Ще се пренесете 
над червени скални 
каньони, ще се 
понесете с трясък 
надолу от стръмни 
планински върхове 
и ще опознаете и 
най-леген дарн и те 
открити места 

в Америка - 
н а ц и о н а л н и т е 
паркове като Yosem-
ite, Yellowstone, the 
Grand Canyon, Red-
wood National Park 
and the Everglades. 
С участието на 
Робърт Редфорд, този 
филм е един екшън, 
празник на чудесата 
на природата и 
отражение на това, 
което дивата природа 
означава за всички 
нас.

America  Wild: National 
Parks Adventure  

Направен	от	части	на	
кола	и	метални	вторични	
суровини,	този	стоманен	
модел	е	създаден	в	Тайланд.

Ontario Science Centre: Quick Facts
 Officially opened in 1969
 Principal architect: Raymond Moriyama
 Visitors to date: Over 50 million
 Open 364 days a year, closed December 25
 Visitors in 2015: Approximately one million
 Approximately 80% come from the GTA, 10% from elsewhere 
in Ontario, 3% from the rest of Canada
and 7% from outside of Canada
 185,000 Ontario students and teachers visit each year
 72,204 active members on March 31, 2016
 More than 95,000 people visited the Centre through commu-
nity access programs in 2015/16
 Shoppers Drug Mart® OMNIMAX® Theatre opened in 1996, 
seats 324 people and is Ontario’s only IMAX®
Dome screen. Viewership in fiscal 2015/16 reached 207,000
 $47.5 million “Agents of Change” transformation complete in 
2007, creating the Weston Family Innovation
Centre, the outdoor TELUSCAPE plaza in 2006, and three per-
manent art installations.
 OMNIMAX Films: Under the Sea, IMAX® Hubble, The Hu-
man Body, Humpback Whales, A Beautiful
Planet
 Exhibit Halls: The AstraZeneca Human Edge, KidSpark, 
Space, Weston Family Innovation Centre, The
Living Earth, A Question of Truth, Forest Lane, Science Arcade, 
Cohon Family Nature Escape
 Travelling Exhibitions: The Science of Ripley’s Believe it or 
Not! (May 20 to September 5, 2016)
 Web site: www.OntarioScienceCentre.ca
 Facebook: www.Facebook.com/OntarioScienceCentre
 Twitter: @OntScienceCtr | #ScienceNOW | #ScienceJust-
GotReal
 Instagram: @OntarioScienceCentre
 YouTube: YouTube.com/user/OntarioScienceCentre

ДВА ЧУДЕСНИ ФИЛМА
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Отговорите от този брой на сканди вижте на стр.23
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Ще почувствате ненадминат комфорт, когато летите с Jet Airways. Отпуснете се в 
нашите удобни легла на "Първа класа - Premium class" или комфортно в "Икономическа 
класа - Economy class", като се насладите на разкошните ни ястия и лично от вас избрани 
вина. 

Прекарайте времето си бързо и приятно с нашите отличени забавления. С партньорите 
ни на върешните линии, ще ви отведем до всяка дестинация, която пожелаете. И така 
следващия път, когато пътувате към вашия дом, летете с Jet Airways.

За повече информация и резервации, моля посетете сайта ни: www.JetAirways.com, 
позвънете на вашия травел агент или на toll free reservation number: 1-877-835-9538

2345 Keele Street
At the Corner of Keele & Lawrence

416.247.2582
F   LUBURNITURE LTD

.

www.furnitureclubltd.ca C
EXCLUSIVE CLUB PRICING. NO MEMBERSHIP REQUIRED

HOTsummer
MADNESS

SALEAT THE
CLUB!

UP TO 70% OFF ENTIRE STORE

QUEEN SIZE BED 2 PC SECTIONAL SOFA

LCD TV STAND

LARGE LCD TV STAND

6 PC BEDROOM HEADBOARD ONLY

79$

109$

479$

MATTRESS & BOX
NOT INCLUDED

849$

AVAILABLE IN
2 COLOURS

449$
SINGLE, DOUBLE,
OR QUEEN SIZE...

179$
ANY SIZE!

CHEST WARDROBE

MATTRESS & BOX
NOT INCLUDED

99$
199$

SINGLE-SINGLE BUNK BED

299$

MATTRESSES INCLUDED

COFFEE TABLE
49$

COFFEE TABLE
89$

5 PC DINING SET
199$

3 PC LIVING ROOM SET
MADE IN CANADA

599$

SINGLE STORAGE BED
MADE IN CANADA CHOICE OF COLOUR

299$

MATTRESS &
NIGHT STAND
SOLD SEPARATELY

DOUBLE SIZE 
MATTRESS & BOX

DOUBLE SIZE PILLOW TOP 
MATTRESS & BOX

QUEEN SIZE HARD FOAM
PILLOW TOP MATTRESS & BOX QUEEN SIZE EXTRA 

FIRM PILLOW TOP 
MATTRESS & BOX

149$ 249$

349$ 449$

For Complete Hot Summer Madness Flyer DEALS...
visit: www.FurnitureClubLtd.ca & Click Flyer Special
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Access Air inc / Ник. Георгиев
Превоз на коли, лодки, 

мотори, лични вещи  
и др. товари

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

ТРАНСПОРТ

Опитен инструктур дава  
УРОЦИ ПО ШОФИРАНЕ.

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

дата. Drive with Pleasure.
Васил: 416-834-5152 N22

Medical Insurance for Visitors to Canada,
Parent Super Visa and Canadian Travellers 

Toll Free: 1-877-838-0020
www.VISITORSinsurance.ca     www.TRAVELLERSinsurance.ca

Owned and Operated by Easy Links Financial Inc.

ЗАСТРАХОВКИ
Патриция Алексиева и Младен Алексиев

Wioletta May1April 22

ТЪРСИМ	ЕКИПИ	ЗА	БОЯДИСВАНЕ	С	ОПИТ,	
НЕОБХОДИМИ	СА	ЗА	 

 EXTERIOR AND INTERIOR SUBDIVISION WORK.
Трябва да имат инструменти, кола и SIN.

Обадете се на: 905-814-8629   
Пон.-Петък  7AM-5PM. 

Има един ден от живота, за който всяко едно момиче си мечтае, 
сватбеният ден. Както е важна роклята, така на второ място 
се нареждат и цветята. Мога да помогна на всяка бъдеща булка 
с прекрасни аранжировки, добити през 20 години в бизнеса тук в 

Торонто. Ако искате денят ви да бъде по-романтичен, 
 обадете ми се, Мариана 905/625 7809

ЦВЕТЯ

Натурална Корейска Козметика ще 
направи кожата ви страхотна!

Радка Тел: 416-897-2419

Линията “Атоми	6”	съдържа: 
тонер,	лосион,	нощен	крем,	
очен	крем,	серум,	ББ	крем		

HemoHIM - Уникален екстракт,  
който увеличава броя на белите кръвни клетки в тялото 
.
За	подсилване	на		Имунната	система	-защита	

на	тялото	срещу	инфекциозни	болести,	свободни	
радикали.

Корейска Медицина

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

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

Фризьорски  
и  

Козметични услуги

647 408 5606 - Мира
647 400 5488 - Светла

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

Имате: 

Мигрена?  

Болки в гърба? 

Болки в ставите? 

Чувствате се отпаднали? 

НИЕ МОЖЕМ  
ДА ВИ ПОМОГНЕМ !2221 Keele St., Suite #302  

(at the intersection of Keele St. and Ingram Dr.) 
Toronto, On, M6M 3Z5

Tel: 416-759-8099, Fax: 416-759-9085
www.iwellness.ca
iwellness.ca@gmail.com

ВОДОРАВНО: Малеби, Скалар, 
Паркет, Голяма Богородица, 
Ве, Капела, Ракен, Реноар, Раса, 
Клоувс, Текме, Щета, Кванза, 
Рона, Сан, Уломки, Золота, Гара, 
Идеа, Надали, Виа, Сара, Клиент, 
Гняв, Успение Богородично, 
Баник, Весло, Херос, Ка, Патос, 
Ар, Рев, Кеч, Варикс, Иго, Йеро, 
Маи, НАТО, Бокал, Тур, Чифут, 
Макарена, Зародиш, Апарат, 
Пресвета Богородица, Ама, 
Куб, Левит, Чар, Оза, Ангина, 
Ателаж, Триера, Урал, Маг, Акт, 
Бела, Анорак, Мира, Липа, Гроб, 
Силал, Кокили, Орасие, Еглите, 
Успенски пост, Мадона, Аноета, 
Аляска, Ананас.

	 	 	ОТВЕСНО:	Магаре, Айсберг, 
Израз, Клоун, Лопатар, Парео, 
Фаема, Тиксо, Телеса, Асенов, 
Бурса, Пипе, Бяла, Анис, Йотов, 
Арбалет, Зима, Клирик, Кек, 
Деяние, Ина, К’во да е, Кератит, 
Геле, ФСБ, Ламе, Брачол, 
Шакира, Ока, Коронка, Буна, 
Грил, Гагаузи, Кг, Роба, Арапя, 
Локва, НЛО, Кносос, Арес, Заир, 
Кола, Обиск, Трон, Родео, Ретур, 
ЕТА, Холанд, Авала, Оверат, 
Епир, Нолти, Таи, Кадилак, Ема, 
Ацетати, Чвор, Капитал, Сган, 
Пране, Гнесин, Рац, Милда, 
Окс, Внос, Катерач, Милион, 
Дева Мария, Ластуна, Апаратна, 
Терен, Автор, Оратор, Галеас.

Отговори	от	този	брой	на	сканди
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Ресторант с автентична турска кухня в Скарбъро
1880 Eglinton Ave. Eeast, Scarborough

West North corner of Pharmacy & Eglinton

Тел: 416-752-9820

Kebab 49 
5308	Dundas	St	W.
(647)	348-4525
      /kebab49

Kebab 49
Kebab 49 е един от 

най-добрите ресторанти 
в Етобико, който 
предлага автентична 
средиземноморска кухня. 

Миналата есен бе напълно 
реновиран и обновен - 
много по-удобен, красив 
и голям, което го направи     
един  от   най-посещаваните 
ресторанти в Етобико.  
Там се предлагат различни 

ястия с месо печено върху 
въглища, прясно изпечен 
хляб на дървена фурна и 
вкусни пици (Pizza Pide). 
Този фамилен ресторант, 
където всичко е домашно 
приготвено си заслужава 

непременно да го посетите. 
Храната се сервира от 
гостоприемни сервитьори, 
които ще ви предложат 
перфектно обслужване.  
Ресторантът е отворен 7 
дена в седмицата от 11 am 

до 10 pm. Разполага както 
с Dine така и Take Out.

Ресторант с автентична турска кухня в Етобико


