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Автор:  
Вяра Димитрова, 
редактор в. Пламък

Не закъснявайте на 15 февруари
Скъпи читателки и 

читатели на „Пламък“, 
бих искала да ви 
пожелая незабравими 
мигове, пътешествия 
до желаните места, и 
много, наистина много 
любов във връзка с 
настъпването на 14 
февруари. На тези, 
които празнуват денят 
на влюбените Свети 
Валентин, и на онези, 
които почитат Трифон 
Зарезан и Свети 
Трифон–пазителят на 
лозарите, соколарите, 
г р а д и н а р и т е , 
кръчмарите. Весело 
изкарване на всички, 

независимо кой-кой 
празник чества, и нека 
денят ни донесе много 
любов, вяра и топлина.  
Неотдавна попаднах 
на прекрасен тест, 
публикуван на 
страницата на po-kra-
sivi.net от m.atanasova, 
който публикувам 
по-долу в частта му, 
отнасяща се до начина, 
по който може да узнаем 
вероятността от успех 
в романтичните си 
отношения на хартия…  
Приятно решаване и не 
закъснявайте за работа 
на 15 февруари

Лесен тест разкрива какви са чувствата на 
любимия към вас: Прод. на стр.2 >>>
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Не закъснявайте на 15 февруари
<<< Прод. от стр.1

„Вземете лист хартия, 
напишете на един ред името си, 
презимето и фамилията, след 
това под него – името, презимето 
и фамилията на любимия човек.  
Следващ етап: открийте в 
двете фамилии еднаквите 
букви и ги зачертайте. 
Например: вашата фамилия е 
Иванова, а на любимия – Петров*. 
Тогава буквите, съвпадащи в двете 
фамилии, са „о“ и „в“. По същия 
начин зачертайте еднаквите букви 
в собствените и в бащините имена. 
В крайна сметка в двата реда ще 
останат определен брой букви. 
Пребройте колко букви имате в 

първия ред (да предположим, че 
са 7). След това открийте броя 
на буквите, които са останали 
във втория ред (например 9). 
След това напишете на листа 
следния набор от букви: 
„ромнисто“. На пръв поглед 
думата изглежда безсмислена, но в 
действителност именно по нея ще 
определите какви чувства изпитва 
към вас любимият човек. Какво 
означава всяка от тези букви?
р – ревнува 
о – обожава 
м – мисли 
н – ненавижда 
и – иска да се срещнете 

с – скучае 
т – тъгува 
о-обича

След това вижте броя на 
незачеркнатите букви в двата 
реда. В първия ред (според нашия 
пример) те са 7. Започвайки от 
първата буква „р“ в думата 
„ромнисто“, отбройте поред 7 
букви – пада се буквата „Т“. След 
това също от първата буква 
отбройте поред 9 букви.Тъй като 
думата „ромнисто“ съдържа 8 
букви, започнете отначало -така 
се пада буквата „Р“. По този 
начин ще получите отговор на своя 
въпрос: първата паднала се буква – 

„Т“, означава, че интересуващият 
ви обект тъгува по вас, а втората 
– „Р“, свидетелства за неговата 
ревност. 
Доста обнадеждаващи 
показатели, нали?

Публикувано от m.atanasova 
http://po-krasivi.net

--------------------------------- 
* Ако името или имената се 
изписват на английски език 
предполагаме, че трябва да се 
използва най-близкия превод на 
кирилица    - бел.р.

Ще има опашки по време на гласуването в чужбина?
Докато се попълват на ръка 

данните на гласоподавателите в 
чужбина, ще има опашки, каза 
служебният министър на външните 
работи Ради Найденов. “Дали ще 
има опашки в чужбина, липсва ми 
кристалното кълбо, за да мога 

да кажа. Има моменти, в които 
се струпват повече хора. Докато 
се попълват на ръка данните на 
гласоподавателите в чужбина, 
ще има опашки”, каза Найденов. 
Според него това е много старомоден 
начин на регистрация и не са много 

страните, които го упражняват в 
тази форма. Найденов смята, че 
процедурата би се улеснила чрез 
практиката на други държави да се 
изготвят предварителни списъци с 
данните на хората, които искат да 
гласуват. Възниквал обаче въпросът 

за защитеност на информацията, 
която се разменя предварително. 
Рано е да се каже числото на 
секциите в чужбина, които ще бъдат 
организирани, каза още Найденов.

Наблюдаващият прокурор по източването на КТБ: 
Това е уникално престъпление

Разследването срещу 
организирана престъпна група, 
източвала КТБ, е било разделено 
на 24 досъдебни производства, 
обвинителният акт вероятно ще е 
15 000 страници, а формализмът на 
Наказателнопроцесуалния кодекс 
е причината някои да си мислят, 
че делото се бави. Това са някои 
от акцентите в интервю на Иван 
Гешев, наблюдаващ прокурор по 
делото и отскоро ръководител на 
Специализираната прокуратура, 
пред в. “Труд”. “Първо, дейността 
на БНБ – с банковия надзор, заради 
който са обвиняеми двама бивши 
подуправители и един служител, 

също високопоставен; второ – 
престъпната група, ръководена от 
Василев; трето – едни липсващи 
206 млн. лв. от главната каса 
на КТБ, раздадени в пликове, 
торбички и чувалчета за няколко 
години; четвърто – около 2 млрд. 
лв., източени от КТБ. Други 
около 1.5 млрд. лв., пак източени 
от КТБ, са отделени в друго 
досъдебно производство. Тоест ние 
разследваме първичната кражба, а 
тя е причина за вторичната кражба 
на активи, която от своя страна е 
предмет на други 24 досъдебни 
производства”, казва Гешев. По 
думите му по разследването 

работят петима прокурори и трима 
следователи, които “правят всичко 
по силите си”. “Мит е, че това дело 
се бави. Да твърдиш подобно нещо е 
все едно да си шофьор, учител или 
художник, да наблюдаваш сложна 
сърдечно-съдова операция отдалече 
и да кажеш на хирурга, че много 
бавно реже. Това е уникално дело. За 
уникално престъпление. Да, то би 
приключило по-бързо, ако не беше 
толкова формалистичен процесът. С 
нашия НПК, метафорично казано, 
ние сякаш пътуваме с дизелов 
двигател до Луната. Обаче сме на път 
да кацнем”, казва още прокурорът. 
Гешев оправдава и действията на 

синдиците, които нямало контрол 
над активите. “Едни пари са минали 
през кухи дружества и са попаднали 
на различни места – раздадени са 
в пликове, торби и чувалчета на 
политици, актьори, спортисти и 
т.н., вложени са в бизнес проекти 
– губещи или не, впрочем някои 
от тях и г-н Василев от съседна 
Сърбия би могъл да управлява. Те са 
несъбираеми”, казва Гешев.  Според 
прокурор Гешев Цветан Василев, 
който се намира в Сърбия, е избрал 
да остане там, а не в държава от 
Европейския съюз, защото се 
притеснявал от европейското 
правосъдие.

Русия забрани вноса на птиче месо и продукти от България
Руската санитарна служба 

„Россельхознадзор“ забрани 
вноса на птиче месо и птичи 
продукти от България и други 
европейски страни заради птичия 
грип. Ограничението се отнася за 
птиче месо и готова продукция 

от него, както и всички видове 
птицевъдни продукти като храни, 
добавки и използвано оборудване 
за отглеждане, клане и разфасоване 
на птици, предаде ТАСС, цитирана 
от БТА. Забраната важи за Австрия, 
Великобритания, Унгария, 

България, Гърция, Германия, 
Италия, Холандия, Полша, 
Румъния, Словакия, Франция, 
Хърватия, Чехия и Швеция. По 
отношение на птичето месо от 
Европейския съюз вече действа 
забрана в рамките на хранителното 

ембарго. Представител на 
„Россельхознадзор“ обясни, че 
санитарната забрана действа дори и 
при отмяна на ответните мерки, ако 
към съответния момент ситуацията 
с птичия грип не се подобри.

Разрешиха регистрирането на домейни с “.бг”
Вече има възможност да се 

регистрират домейни с разширение 
“.бг”. Акционерно дружество 
“Имена.бг” бе избрано от 
българската държава да управлява 
новия домейн на кирилица, който 
след дълги обсъждания бе одобрен 
ICANN, предава БНР. В периода 
до 8 май ще бъдат разглеждани 
и обработвани приоритетно 
регистрации на домейни за т.нар. 

“защитени” имена - такива на 
министерства и общини. След това 
ще бъдат обработвани и заявките 
на всички останали интернет 
потребители. Всяко лице има право 
да регистрира до 100 домейна, това 
сподели изпълнителният директор 
на “Имена.бг”. Той допълни, че 
имената на страниците трябва да 
съдържат минимум 3 и максимум 
63 символа, които да са изцяло 

от българската азбука. В имената 
могат да се използват и цифри от 
0 до 9, както и знак минус. Цената 
за регистрация на домейн “.бг” 
ще бъде от 10 до 20 лева. За всеки 
създаден адрес ще бъде създаден 
и двойник с използваното досега 
“.bg”. От “Имена.бг” предупредиха, 
че регистрацията на домейни с 
нецензурни думи и обиди не се 
толерира и след проверка те ще 

бъдат изтривани. От юни 2016 г. 
потребителите имат възможност 
да използват домейн на кирилица 
с разширение “.ею”. С въвеждането 
им кирилицата стана третата азбука, 
която се използва при изписването 
на домейни, след латиницата и 
гръцката азбука.

Насилието над деца в България се случва най-често в семейството
- при над 65% от регистрираните 

случаи са свързани с насилие 
в семейна среда. Това показва 
официална статистика, цитирана 

във връзка с приетата Национална 
програма за превенция на насилието 
и злоупотребата с деца. Останалите 
случаи на насилие се проявяват на 

улицата или в училище. През 2015 
г. отделите за закрила на детето 
са установили 752 нови случая на 
насилие и са работили с общо 1839 

деца, преживели насилие.
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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, 
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 бъдат 
избрани за интервю, ще бъдат потърсени от 
нас.

Р Е К Л А М А

chillin’chillin’ 20172017newnew
yearyear SALESALE

Many of our Boxing Week Deals Extended!

7 Pc Queen Size Bedroom
$398

BOXING WEEK DEAL!
includes: Queen Size Bed(3pcs), 
Dresser, Mirror, 2 Night Stand

MATTRESS NOT INCLUDED

7 Pc Dining Set $278
BOXING WEEK DEAL!

Sofa & Loveseat $1098
CHOICE OF ANY COLOUR    FULLY CUSTOMIZABLE

BOXING WEEK DEAL!

Double Size Bed
DOUBLE SIZE MATTRESS INCLUDED

$298
UPGRADE TO QUEEN SIZE FOR EXTRA $29

2345 Keele Street
At the Corner of Keele & Lawrence

416.247.2582F   LUBURNITURE LTD
.

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

ALL ITEMS ARE LIMITED IN STOCK. ALL PRICES VALID FROM JAN.11TH, 2017 TO FEB. 12TH, 2017 OR UNTIL QUANTITIES LAST.

4 Wheel Bed Frame

$35

6 Leg Bed Frame

$45

Smooth Top Coil Mattress & Box
168

DOUBLE OR QUEEN SIZE

Pillow Top Coil Mattress & Box

$248
DOUBLE OR QUEEN SIZE

Hard Foam Pillow Top
Mattress & Box

328
DOUBLE OR QUEEN SIZE

Extra Firm Pillow Top
Mattress & Box

$398
DOUBLE OR QUEEN SIZE

Memory Foam Firm
Mattress & Box

$498
Pocket Coil Firm Top 
Mattress & Box

$598
DOUBLE OR 
QUEEN SIZE!

DOUBLE OR 
QUEEN SIZE!

$

$

Single Foam Mattress

$35
LCD TV Stand

$75

$98

O�ce
Chair 5%o�

COUPON
present this coupon at the time of 
purchase to receive additional discount
METHOD OF PAYMENT FOR DISCOUNT IS CASH ONLY
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Нарастват престъпленията на непълнолетни
Тревожна тенденция се 

забелязва в рязкото увеличаване 
броят на престъпленията, 
извършени от младежи под 18 
години, сигнализират от МВР. За 
миналата година са регистрирани 
3 666 кражби от деца и младежи 

на възраст под 18 години, което 
е с 600 повече в сравнение с 2015 
г. Малолетни са извършили и 200 
грабежа, съобщават още властите. 
NOVA разказа и за поредния случай 
на кражби, в който са замесени и 
непълнолетни. В Пловдив група 

от 5, сред които две момчета под 
18 години, обирала денонощни 
магазини за алкохол и цигари. При 
последното си престъпление те 
нахлули в денонощен магазин на 
бул. „Източен“. Съборили продавача 
на земята и успели да задигнат 1200 

лв. оборот, лотарийни билети за 200 
лева, 30 кутии цигари и алкохол. От 
видеозаписите полицията успяла да 
разкрие извършителите на възраст 
между 15 и 23 години.

Редовни полети от Пловдив до Брюксел с Ryanair
Ирландският нискотарифен 

авиопревозвач Ryanair пуска 
редовна линия от Пловдив до 
Брюксел. Новината бе съобщена 

от председателя на Съвета на 
директорите на летище Пловдив. 
Полетите тръгват от октомври и 
ще са 2 пъти седмично, като все 

още се уточняват в кои дни ще 
са. В момента Ryanair изпълнява 
полети от Пловдив единствено до 
Лондон-Стансхед, а от месец март 

се подновяват тези до Франкфурт-
Хаан, които през зимния сезон бяха 
спрени.

8 породисти кученца са откраднати в Бургас
…  на 6 февруари от зоосклад, 

съобщиха от полицията.  По данни на 
собственика на животните, цитиран 

от „24 часа“, липсват кученце 
порода  “чихуахуа” на стойност 
500 лв. и 7 мъжки и женски кучета  

- разновидности на “йоркширски 
териер”, на обща стойност 5 200 
лв. Полицията работи по няколко 

версии, включително и удар на 
конкуренти.

Бой и стрелба за дълг от 30 лв.
Служители на фирма за събиране 

на дългове се саморазправили с 
пистолети и юмруци в село Бата, 
Поморие. Причината - забавяне на 
вноска от 30 лв., която трябвало да 
внесе жител на ромската махала 
в селото. Той теглил кредит от 
450 лв. “Трябваха ми, хлапето ми 
беше болно и ги взех, трябваше да 

плащам там 30 лева и нямах, казах 
им в понеделник и те ми казаха да 
търся парите”, каза той пред bTV. 
В разправията със събирачите на 
дългове попаднали и роднини на 
длъжника. Един от твърди, че са го 
били с юмруци, ритали са го докато 
е паднал на земята, избили са му 
зъб, имало е и стрелба. Фирмата за 

кредити е със седалище в Ямбол, а 
колекторската фирма е в Търговище. 
Прокуратурата разследва връзката 
между двете. От компанията 
отричат да са пращали хора да 
се саморазправят и използват 
колекторска фирма за събиране на 
вноските. Един от извършителите, 
изпратени от фирмата в селото, е 

осъждан за участие в организирана 
престъпна група. На тримата ще 
им бъде повдигнато обвинение за 
хулиганство и лека телесна повреда, 
съобщиха от Окръжна прокуратура 
Бургас.

Предлагат отмяна на Лотарията за „Зелена Карта“ в САЩ
Републиканското мнозинство 

в Конгреса на САЩ иска да бъде 
намален наполовина броят на 
издаваните “зелени карти”, а 
известната годишна лотария (Di-
versity Immigrant Visa (DV) Pro-
gram) да спре, съобщи AFP. 
Двама сенатори републиканци 
- Том Котън и Дейвид Пердю, 
внесоха законопроект, премахващ 
възможността американски 
граждани и постоянно пребиваващи 

със “зелени карти” да “спонсорират” 
някои членове на семействата си, 
живеещи в чужбина - родители, 
пълнолетни братя и сестри, както 
и пълнолетни деца, сключили брак. 
Проектът предвижда възможност да 
бъдат спонсорирани само техните 
съпруги, съпрузи и непълнолетни 
неомъжени или неженени деца 
- с временни изключения за 
възрастни и болни родители. 
Това ще доведе до 50-процентно 

намаляване на броя на издаваните 
“зелени карти” спрямо сегашното 
ниво, обясни Котън. Лотарията 
със “зелени карти”, въведена през 
1995 г., отдавна е в прицела на 
републиканците. В момента тя дава 
възможност на близо 50 000 души 
да имигрират в САЩ всяка година, 
от които 666 българи през 2016 г. 
(4068 през 2004 г.) Републиканците 
смятат, че случайният принцип на 
разпределение пречи в страната да 

идват квалифицирани специалисти. 
Законопроектът на Котън установява 
и таван за прием от 50 000 бежанци 
годишно. През 2016 г. САЩ приеха 
близо 85 000, сочат данни на 
Международната организация по 
миграцията, а администрацията на 
президента Обама възнамеряваше 
да разшири програмата до 110 000 
души годишно.

Мадона осинови близначки от Малави
Върховният съд на Малави 

разреши на поп звездата Мадона да 
осинови близначките на 4 години, 
Естър и Стела, предаде Reuters. Така 
децата от бедната южноафриканска 

страна, осиновени от Мадона, стават 
четири. Предишните осиновявания 
на Мадона предизвикаха гнева 
на някои местни жители, които 
обвиниха правителството, че 

позволява на поп звездата да 
заобикаля законите, забраняващи 
чуждестранни граждани да 
осиновяват деца. Мадона, която е на 
58 години, вече осинови от Малави 

Дейвид Банда през 2006 г. и Мърси 
Джеймс през 2009 г. От предишни 
връзки тя има дъщеря Лурдес и син 
- Роко.

Apple отново иска да продава употребявани 
iPhones в Индия

… докато обсъжда с 
правителството отстъпките, 
които ще получи, за да започне 
производство в страната, предава 
Bloomberg. Компанията е поискала 
да получи възможност да ремонтира 
и продава в Индия употребявани 
iPhones. Искането е включено в 

списъка с отстъпки, които Ap-
ple е предоставил на държавните 
служители, с които преговаря. Сред 
отстъпките влиза и 15-годишна 
данъчна ваканция. Последният 
опит на Apple да предложи 
употребявани телефони в страната 
бе посрещнат със съпротива, както 

сред мениджърите на индустрията, 
така и в министерствата.  Apple 
не коментира темата пред Bloom-
berg. Ако получи разрешение, 
Apple ще стане първата компания, 
която ще има лиценз да внася и 
продава употребявана електроника 
в страната. Очаква се до 2020 г. 

в Индия да се продадат 750 млн. 
телефона. На местния пазар лидер е 
Samsung, а със сериозно присъствие 
са и китайските Oppo, Vivo и Xiao-
mi.
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Заповядайте на първото по рода си изложение на 
организации, бизнеси и хора на изкуството  
от различни етнически общности   
 
 

За посетители - Вход безплатен!
145 Evans Ave, Toronto
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Media Advisory 

Multicultural Canadian Fair and Trade Show 
 
Toronto – 17 January 2017 – Young Professionals and Skilled Workers Association (YPSWA) is organizing the first 
ever Multicultural Canadian Fair (MCF) for multicultural organizations, companies and artists. This event is 
organized with the support of the Government of Canada. 
 
The Multicultural Canadian Fair is a premier event in the Greater Toronto Area that brings together culture, arts 
and ethnic businesses/organizations for a day of business networking and intercultural interaction. MCF feature 
B2B gong-sound session, trade show, cultural performances and seminars from successful executives. 
 
Multicultural Canadian Fair and why you should participate in it: 
 

 UNF Trident Hall at 145 Evans Avenue in Toronto; 
 26 February 2017; 
 10am-5pm; 
 Expand your market share to other ethnic groups; 
 Build coalitions of supporters for causes shared by many groups; 
 Find foreign partners and local reps to run your organizations; 
 Learn about other groups to find their niches and opportunities with them; 
 Find foreign suppliers; 
 Seminars, workshops, B2B meetings; 
 Networking opportunities; 
 Open to the public; 
 Public can drop off their resumes to companies; 
 Exhibitors can register here: http://associationcanada.org/mcf/registration/ 

 
B2B and Trade show is designed to give an opportunity for various organizations to connect with each other and 
with walk-in visitors to interact and learn about opportunities that exist with each organization. It is also meant to 
help organizations in Canada to find export/import leads in foreign countries with the help of diverse community in 
Toronto. 
 
Executives from multicultural groups, organizations and companies will be attending the Fair. Through seminars 
and workshops, they will share with their knowledge on dos and don’ts of doing business in multicultural Toronto. 
Federal, provincial and municipal politicians will attend the event, too. 
 
Visitors will be presented with a variety of services and products; they can taste foods and drinks, participate in the 
ruffles and attend stands of various organizations, etc. YPSWA is thankful for the support of Government of Canada 
and to all sponsors, participants, volunteers. 
 
YPSWA is a not-for-profit and federally registered organization and community-based organization which offers a 
great way for young professionals, skilled workers and apprentices in the Greater Toronto Area to network, 
socialize and expand their professional horizons. All of our members are between ages 21 and 45. For more 
information, go to: http://associationcanada.org/mcf/ or contact YPSWA at +1-647-831-2139 or at 
info@associationcanada.org.  

-30- 

Multicultural Canadian
Fair, B2B & Trade Show

media
sponsors

Free Admission
Free Admission

for the general  public
for the  general public

UNF CONFERENCE HALL
@145 EVANS AVE. TORONTO, ON M8Z 5X7

26 February 2017
10am-5pm

Brought to you by:
Young Professionals & Skilled Workers Association
www.associationcanada.org/mcf  |  647-831-2139

- Network with business and ethnic leaders;
- Exhibit your start-ups and companies;
- Prizes and ruffles for exhibitors & public;
- Apply for jobs or drop off resumes.

W
hy

 
Pa

rti
ci

pa
te

?

Register to exhibit - only $100.00
Find new customers, suppliers, products.

Sunday

- Apply

Ако търсите работа,
можете да кандидатствате  

и да оставите резюме.

26 февруари (неделя) 
10 am-5 pm.

За изложители цената е само $100. Можете да се регистрирате на адрес:  
http://associationcanada.org/mcf/registration/

Четете в. Пламък онлайн: 
www.bulgarianflame.com

в Канада
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“Свободна Европа” пусна 24-часов  
телевизионен канал на руски

Радио “Свободна Европа” 
пусна 24-часов телевизионен канал 
на руски език, за да предложи на 
рускоговорещите алтернатива на 
контролираните от правителството 
медии, предаде Reuters. Каналът 
“Настоящее Время” (Current Time) 

е достъпен по кабел, чрез сателит и 
дигитални платформи. Целевата му 
аудитория са милионите говорещи 
руски език в самата Русия, 
балтийските страни, Украйна, 
Кавказ, Централна Азия и другаде. 
“Вярваме, че нашият обективен и 

балансиран канал ще служи като 
алтернатива на дезинформацията 
и лъжите, които понякога виждаме 
да идват от спонсорираните от 
държавата руски медии”, заяви 
Кенан Алиев, изпълнителен 
редактор на “Настоящее время”. 

“Ние не се занимаваме с 
контрапропаганда. Ние предлагаме 
обективни и балансирани, 
проверени новини и сме открита 
платформа за всеки, който иска да 
участва в цивилизована дискусия”, 
подчерта той.

В Турция 948 души са арестувани заради написано 
във Facebook и Tweeter

Заради написано във Facebook 
и Tweeter 948 души са арестувани в 
Турция след терористичния акт на 
стадиона Бешикташ в Истанбул от 
10 декември 2016 г. До 6 февруари 248 
от тях остават задържани, предаде 
кореспондент на БГНЕС. Арестите 
са извършени след сигнали на други 

потребители на социалните мрежи, 
както и по проследяванията на 
службите за разследване на кибер-
престъпленията при дирекциите 
по сигурността, уточнява 
Анадолската агенция. Главната 
дирекция по сигурността обяви 
два електронни адреса, на които 

всеки може да донася на службите 
за разузнаването и звената за кибер-
престъпленията за прочетени 
смущаващи статуси, които 
незабавно се разследват. На прицел 
попадат журналисти, полицаи, 
военни и държавни служители, 
които са отправяли обиди и клевети 

към управляващите, пропагандират 
тероризъм. Виртуалната полиция 
патрулира в непрекъснат режим, 
проследява докладваните акаунти, 
блокира достъпа им до социалните 
мрежи и закрива профилите, а 
после публично ги огласява с имена 
и снимки, и ги предава на съда.

Bild: Омръзна ли ни Меркел?
Най-продаваният германски 

вестник Bild открито повдигна 
въпроса дали на избирателите не 
им е дотегнало от канцлера Ангела 
Меркел, след като анкета показа, 
че социалдемократите водят пред 

нейните консерватори, предаде 
Reuters. Проучване, проведено за 
вестника от Института за нови 
социални отговори, показа, че 
социалдемократите имат подкрепа 
от 31%, а консервативният блок 

на Меркел - от 30%. За последно 
социалдемократите спечелиха 
избори при канцлера Герхард 
Шрьодер през 2002 г. “Една 
оспорвана надпревара между 
ГСДП и Съюза във всеки случай е 

добра за германската демокрация”, 
пише Bild в редакционната си 
статия и добави, че подемът на 
социалдемократите прави по-малко 
вероятно управлението на нова 
голяма коалиция след изборите.

Да пиете бира, без наистина да пиете
… да се бръснете, без наистина 

да се бръснете. Всичко това може да 
се случи със специално създадени 
за това мобилни приложения. 
С помощта на iBeer може да се 

разхождаме, все едно пием, но 
показвайки картина на бира от 
телефона си. Има  приложение 
за игра с виртуална тоалетна 
хартия, и такова с което екранът 

на телефона може да изглежда 
счупен. За прекалено щастливите 
също има решение - може да 
използват Demotivational Pics, което 
изпраща демотивиращи картинки, 

пише “Труд”. Ако пък искате да 
отбележите на кои места … сте 
ходили до тоалетна – приложението 
за това е Plases I’ve pooped.

Смартфонът Nokia 6 ще се продава само в Китай срещу C$325
HMD Global, която притежава 

правата да използва марката Nokia 
за производство на смартфони, 
представи своя първи смартфон, 
насочен към китайските 
потребители, който струва 1699 
юана (C$325), предава Reuters. 
Пускането на смартфона на пазара 
представлява първото излизане 

на марката от 2014 г., когато Nokia 
Oyj избра да продаде цялото си 
подразделение за смартфони на Mi-
crosoft. Nokia 6 работи с Android, 
изработена е от Foxconn и ще се 
продава ексклузивно в Китай чрез 
онлайн търговеца JD.com, обяви 
HMD. “Решението на HMD да 
пусне първия си смартфон с Android 

само в Китай отразява желанието 
за посрещане на истинските 
нужди на потребителите на 
различните пазари по цял свят... 
това е стратегически важен пазар”, 
обяви HMD в изявление. Nokia 
някога доминираше на пазара на 
смартфони. След сделката от 2014 
г. Microsoft продължи да продава 

по-евтини смартфони с марката 
Nokia и Lumia, но през 2016 г. се 
отказа и от двата бизнеса. През 
декември HMD придоби правата 
над Nokia и сключи лицензионна 
сделка за ползването на марката за 
своите смартфони и таблети през 
следващото десетилетие.
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Regulated Immigration 
Consultant Program

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

Online | In-Class
Both formats are available for students 
studying full-time or part-time.

Select programs are eligible for funding under Federal or Provincial Student Loan plans. 1114

Vancouver
(604) 283-2028

NATIONAL
Online
(604) 628-5784 / 1(844) 628-5784

Abbotsford
(604) 625-1150

www.ashtoncollege.ca

Ashton College

BRITISH COLUMBIA

147 Finch Ave. West  
( west of Yonge)

Тел: 416-733-7660

Мадона осинови 
близначки от Малави

Върховният съд на Малави 
разреши на поп звездата Мадона 
да осинови близначките на 4 
години, Естър и Стела, предаде 
Reuters. Така децата от бедната 
южноафриканска страна, 
осиновени от Мадона, стават 
четири. Предишните осиновявания 
на Мадона предизвикаха гнева 
на някои местни жители, които 

обвиниха правителството, че 
позволява на поп звездата да 
заобикаля законите, забраняващи 
чуждестранни граждани да 
осиновяват деца. Мадона, която 
е на 58 години, вече осинови от 
Малави Дейвид Банда през 2006 
г. и Мърси Джеймс през 2009 г. От 
предишни връзки тя има дъщеря 
Лурдес и син - Роко.

Apple отново иска да 
продава употребявани 
iPhones в Индия

… докато обсъжда с 
правителството отстъпките, 
които ще получи, за да започне 
производство в страната, предава 
Bloomberg. Компанията е 
поискала да получи възможност 
да ремонтира и продава в Индия 
употребявани iPhones. Искането 
е включено в списъка с отстъпки, 
които Apple е предоставил на 
държавните служители, с които 
преговаря. Сред отстъпките 
влиза и 15-годишна данъчна 
ваканция. Последният опит на 
Apple да предложи употребявани 

телефони в страната бе посрещнат 
със съпротива, както сред 
мениджърите на индустрията, 
така и в министерствата.  Apple не 
коментира темата пред Bloomberg. 
Ако получи разрешение, Apple ще 
стане първата компания, която 
ще има лиценз да внася и продава 
употребявана електроника в 
страната. Очаква се до 2020 г. в 
Индия да се продадат 750 млн. 
телефона. На местния пазар 
лидер е Samsung, а със сериозно 
присъствие са и китайските Oppo, 
Vivo и Xiaomi.
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Гамбия: Три месеца в Западна Африка
Статията със съкращения се предоставя от patepis.com 
Автор: Калоян Колев 
Снимки: авторът

На летището в Барселона съм 
превъзбуден и леко притеснен. 
Летя в посока Банджул, 4 часа и 
45 минутен полет с „Гамбия бърд“, 
купен на скромната цена от 124 
щ. д. Изчел съм цялата налична 
(прекалено малко) информация за 
Гамбия по интернет и се подготвям 
да прекарам в страната 3 месеца. 
Виза, един куп (ненужни) ваксини, 
антималарийна профилактика 
(дъждовният сезон е) и всякакви 
препарати против насекоми, това ми 
бяха общо взето приготовленията. 
Какво знаех за Гамбия преди да 
замина? Бивша английска колония, 
изцяло обградена от Сенегал, с 
мюсюлманско население, най-
малката страна в континентална 
Африка. Туристическият интерес 
на страната се изразява в плажовете, 
природата, резерватите и т.нар. 
birdwatching– Гамбия е рай за 
орнитолози. И за възрастни жени 
на лов за млади мъже. Но аз не бях 
там на туризъм, а на стаж. При 
кацането първото нещо, което ми 
прави впечатление е горещината и 
неописуемата влага във въздуха. 
Имам резервиран трансфер от 
хотела ми, чакам търпеливо. След 
40 минути чакане най-после дойде 
заветното такси, раздрънкано, 
мръсно и с шофьор, който едва 
говори английски. Разбрахме се 
все пак, предплатих и тръгнахме 
към хотела – Leybato, на самия 
плаж. Седмица в стая с климатик 
и закуска за 155 евро през Book-
ing.com. Хотелът е бюджетен, леко 
занемарен, но чист и ресторанта 
му е с тераса плажа – малък рай. 
За едноседмичния ми престой 
в Leybato, нито веднъж нямах 
честта да се изкъпя с топла вода.  
При все горещината, това не беше 
голям проблем. Токът спираше 
постоянно, а генераторът работеше 
само за ресторанта, като по този 
начин се обезсмисля климатика. Но 
персоналът и шефа бяха любезни, не 
съжалявам че останах там. Готвеха 
вкусно, не беше скъпо, имаше и 
Wi-fi на терасата на ресторанта, 
хамаци на самия плаж и супер 
градина. След седмица в Leybato си 
намерих квартира в хубав квартал, 
с климатик, Wi-fi, 24 часово 

електричество за 70 евро на месец и 
останах там до края на престоя ми. 
Тъй като от понеделник до петък 
бях на работа, нямах възможност 
да обикалям през седмицата, освен 
вечерно време, където се събирахме 
експатската общност да гледаме 
мачовете от световното. Добре, 
че бяха мачовете, понеже извън 
туристическия сезон от октомври до 
май, Гамбия е доста скучно място. 
Особено по време на Рамадана, 
когато всички дискотеки и барове 
са затворени, ресторантите са 
празни, а отвсякъде звучат имами. 
След края на Свещения месец 
имамите по радиото бяха заменени 
от американска и нигерийска поп 
музика, дискотеките отвориха 
и изобщо страната се съживи. 
Но не чак толкова, колкото през 
туристическия сезон, който започва 
през октомври – единствените 
бели бяха малката експатска 
общност, ливанците, които държат 
голяма част от икономиката, и 
дами на средна възраст дошли 
да се възползват от ласките на 
местни младежи изживявайки 
втора младост. Столицата Банджул 
е странен град – състои се от  
административния център Банджул, 
отделен от останалите квартали на 
остров по устието на река Гамбия, 
свързан с континента чрез мост (с 
чек пойнт на входа) и Greater Ban-
jul, различни квартали – Фаджара, 
Коту, Кололи, Бакау, Серекунда 
(води се самостоятелна община, 
най-голямата в Гамбия, но не е 
отделена физически от останалите 
квартали) и др. Банджул помещава 
почти цялата администрация 
на страната, голямата джамия, 
огромен пазар  и ферипорта, който 
свързва двата бряга на р. Гамбия и 
е единствената връзка на юга със 
севера. В GreaterBanjul, където 
е концентриран икономическия 
живот на Гамбия също има какво 
да се види: тук са съсредоточени 
основните туристически 
атракции, безкрайните плажове, 
туристическите Senegambia strip, 
Poco loco, Palma Rima beach, 
концентрация от ресторанти, 
хотели, дискотеки и барове. По 
централната артерия Кайраба 

авеню има много магазини, банки, 
ресторанти, супермаркети, както 
и двата единствени светофара 
в града. Фаджара и Бруфут са 
луксозните резиденциални 
квартали, там се помещава и почти 
цялата дипломатическа общност 
в страната, както и основните 
5 звездни хотели. Бакау също е 
туристическа зона, освен красивите 
плажове има прекрасен craftmar-
ket, занаятчийски пазар откъдето 
можете да купите супер сувенири, 
африкански тъкани и платове, 
дървени скулптури и др. Тук е 
крокодилския басейн, известен 
в цяла Западна Африка с това, 
че водата му лекува безплодие. 
Млади жени идват тук, пият от 
водата на крокодилите и се молят 
да заченат, явно е много ефикасно.  
Крокодилите са стотина, разхождат 
се свободно навсякъде и можете да 
ги пипнете. Не били опасни, понеже 
служителите на частния резерват ги 
хранят с по 2,5 кг. риба на крокодил 
на ден – сити, крокодилите не 
нападат хора. В Серекунда има 
огромен пазар, където може да 
намерите всичко супер евтино, 
стига добре да се пазарите. В Абуко 
пък, близо до летището има малък, 
занемарен парк, Abuko Natural re-
serve, където срещу символичен 
вход, можете да видите маймунки 
да тичат навсякъде, бабуин и хиени 
в клетки и огромни варани. Извън 
Greater Banjul също има интересни 
места. Голяма част от жителите 
на Гамбия живеят по селата, по 
поречието на р. Гамбия. През 
дъждовния сезон сухата трева се 
подменя с яркозелена растителност, 
почвите са червени, а наоколо 
тичат маймунки. Джеймс айлънд е 
остров в реката, където на времето 
са държали робите за износ към 
новия свят. Спахме в Джуфуре, 
където има малък хотел и музей, 
а от там потеглихме с пирога към 
острова, който не е нищо особено – 
малка руина насред реката, но пък 
е зареден с история за Пътуването 
без връщане назад. Пристигане 
на Джеймс Айлънд след 20-ина 
минути с моторна пирога. От 
другата страна на реката, при 
Джанджанбуре се намира Baboon-

island, или официално Chimpan-
zee rehabilitation project. На 5 часа 
път от Банджул, малък еколодж 
(5 палатки, доста луксозни, малък 
ресторант – water house) в River 
Gambia National Park. На няколко 
острова в самата река преди около 
40 години американка установява 
екопорект за рехабилитация 
на домашни и лабораторни 
шимпанзета в естествената им 
среда. В Гамбия по принцип 
шимпанзета няма, само бабуини и 
други малки маймуни, за това са 
ги населили само на островите, да 
не се нарушава екоравновесието. 
Но е страхотно – пълна тишина, 
чуват се само птиците, насекомите 
и многото маймуни навсякъде. 
Тишина, спокойствие, релакс… 
срещу 100€ на човек, с включена 
нощувка, обяд, вечеря и закуска 
и две екскурзии. Приходите от 
екотуризъм отиват единствено за 
проекта, за шимпанзетата и тяхното 
изследване, лоджът е с нестопанска 
цел. Приматолози от цял свят идват 
тук да изучават поведението на 
животните. Освен шимпанзетата, 
които се наблюдават от моторна 
лодка, се виждат също и крокодили, 
хипопотами, малки маймуни и 
множество птици. На връщане, 
преди Брикама, втория по големина 
град в Гамбия, се намира Makasutu 
Culture Forest, частен и доста скъп 
резерват по поречието на реката. Не 
пропускайте и Танджи fishing village 
и връщането на мъжете от риболов 
привечер. Гледката е прекрасна. 
Толкова за Гамбия – тук ще се 
насладите на достъпна (да не кажа 
евтина) почивка, в същото време 
екзотиката е гарантирана, хората 
наистина са много дружелюбни 
а туристът е цар. Може би е най-
сигурната държава в региона. В нито 
един момент не съм видял агресивни 
или невъзпитани хора, дори и тези, 
които едвам говорят английски 
(поради липса на образование) ще 
се опитат да ви помогнат. Безкрайни 
плажове, приятен климат, хубави 
хотели и обслужване на ниво, 
партита и дискотеки, екскурзии 
сред природата – има за всекиго по 
нещо, полети се намират евтино от 
Западна Европа.
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Бихте могли да ни изпратите ваши  
Готварски рецепти,  

които да включим в каталога. 
Молим ви рецептите да са изписани на кирилица.

Скъпи читатели,  
Запазваме рекламни места  

за новия  каталог на  
Bulgarian Canadian Business Directory 2017.

Обадете ни се на тел:  416-821-9915,   

или да ни пише на  info@bulbiz.com

15 години БЪЛГАРО-КАНАДСКИ БИЗНЕС КАТАЛОГ
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SINGLE GROUP LOGISTICS CORP.

ПРЕДЛАГА РАБОТА НА  
AZ DRIVERS И OWNER OPERATORS 

$0.45 - $0.53 C на всички практически мили
Заплащане всяка седмица
Бонуси за безопасно каране
Бонуси за отговорни шофьори
Плащане на всички допълнителни  
спирания и разтоварвания 
В къщи в удобни за вас дни 
24/7 NO FORCE DISPATCH

OWNER OPARATORS
- DRY VAN/REEFER/FLAT BED LOADS
- $1.40 PER MILE ON ALL MILES
- 88% GROSS
- FULL & PARTIAL FREIGHT
- КАРТИ ЗА ГОРИВО
- ЗАПЛАЩАНЕ ВСЯКА СЕДМИЦА
- РЕМАРКЕТА ПОД НАЕМ
- ПОМАГАНЕ С PERMITI I IFTA
- 24/7 NO FORCE DISPATCH

За повече информация на български се 
обадете на Мето на Toll Free 855-899-4920

AZ DRIVERS

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
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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 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

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

- Small Claims Court 
(Граждански Дела )
- Landlord and Tenant Board 
(Дела между Наемодател и 
Наемател)
- Traffic tickets (Пътно 
Транспортни Нарушения)
- Criminal Law (Криминално 
право)
- Real Estate Law (Сделки с 
Недвижими имоти)
- Family Law (Семейно право)
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SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 

MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579 (Plamen 1, Plamen 2)

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

BMW не бърза да се конкурира с Tesla
От BMW съобщиха, че е във 

възможностите на компанията да 
бъде направен седан, който да се 
конкурира с моделите на Tesla или 
на новата компания Faraday Fu-
ture, но подобен проект не влиза 
в приоритетите на баварците. 

Вместо това концернът BMW ще 
се съсредоточи върху разработката 
на икономични автомобили, които 
да помогнат за максималното 
намаляване на нивата СО2 на 
моделите на марката като цяло. 
В BMW планират през 2025 г. 

около 20% от гамата предлагани 
модели да се състои от коли на ток.  
Първите два такива модели ще бъдат 
хечбекът Mini и новата генерация 
на кросоувъра BMW X3. Работи се 
и върху проекта iNext, оборудван с 
пълноценен автопилот. Основният 

пазар на BMW за електромобили и 
хибриди в момента е американският 
щат Калифорния, а също така 
Норвегия, Германия, Холандия и 
Франция.

Lexus LC с над 500 к.с. през есента
Lexus готви спортна и по-мощна 

версия на модела LC, съобщи 
списание Autocar. Автомобилът ще 
бъде достъпен през 2018 г., а още тази 
есен, ще се появят LC500 и LC500h. 

Моделът LC бе разработен с идеята 
да демонстрира възможностите 
на спортните модели на марката, а 
версията F е следващата стъпка. От 
Lexus твърдят, че LC500 и LC500h са 

GT модели за дълги пътувания, а на 
пазара те ще се борят с Porsche 911, 
Jaguar F-Type, Maserati Granturismo 
и 6-ата серия на BMW. Новият LC F 
ще по-мощен от двата автомобила, 

които ще дебютират тази есен, което 
означава, че ще има над 500 конски 
сили, част от които осигурени от 
по-силен електромотор.

Toyota е най-скъпият автомобилен бранд
Британската компания Brand 

Finance обяви ежегодната си 
класация за най-скъпите брандове 
в света – Global 500. В първите 
100 влизат 10 автомобилни марки, 
като най-скъпата си остава Toyota, 
която е оценена на $46,3 млрд. 

(12-о място, за 1 година с повишена 
стойност със 7%). На второ място 
е BMW, която струва $37,1 млрд. 
(повишена цена с 6%, 17-о място 
в общия рейтинг). На трето място 
е Mercedes-Benz, която е оценена 
на $35,5 млрд. (11% увеличение 

за година). Топ 10 на брандовете, 
свързани с автомобили се допълват 
от: 
 4. Mitsubishi Group ($28 млрд; +1%; 
35) 
 5. Volkswagen ($25 млрд; +32%; 41) 
 6. Nissan ($24,8 млрд; +39%; 42) 

 7. Ford ($22,4 млрд; +13%; 46) 
 8. Honda ($21,3 млрд; +10%; 52) 
 9. Hyundai Group ($20 млрд; -16%; 
60) 
10. Uber ($14,6 млрд; +32%; 89)

Американец държи 30 г. Ferrari от 1959 г.  
в едностайното си жилище

Американец от Лос Анжелис 
в продължение на 30 години е 
съхранявал рядък модел на Ferrari 
250 GT PF от 1959 г. в едностайното 
си жилище. За историята съобщава 
изданието Petrolicious, което на 
свой ред научило за колата от 
адвоката на нейния собственик. 
Мъжът, чието име не се споменава, 
се сдобил с Ferrari-то в средата на 

80-те години. Решил, че улиците 
на Холивуд, където живеел, не са 
безопасни и прибрал автомобила 
в апартамента си, като за целта 
се е наложило да събори една 
от стените. В продължение на 3 
десетилетия уникалното Ferrari 
стояло в жилището, като неговият 
собственик от време на време го 
реставрирал. Мъжът дори поставил 

колата върху специални стойки, 
за да не се движи в случай на 
земетресение. Адвокатът му знаел 
за автомобила, но не го бил виждал. 
Неотдавна той посетил клиента 
си в дома му и предложил да купи 
колата и сделката била извършена 
много бързо. Колата била изкарана 
от апартамента, като отново се 
е наложило една от стените да 

бъде съборена. Автомобилът 
вече е предаден на фирма, която 
ще се заеме с неговото пълно 
възстановяване. Купето Ferrari 250 
GT PF е оборудвано с 3,0-литров 
V12 мотор, развиващ 280 к.с., 
5-степенна механична скоростна 
кутия, като дизайнът на колата е 
дело на култовото ателие Pininfa-
rina.

Ford няма интерес към Формула 1
… заради твърде високите 

разходи в световния шампионат. 
Това обяви шефът на Ford Perfor-
mance Дейв Перичак.“Формула 1 
е твърде скъпа – заяви Перичак 
– Във всички други шампионати, 
където участваме, има пряка връзка 
между целите, които преследваме 

и разходите, които правим. Освен 
това, в другите шампионати има и 
много силна връзка на състезанията 
със серийните коли, а за нас това 
е важно.”  Реакцията на Ford идва 
след признанието от страна на 
FIA, че се надява да привлече още 
автомобилни производители във 

Формула 1 и те бяха поканени в 
обсъждането на бъдещите правила 
на спорта, които ще влязат в сила 
след 2020 г. В момента във Формула 
1 участват Mercedes, Renault, Ferrari 
и Honda, като японската компания е 
доставчик на мотори на McLaren, а 
другите три автомобилни компании 

имат собствени тимове. За последен 
път Ford участва във Формула 1 като 
доставчик на мотори на Jordan през 
2003 и 2004 г. В момента компанията 
участва в световния шампионат за 
издръжливост и Льо Ман в клас GT, 
в световния рали шампионат с M-
Sport и в рали кроса.

Емерсон Фитипалди ще представи първия модел 
на Fittipaldi Motors

Легендарният пилот от Формула 1 
Емерсон Фитипалди ще представи 
на изложението в Женева през март 
първия концептуален модел на 
компанията Fittipaldi Motors. Все 
още информацията за новия 
суперавтомобил е оскъдна, но се знае, 

че дизайнът е дело на италианците 
от Pininfarina. Фитипалди има две 
световни титли във Формула 1, 
печелил е два пъти The Indianapo-
lis 500 и веднъж титлата в CART 
сериите в Америка. Той е начело на 
проекта Fittipaldi Motors, а пълното 

име на автомобила е Fittipaldi EF7 
Vision Gran Turismo и както може 
да се очаква, концептът ще се появи 
и в играта Gran Turismo на Play-
Station. „Мисията на Фитипалди 
при създаването на автомобила 
беше да вложи целия си опит в 

създаването на ново изживяване, 
което ще подобри шофьорские 
умения на почитателите на супер 
автомобилите от цял свят”, се казва 
в прес-съобщение на Fittipaldi Mo-
tors.
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Flamingo’s  
restaurant & bar

ЕЛАТЕ НА  
СУПЕР КУПОН  с 
“Prestige Band”  
на 10 февруари 

(петък)

ПРАЗНУВАЙТЕ 

Св. Валентин на  

14 февруари  

във Flamingo’s ресторант и бар

с музикална група “Prestige Band” , 

която идва специално за вас  

от Белград.

50% отстъпка от цената  

на храната на дамите.

Резервирайте  

навреме!

“A MESMERIZING PERFORMANCE!  
Reclaiming the divinely inspired cultural heritage of China.” 

—Donna Karan, creator of DKNY

ShenYun.com   |   1-855-416-1800

Tickets Selling Fast.  Book Yours Today!

Feb 28-Mar 2, 2017
Toronto, Four Seasons Centre

Jan 18-22, 2017
Mississauga, Living Art Centre   

Последна възможност да 
видите това уникалното шоу 

от 20 февруари до 2 март, 
2017
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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

Доставки по домовете с Uber Eats >>

265 Ellesmere Rd 
(647) 748-9229 Kostas Bakery 

ORGANIC PRODUCTS 
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Блондинка, нервно връща 
поръчаното от нея по-рано кафе, на 
сервитьорката:  
- Ама как може такова нещо. Това 
кафе мирише, на пенис!  
- Сега ще Ви го сменя. - отговаря 
сервитьорката и го отнася обратно 
на бара.  
Барманът учуден взема върнатото 
кафето, помирисва го и казва:  
- Нищо му няма на кафето, 
перфектно е ! Кажи й на жената, 
просто да го пие с другата ръка. 
 
 
 
На басейна. Треньор по плуване на 
начинаещи към друг:  
- Нещо не разбирам това момче: той 
така нетехнично плува или така 
технично потъва? 
 
 
Между приятели: 
- Моята жена твърди, че всички 
мъже са идиоти.  
- Греши! Аз, например, съм ерген... 
 
 
 
В музея в Кайро гид обяснява на 
посетителите:  
- Това е синът на фараона, това е 
жената на фараона, това е братът 
на фараона, а това е мумията на 
фараона.  
- А мумията каква му се пада на 
фараона? - попитала учудена една 
блондинка. 
 
 

 
Върви си Крали Марко през полето 
и не щеш ли пътят се раздвоява. 
Гледа табела. На табелата пише:  
“Тръгнеш ли наляво - ще умреш, 
тръгнеш ли надясно - ще станеш 
гей”.  
Почудил се той, почудил се, и 
завил надясно. Повървял малко и 
гледа пред себе си една триглава 
ламя спи!  
Вдигнал Крали Марко сабята 
и отсекъл едната глава. Тогава 
втората се  
надигнала и рекла:  
- Е, кажи ми сега, мое ли да си 
такъв гей!? 
 
 
 
Ако пътя ви пресече черна мишка, 
след нея черна котка, след нея 
черно куче, а след него черно 
внуче, значи дядото е издърпал не 
ряпа, а кабел с високо напрежение. 
 
 
Британските учени били 
установили, че за цял живот в съня 
си човек изяжда средно от 7 до 
10 паяка. Как?! Питам аз, как, по 
дяволите са го установили това?! 
 
 
 
20 български особености:  
1. Москвичът е ценност, която се 
наследява от първородния син.  
2. Родителите се грижат за детето 
си, докато навърши пълнолетие на 
48 години.  

3. Майка ти влиза в стаята докато 
правиш секс с жена си, за да 
провери дали си добре завит.  
4. Ядеш чесън докато ти изтръпне 
езикът и всички около тебе се 
разплачат.  
5. Къпеш се рядко, но за сметка на 
това - кратко и без сапун.  
6. Мислиш си, че като имаш бирено 
шкембе задължително разбираш и 
от футбол.  
7. Готов си с бой да чакаш на най-
голямата опашка, без да знаеш за 
какво е, но само и само да не се 
минеш.  
8. В заведение, в което е заета само 
една маса, задължително сядаш 
на съседната и вместо в менюто 
гледаш в чинията на другия.  
9. На 15-и взимаш аванс, на 30-и 
заплата, а на 8-и идват бурканите 
от село - ти си просто един 
осигурен човек!  
10. Държавата винаги е виновна, а 
ти - невинен. Това е аксиома.  
11. Каквото кажат по телевизора е 
вярно, с изключение на прогнозата 
за времето.  
12. Смяташ, че има по-гадни 
същества от политиците и пример 
за такова е “т̀ ва копеленце 
Бербатов, дето пак не можа да 
вкара”.  
13. Когато някой познат каже, че 
отива за свинско месо, му казваш 
“Стой! Ти `найш ли аз к̀ ви познати 
месари имам!”  
14. Ядосваш се, че в градския 
транспорт е мръсно, но отново не 
дупчиш билет.  
15. Мъкнеш се с дънково яке и 

“долнище” с пет линии и надпис 
“Aadigasss”.  
16. Средностатистическият 
българин е оня чуден човечец, 
който слуша американска музика, 
дава по 10 лв. да гледа американски 
филми, събира пари за американски 
дънки, мечтае за американска кола 
и разправя, че американците били 
най - тъпите копелета на тоя свят. 
Толкова прости, че направо не е за 
приказка!!! И държавата им и тя 
като тях - просташка!  
17. Средностатистическият 
българинът думи като “Моля”, 
“Благодаря”, “Извинете” и “Бихте 
ли” ги няма в речника си и затова, 
ако чуе да ги употребяваш, 
си мисли, че си задръстен и 
задължително много тъп. И 
чак като вземеш да се държиш 
просташки, ставаш “печен”, 
“достоен за уважение” значи.  
18. Средностатистическият 
българин много си вярва, че 
България ама МНОООГО!!! красива 
природа!!! А от Искъра и Витоша 
по-дълбоко и по-убаво нема. Па 
това Слънчев бряг, Боровец - … 
остави се - Ривиери всякакви, 
Хаваи, че и Алпите даже - всичките 
наедно ги туряме у джоба си.  
19. Не пропускаш да минеш по мост 
без да се изплюеш.  
20. На въпроса “Как си?” винаги 
казваш “Зле съм!”. Иначе току-виж 
ти поискали пари назаем.

Природни решения за женско здраве и красота
Женското здраве изисква 
специфично внимание и грижи. 
Хормоналните промени, които 
настъпват у жената всеки месец и 
през различни периоди от живота 
ѝ, като бременност, кърмене, 
менопауза, определят нейното 
цялостно физическо и емоционално 
състояние. Те определят и нейното 
настроение и добър външен 
вид. Счита се, че днес живеем 
в ера на естрогенов доминанс. 
Ксеноестрогени са външни 
естрогени от обкръжаващата 
среда, ендокринни нарушители, 
които блокират нормалното 
функциониране на хормоните в 
организма. Те се намират в храната, 
козметиката, пластмасата. Те са част 
от ежедневието ни и са причина за 
хроничен хормонален дисбаланс, 
водещ до репродуктивни проблеми, 
такива, свързани с цикъла, с черния 

дроб, с кожата и много други. Един 
от начините да се противодейства 
на голямото количество естроген 
в организма е да се повиши 
производството на прогестерон. 
Билката Агнус кастус действа на 
няколко нива в организма. Без да 
съдържа хормони, тя допринася 
за хормоналния баланс. Намалява 
синтеза на пролактин, чиито 
повишени стойности често са 
свързани с нередовен или болезнен 
цикъл. Стимулира производството 
на прогестерон. Агнус кастусът 
влияе аналгетично и потушава 
симптоми като тежест в гърдите, 
раздразнителност, депресия, 
честа смяна на настроенията.  
Репеят е известен с общо 
пречистващия си ефект. Той има 
много силно влияние върху кожата. 
Той стимулира производството на 
колаген и влияе на здравината на 

съединителната тъкан. Това пряко 
влияе, както при кожни раздразнения 
и неразположения, така и при 
целулит и бръчки. Подходящ е също 
и за коса и нокти. Пречиства кръвта 
и лимфата. Действа диуретично. 
Освен с благотворното си влияние 
върху кръвообращението и 
мозъка, Центела азиатика стимулира 
производството на колаген. Тя 
намалява отоците и осигурява 
еластичност и здравина на кожата. 
Много е подходяща както при 
целулит, така и при възстановяване 
на разранена кожа и белези по 
нея, при алергични дерматити, 
акне, наранявания, изгаряния. 
от Гроздово семе съдържа 
олигомерни проантоцианидини, 
които са едни от най-силните 
антиоксиданти. Подобряват 
кръвообращението. Имат 
противовъзпалително и 

антиалергично действие. 
Подходящи са при всякакви 
кожни неразположения – 
рани, подкожни кръвоизливи.  
Селенът е органично свързан 
(L-селенометионин), което го прави 
много по-лесно усвоим за организма. 
Той е мощен антиоксидант. Има 
редица проучвания за благотворното 
му влияние върху кожата. 
Органичният селен защитава 
от оксидативен стрес и влияе 
положително върху косата и ноктите.  
Витамин Д3 в продукта е 
уникална растителна форма. Той е 
изключително важен за усвояването 
на калция от червата. Неговата 
липса може да доведе до фрактури 
и да отслаби значително костите. 
Важен е и за имунната и за сърдечно-
съдовата система.

З Д Р А В Е
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ПОРЪЧАЙТЕ

to all our lovely customers!

 
 
 
Мъж се връща от лов, обаче 
не можал нищо да удари и за 
да не се изложи, купил заек от 
магазина. Жена му го пита:  
- Какъв е тоя етикет дето пише 
“10.50” на крака на заека?  
- Ами записах си в колко часа го 
гръмнах. 
 
 
 
– И какво ти каза врачката? 
 – Ми вика „Това ти е линията 
на живота, това е трамвайната 
линия, ей тука някъде се 
пресичат”... 
 
 
 
Блондинка звъни на мъжа си:  
- Скъпи, спря ми компютърът...  
- Едно голямо копче, отпред 
...натисна ли го?  
- Натисках го .. нищо.  
- Включен ли е в контакта?  
- Чакай да взема фенерчето и ще 
проверя?  
- Защо ти е фенерче? 
 - Ами нямаме ток.. 
 
 
Козметичен магазин пуска в 
продажба нов подмладяващ 
препарат. Възрастна дама пита 
управителя: 
- Кажете, моля, наистина ли това 
средство подмладява? 
- Що за въпрос - отговаря 
управителят. - И още как 
подмладява! 
И се обърнал към стоящата се 
зад щанда млада очарователна 
продавачка с думите: 
- Мамо, дай на любезната ни 
клиентка една туба... 
 
 
 
Художник сюрреалист се 
събужда сутринта и отваря 
прозореца, а навън – лято. 
слънце грее, цветя, птички пеят, 
насекоми жужат…  
– Егати кича! – казва художникът 
и бързо затваря прозореца. 
 
 
 
- Скъпи, как да се снимам, за да 
не изглеждам дебела…  
- Ми как …на рентген! 
 
 
 
Мъжки кит, плувайки около 
женския, мърмори укорително:  
- Колко страни, стотици 
екологични организации, видни 
политически лидери, милиони 
хора - всички те се стремят 
нашият вид да оцелее, а ти ми 
казваш, че те боли главата. 
 
 
Малко момченце тича при майка 
си и пита:  
- Мамо, вярно ли, че татко има 
крава?  
- Не, откъде го измисли?  
- Ами двамата с чичо Пешо 
отиваха на мач, на улицата една 
леличка мина покрай тях и тате  

 
 
 
вика: “Пешо, глей каква фигура 
има тази мацка, не като на мойта 
крава...” 
 
 
Съвет към шофьора: не карай 
по-бързо, отколкото твоят ангел 
хранител може да лети! 
 
 
 
- Старея, приятелю! - оплаква се 
мъж. - Вчера бях на модно ревю. 
Пред очите ми минаха, най- 
красивите, най-елегантните, най-
високите манекенки, а аз през 
цялото време си мислех какъв 
прекрасен баскетболен отбор 
може да стане от тях...Top of Form
 
 
 
 
Аксиома: При произволен брой 
чифтове мъжки чорапи, пуснати 
в пералнята, броят на извадените 
след прането чорапи винаги е 
нечетен. 
 
 
Зоопаркът на Торонто кани 
всички желаещи на ново 
екстремно изживяване - “Ден на 
отворените врати”! 
 
 
Попитали радио Ереван „Защо 
Адам и Ева са имали идеален 
брак?“  
- Защото той не е трябвало да 
слуша приказките й за всички 
други мъже, за които тя можела 
да се омъжи, а тя не е трябвало 
да търпи майка му – отговорило 
радиото. 
 
 
 
На пазара в София.  
- По колко са краставиците?  
- 5,50. 
 - Ооо, заври си ги отзад! 
 - Не мога. Там вече са доматите 
по 6,90 и дипломата от 
университета... 
 
Обява във вестника: „Млада 
съм, красива, умна, сексапилна, 
имам добра работа, умея да 
готвя, глава не ме боли! Не търся 
никого, само да се похваля! 
 
 
 
Синът на гангстер дава 
обяснение за изпит в 
университета, на който се е 
провалил: - Тате, разпитваха ме 3 
часа, но нищо не им казах. 
 
 
 
- Скъпи, кажи ми честно - какво 
изпитваш към мене?  
- Търпение, скъпа... огромно 
търпение...
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Всички видове  
ЗАСТРАХОВКИ в Онтарио: 

Иван Иванов
Тел: 647-377-3532

ivan@waddellinsurance.com

Автомобил, къща, бизнес.

Застраховки живот, инвалидност, пътуване.

Конкуренти цени за шофьори без или с малко опит в Канада.

Безплатна консултация на български или английски език.

Waddell Insurance Brokers Limited
110 Matheson Blvd. West, Suite 202, Mississauga, ON L5R 4G7

Ph: 905-712-8400, Fax: 905-712-9400

За клиенти на “Bancheva’s Tax and  
Accounting Services” преференциални цени  
за почивки  
и застраховки

E:  info@friendlytravel.ca
W:  www.friendlytravel.ca

T: 905 849 4664 
C: 647 999 2010

407 SPEERS RD, Suite 203, OAKVILLE, ON, L6K 3T5

Самолетни билети
„All inclusive” почивки

Хотели навсякъде по Света
Туристически застраховки

Cruises

TICO # 4631602

BOBBY DONEVA

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

Л Ю Б О П И Т Н О

Американец откри 
писмо в бутилка на 
плажа

Американец намери бутилка с 
писмо, написано от англичанин, на 
плажа в Ню Джърси, предаде AP. 
Винс Станго разхождал кучето 
си, когато се натъкнал на бутилка 
с писмо вътре,  написано върху 
хартия на круизната компания 
Cunard. В писмото пишело 
„Намерил си бутилката? Прочете 

тази бележка? Аз съм Стюарт. 
Ако искаш, обади ми се или ми 
напиши имейл. Звънни или прати 
съобщение по електронната поща. 
Англия, Стюарт.“ Винс Станго е 
изпратил съобщение на посочения 
имейл адрес и се е обадил на два 
номера във Великобритания, но не 
получил отговор.

България е №1 секс 
дестинация във 
Великобритания

Една трета от британците 
са изневерявали за поне една 
вечер по време на почивките си 
в чужбина - показва проучване, 
финансирано от компанията за 
луксозно бельо Ann Summers. 
Водеща за сексуални приключения 
на британците е България, като 
13% от британците предпочитат 
страната ни за секс. България 
изпреварва популярни места като 
испанските курорти Марбея (12%), 
Ибиса (11%), Майорка и островите 

в Гърция. България е посочена 
и като най-доброто място за 
започване на дълготрайна връзка. 
Допитаните британци класират 
страната ни и за предпочитана 
дестинация за орална любов 
(18%). Според отговорите също 
така е по-вероятно обслужващият 
персонал в българските хотели 
да вземе участие в сексуалното 
приключение, като 20% признават, 
че са имали такова преживяване.

Хората с 24-каратови 
усмивки са по-
сърдечни, но по-малко 
компетентни?

Хората с широки усмивки се 
възприемат като по-сърдечни, 
но по-малко компетентни 
в своята област, установи 
проучване, цитирано от в. Dai-
ly Mail. Експериментите били 
проведени с доброволци от 
екип на университета в Канзас. 
Участниците гледали снимки с 
широко усмихващи се рекламни 
лица и фотоси на едва загатнати 
усмивки. 24-каратовите усмивки 

се възприемали като по-глупави 
и непрофесионални. Във втора 
поредица от експерименти на 
участниците били показвани 
снимки от различни кампании за 
набиране на средства в интернет. 
Когато търсещите финансиране 
публикували своя снимка с широка 
усмивка, даренията стремглаво 
спадали с 50% в сравнение с по-
малко усмихнатите кандидати.

Най-плешиви са 
мъжете в Чехия и 
Испания, най-малко в 
Китай и Япония

Карта, изготвена от сайта 
Quora, показва че най-плешиви 
са мъжете в Чехия - 42,79%, 
съобщава в. Sunday Express. Топ 5 
на страните с най-много плешиви 
мъже се допълва от други четири 
европейски страни - испанци 
(42,6%), германци (41,2%), французи 
(39,24%) и британци (39,23%). 

Оплешивяването е проблем и 
при американците, италианците, 
поляците, холандците, руснаците 
и канадците. На другия полюс са 
азиатците. Най-нисък процент на 
страдащи от загуба на косата мъже 
е в Китай, следван от Япония, 
Хонконг, Малайзия, Тайланд, 
Тайван и Република Корея.



10 февруари, 2017 17info@bulbiz.com(416) 821-9915 А В Т ОА В Т О

Bulgarian Business  
Directory 2017 
Събираме Рецепти от българската 
и чуждестранна кухня за новия 
бизнес каталог 2017г.  
Нека направим Нашият Български 
Катлог още по- разнообразен и 
по-полезен!
Изпратете ги на:   
info@bulbiz.com 
За реклама: 416-821-9915

А В Т ОА В Т ОС В Я Т

Editor-in-Chief: Viara Dimitrova
Marketing Director: Stanimir Petkov
Publisher: VIRAD
Layout Design: Margarita Ivanova 
Contributors: Pravda Mihailova,  
Vesselina Nikolaeva

408-11 Dervock Cres,  
Toronto, ON, M2K1A6

Tel:  416-821-9915, Fax: 647-477-6423
E-mail: info@bulbiz.com, Web: www.bulgarianflame.com

ISSN 1920-5155  (Print), ISSN 1920-5163  (Online)
Proud  

member of

„Хората“, които живеят средно по 27.5 години
Ескимосите са в полезрението 

на учените не само заради ниската 
продължителност на живота си, 
но и заради странните си обичаи 
и ритуали. Думата „ескимоси“, 
особено в Канада е считана за обида 
(произхожда от езика на алгонкиан, 
като „ескимоси“ означава „ядящи 
сурово месо“ – б.р.). Те се наричат 

„инуити“, което означава „хора“. 
Инуитите живеят в малки 
социални групи от патриархален 
характер, като мъжките и женските 
задължения са строго разделени. 
Мъжът трябва  да построи дом и да 
ходи на лов, а жената да се грижи за 
домакинството. Инуитите се хранят 
само с месо. Нямат нито плодове, 

нито зеленчуци. Единствената 
храна от растителен произход идва 
от стомаха на животното карибу. 
И само чрез неговото месо могат 
да получат всички витамини и 
минерали. Заради начина, по който 
се хранят, те бързо остаряват, а 
средната продължителност на 
живота им е около 27.5 години. 

Характерно за външния им вид е 
ниският ръст (ок. 150 см), широката 
форма на лицето и черната коса. За 
думата „сняг“ инуитите използват 
над 200 синонима и така различават 
слаб, силен сняг и др.

Кои са най-важните неща в живота?
Проучване във Великобритания 

направено от M and S Bank се опитва 
да разкрива кои неща в живота са 
най-важни за хората, пише в. Daily 
Express.  За 3/4 от участниците в 
допитването най-важното нещо в 
живота е здравето на семейството, 

следват финансовата сигурност 
и сърдечният смях. Резултатите 
показват, че хората ценят повече 
здравето, финансовата сигурност 
и дребните радости, отколкото 
голямото богатство. Проучването 
показва още, че повечето хора не 

осъзнават кои са наистина значимите 
неща в живота им до навършването 
на 31 г. Ето и 10-те най-значими 
неща в живота според проучването: 
1. Семейство в добро здраве, 2. 
Финансова сигурност, 3. Сърдечен 
смях, 4. Семейната близост, 5. Добър 

сън, 6. Прегръдките, 7. Надежден 
автомобил, 8. Притежанието на 
домашен любимец, 9. Доброто 
представяне на децата в училище, 
10. Тишината и спокойствието.

Facebook използва изкуствен интелект при 
разпознава обекти в снимки

Търсенето на снимки във 
Facebook вече ще е по-прецизно. 
Компанията е започнала 
използването на изкуствен 
интелект, който разпознава 
обектите в кадрите и може да търси 
по ключови думи от потребителя, 
съобщава онлайн изданието Tech-

Crunch. Досега търсенето на снимки 
във Facebook разчиташе най-вече 
на допълнителните тагове, които 
са добавени като текст. Новата 
технология обаче “гледа” в самите 
снимки и подбира тези, които най-
добре отговарят на описанието 
на потребителя. За целта Face-

book е използвала собствената си 
платформа Lumos, която развива 
изкуствен интелект. Lumos работи 
заедно с традиционната търсачка 
за снимки на Facebook. Добавени са 
и допълнителни алгоритми, които 
да елиминират дублиращите се 
снимки в резултатите. Системата 

сверява резултатите от двете 
търсачки и подбира смес от тях, 
които да покаже на потребителя. 
Lumos вече ще може да описва 
подробно и самите снимки. 

Сутрешният режим се отразява върху теглото
Повечето хора не знаят, че 

сутрешният им режим се отразява 
значително върху теглото пише 
Obekti.bg, позовавайки се на Bright 
Side. Ето и 3 навика, които биха 
могли да променят фигурите ни: 1. 
Спите до късно - твърде малкото 

сън кара организма да произвежда 
стресовия хормон кортизол, който 
усилва апетита. Дългият сън също 
не е по-полезно. Според ново 
изследване, публикувано в PLOS 
One, спането повече от 10 часа на 
денонощие може да доведе до по-

висока телесна маса. 2. Приготвяте 
се на тъмно - ранното утринно 
слънце засилва метаболизма. 20 
– 30 минути дневна светлина е 
достатъчна, за да се отрази върху 
теглото. 3. Ядете твърде малко на 
закуска - учени от университета 

на Тел Авив твърдят, че за да се 
отслабне, трябва да се закусва. Една 
балансирана закуска съдържа около 
600 калории от чисти протеини и 
въглехидрати.
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За премахване на болки в ставите с 
акупунктура потърсете Др.Чао

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

905- 272-1632
Applewood Village Plaza 

1077 N Service Rd,  
Mississauga, L4Y 1A6

Мариана Кълвачева

ОПТИКА В МИСИСАГА  
Очни прегледи - Контактни лещи

Диоптрични очила § Слънчеви очила
Gucci - Rayban - Carera - TomFord - Diesel

Фризьорски и  
Козметични услуги
647 400 5488 - Светла  
647 408 5606 - Мира

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

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

С В Я Т
Млад, проспериращ български 
бизнесмен, живеещ в 
суперлуксозна кооперация, с 
видеоохрана, портиер, двор с 
високи зидове и камери, заминава 
в 3 дневна командировка в 
чужбина:  
- Скъпа, тъй като знам, че ти 
повече от един ден не можеш да 
устискаш без секс, съм ти купил 
последния модел сексробот, да си 
го имаш за всеки случай. Само 
като му кажеш “РОБО” при мен и 
той знае какво да прави.  
- Скъпи, не говори така, знаеш 
колко те обичам..  
- Абе, аз за всеки случай..  
Заминал нашият и три часа след 
това стопанката решила да пробва 
РОБО.  
- Робо, ела при мен!  
Идва Робо, сваля й бурно дрехите 
и започва една бясна любов. Час, 
два, три - няма спиране. Ами сега, 
мъжът й забравил да каже, какви 
са думите за спиране. Довлякла се 
нашата до прозореца, Робо закачен 
отзад и чатка като малко магаре. 
Долу на двора портиерът Пешо:  
- Бай Пешо, извикай “Робо, ела при 
мен” и получаваш шише уиски!  
- Готово г-жо, Робо ела при мен! 
Ооох, аах!  
След 3 дни се завръща бизнесмена, 
влиза в двора и заварва следната 

картина. Всички прозорци и врати 
отворени, няма никой, само бай 
Пешо се облегнал на стената 
със свалени гащи до глезените, 
натиска задните си части към 
стената, държи в ръцете пушка и 
гледа озверяло:  
- Бай Пешо, какво става тук бе? 
Къде са съседите, къде е жената?  
- Не знам къде е жена ти и 
съседите, но внимавай, че Робо е 
някъде тук!!!

........................................

Петролен шейх утешава сина си:  
- Няма значение, че са те изгонили 
от училище! Не реви де, утре ще ти 
купя ново! 
.......................................... 
 
Удивен доктора разглежда ярко 
оранжевия член на пациента си:  
- Хм, за пръв път виждам такъв 
случай... И от какво ти е станал 
такъв?  
- Представа си нямам – отвръща 
пациента.  
- Да не работиш нещо с опасни 
химически вещества?  
- Не, безработен съм – вдига 
рамене – Съвсем нормален живот 
водя - по цял ден си седя вкъщи 
пред видеото, гледам порно, ям 
чипс с червен пипер или кетчуп… 

 
 
Има много различни модели.  
- Модел с красиви ръце помага 
за продажбата на лак за нокти, 
пръстени, гривни. - Модел 
с красиви крака помага за 
продажбата на чорапогащници, 
обувки, епилатори.  
- Модели с красиви гърди помагат 
за продажбата на сутиени…  и 
бира, коли, телефони, водка, 
цигари, мебели, остров в Карибско 
море и много други. 
 
.................................. 
Попитали радио Ереван: „Може ли 
човек да е богат и честен“.  
Радиото се замислило и 
отговорило: „Всъщност човек може 
да бъде богат и честен. Но за целта 
първо трябва да стане богат, а 
после може да е честен“. 
Мъж влиза в кръчмата:  
- За мен седем ракии 
едновременно... 
Сипват му ги учудено.  
- Благодаря. А сега махнете 
първата и последната.  
- Защо?  
- Първата трудно влиза, а от 
последната правя глупости. 
.................................... 
Дядо минава през нудистки плаж. 
Пита внука: 

- Що са голи тез, бре? 
- Пекат се, дядо.- отговорил му.  
- Брях, мама му стара, и това ми 
било мъже! Ний едно време си ги 
таковахме сурови! 
...................................... 
 
Говорят си двама:  
- Интересно, дали има таблетки 
срещу глад?  
- Да, има много, само че са големи.  
- Нищо, важното е да помагат.  
- Помагат.  
- И що за таблетки са това?  
- Кюфтета, кебапчета и пържоли се 
наричат. 
 
...................................... 
Народът в България се е разделил 
на две части: едната счита, че на 
власт са престъпници и мошеници, 
а другата се съгласява, но не вижда 
алтернатива. 
.................................... 
Трима пияни мъже подтичват след 
потеглящ влак. Двамата с много 
зор успяват да се качат, а третият 
сяда на перона и започва да се 
смее.  
- Какво става? - пита дежурният 
железничар. - Защо се смеете?  
- Хахахаха...Ами, защото аз 
трябваше да пътувам, а тези 
двамата само ме изпращаха...
хахахахаха
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Фризьорски и  
Козметични услуги
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Има различни начини да се преодолява стреса. 
Открийте своя!

Стрес стана модерна дума! За 
някои конфликтът с началника 
е причина за уволнение, а за 
други само повод за смях. Някои 
в резултат на силния стрес могат 
да получат инфаркт, а други – да 
станат по-силни. Хора, претърпели 
корабокрушение, са оставали 
40 дни без храна и вода и са 
оцелявали. А тези, които не са 
вярвали в хепиенда, са загивали в 
океана дори със запаси от вода.  
Ние страдаме не от самите събития, 
а от тяхната интерпретация. 
Правилното тълкуване на 
случилото се и своевременното 
отхвърляне на проблема е на 
практика цяла наука. 
Как да преодолеем стреса 
Тъй като е доказано, че стресът 
се премахва по-лесно по-двойки, 
най-добре е да изберете човек, 
на когото можете да се доверите 
и който ще усвоява с вас една от 
следните методики. 
Първи начин 
Стъпало №1: Трябва да свалите 
част от напрежението. Човекът, 
който е до вас, не трябва да се 

оплаква, но и да ви успокоява - 
той трябва да се присъедини и 
преживява заедно с вас случилото 
се. Нека ви задава провокативни 
въпроси, а не такива, на които се 
отговоря с “да” или “не”. 
Стъпало №2: Трябва да се убедите, 
че можеше да е и по-лошо. Ако 
човек стигне сам до утешителната 
мисъл, тогава той ще получи по-
голямо облекчение. 
Стъпало №3: Трябва да се научите 
да извличате уроци от случилото 
се. Извървявайки тези три стъпала, 
ще забравите за стреса –вече сте 
поработили върху него и сами сте 
си направили изводите. 
Втори начин 
Какво искате да забравите? Денят, 
когато са ви скъсали на изпит? 
Неприятен разговор с колега? Кавга 
с приятел(ка)? Представете си 
тези неприятности като картини. 
Можете дори да ги скицирате или 
подробно да опишете случилото се. 
Затворете за няколко минути очи. 
След това запалете хартията или 
я разкъсайте на ситни парченца. 
Изхвърлете остатъците и забравете 

всичко! 
Трети начин 
В моменти на силен страх трябва 
да се научим да се отпускаме. 
Ако активната памет успее да 
се разтовари с приятни спомени 
(любим предмет, пътуване в 
чужбина, усещане а обич от 
страна на близки или приятели), 
всичко неприятно ще бъде 
изтласкано навън от съзнанието. 
За няколко минути се отдаваш на 
приятни спомени или мечти и се 
успокояваш. 
Четвърти начин 
Той е свързан с тактилната памет. 
Направете си 10 малки дъски с 
различни повърхности: с кожа, 
хартия, памучен плат, восък и 
т.н. Затворете очи и докосвайки 
всяка една от тях, запомняйте 
в каква последователност те 
лежат. Разместете ги и отново ги 
подредете в първоначалния ред. 
Всяка повърхност предизвиква 
някакви приятни или неприятни 
спомени: за наранено коляно, за 
галене на котка, за пързаляне по 
лед... След това подредете дъските 

в друга последователност – от 
най-неприятното усещане към 
най-приятното. Докато вие се 
потапяте в такилните усещания, 
лошото ви настроение си отива, а 
неприятностите, които ви пречат 
да живеете, се забравят. Нали в 
същност пренареждаме не дъските, 
а спомените, които изгонват 
лошото. 
Пети начин 
При наличието на стрес може да 
се намали общото напрежение и 
без да се променя нищо. Могат 
да се използват различни начини: 
медитация чрез музика или чрез 
особена дихателна техника. В 
този случай е полезно и тежкото 
физическо натоварване, т.е. 
концентрацията върху тежкия 
физически труд, при която 
не ти остава време и сили за 
мислене върху проблемите. При 
стрес е полезно да се променя 
местоработата, апартаментът, 
обичайният приятелски кръг. 
Излизайки от обичайната среда, 
вие ще успеете да постави 
неприятностите на заден план.

12 причини да ядем повече ябълки
Ябълката често се използва като 

символ на доброто здраве. И за това 
си има обяснение... Дори хората, 
които не обичат да ядат плодове, 
изяждат по някоя ябълка от време 
на време. Може да се каже също, 
че сред всички продавани плодове 
на пазара и по супермаркетите, 
ябълките са най-популярния 
избор на нас българите. Хубавото 
на различните сортове ябълки е, 
че не само са много вкусни, но 
и много полезни за здравето ни. 
Има толкова много видове ябълки 
– от кисели до много сладки. 
Затова всеки успява да намери 
някоя по свой вкус. Всъщност по 
целия свят има няколко хиляди 
различни разновидности на 
този плод. Предлагаме ви шест 
съвсем практични причини защо 
ябълките са чудесен избор сред 
разнообразието от плодове:

1. Лесно се носят и можем да 
си ги взимаме в чантата за работа/
училище; 

2. Чудесни са за приготвяне на 
различни домашни сладкиши; 
3. Можем да ядем ябълки със 
солени ястия – комбинацията 
с пилешко или пуешко месо е 
божествена и може да послужи за 
страхотна есенна вечеря; 
4. Ябълките са прекрасна добавка 
към всеки шейк или смути; 
5. Много сортове могат да са 
идеален естествен подсладител към 
сутрешната закуска; 
6. Една средно голяма ябълка 
съдържа само 80 калории. 
А ето и 12 причини, свързани с 
красотата и здравето, които следва 
да ни мотивират да ядем ябълки 
по-често: 
1. Ябълките са пълни с фибри, 
а, когато става дума за доброто 
функциониране на стомаха и 
червата, това ги прави особено 
важни и полезни. 
2. Фибрите в ябълките помагат 
и за бавното освобождаване на 
захарта в тялото и така помагат 

за поддържането на нивото 
на кръвната захар в норма, без 
резки покачвания и спадове. 
3. Ябълките са богат източник на 
фитохимикали – антиоксиданти, 
които се борят със свободните 
радикали и състаряващите ни 
влияния от околната среда. 
4. Ябълките (и ябълковият сок) са 
най-добрият източник на минерала 
бор, който подпомага растежа на 
костите. 
5. Ябълките благодарение 
на пектина в тях, помагат за 
понижаване нивото на лошия (LDL) 
холестерол. 
6. Ябълките подпомагат 
перисталтиката на червата. 
7. Ябълките са от полза за 
простатата. 
8. Високото съдържание на фибри - 
в ябълките те са наистина много - е 
от полза за понижаване на риска от 
инсулт, диабет тип 2 и астма. 
9. Ябълките намаляват риска и от 
развитие на рак на черния дроб. 

10. Според данните от изследване, 
проведено в университета „Корнел” 
ябълките понижават риска от 
развитие на рак на гърдата. 
Изчисленията сочат, че този риск 
намалява в 17% от случаите при 
консумация на 1 ябълка на ден. 
Рискът се понижава с 39% при 
консумацията на 3 ябълки на ден и 
с 44% при шест ябълки дневно. 
11. Ябълките ще ни помогнат да се 
предпазим от преждевременната 
поява на бръчки и ще стимулират 
растежа на косата благодарение на 
съдържащия се в тях процианидин 
В-2. 
12. Ябълките са чудесен помощник 
за отслабването, защото високото 
съдържание на фибри подпомага 
по-доброто храносмилане. Има 
изследвания, резултатите от които 
сочат, че дори консумацията на 1 
ябълка дневно ще ни помогне да 
отслабнем.

Диетите с малко въглехидрати  
крият риск за здравето

Подлагането на диети, 
съдържащи твърде малки 
количества въглехидрати, може 
да бъде опасно за здравето, 
предупреждават лекари от Ню 
Йорк, работещи за престижното 
специализирано медицинско 

издание The Lancet. В своята 
публикация те се спират особено 
на т.нар. диета на Аткинс, която 
става все по-популярна по света 
в стремежа на някои хора бързо 
да свалят излишните килограми. 
Според американските специалисти 

в някои случаи подобен тип диети 
могат да доведат до кетоацидоза 
– сериозно заболяване, дължащо 
се на опасно завишени нива 
на кетони – отровни вещества 
в кръвта. Те се произвеждат в 
особено голямо количество в 

черния дроб, ако спадне равнището 
на инсулин поради недостатъчно 
и непълноценно хранене или при 
диабет.
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Храни и главоболие - връзка има!
Може ли някои храни да 

предизвикат главоболие? Змучи 
някак абсурдно, но в същото 
време и шаблонно - защото е 
ясно, че съществува връзка между 
това, което ядем, и здравето ни. 
В миналото, когато не е имало 
лекарства, хората са използвали 
определени храни като средства 
против различни заболявания. С 
течение на времето медицинате е 
открила и обратната зависимост 
– че някои хранителни продукти 
оказват негативно въздействие 
върху организма. Според учените 
почти 20% от храните могат да 
предизвикат силно главоболие. Те 
класифицират 6 вида вещества, 
които се съдържат в храната и 
могат да доведат до главоболие. 
Тирамин Тази аминокиселина се 
среща в хранителни продукти като 

шоколад, орехи и някои видове 
кашкавал. 
Хистамин Това вещество повишава 
имунните сили на организма, но 
употребата му в големи количества 
може да доведе да силна мигрена. 
Много хистамин се съдържа в 
бирата и червеното вино. 
Нитрати За вредата от нитратите 
се говори много. В големи 
количества нитратите могат да 
се срещнат в продуктите за бързо 
хранене като кренвирши, шунка и 
други местни продукти, които са 
обработени по различен начин. 
Кофеин В умерени количеста това 
вещество стимулира работата 
на мозъка, но прекомерната 
му употреба предизвиква 
главоболие. Затова не трябва да се 
злоупотребява с напитки като кока-
кола, чай или кафе. 

Киселини, съдържащи се в 
цитрусовите плодове Портокалите, 
лимоните и грейпфрутите съдържат 
голямо количество витамин С. Те 
повишават имунитета и помагат 
на организма да се справи с 
различните вирусни инфекции. Но 
при хората, страдащи от алергии, 
твърде голямото количество от 
тези киселини може да предизвика 
главоболие. 
 
Натриев глутамат Практически 
цялата храна в китайските 
ресторанти е богата на това 
вещество. То се съдържа в особено 
големи количества в морските 
деликатеси. Затова и хората, 
несвикнали с кухня от типа на 
китайската, могат да получат 
главоболие. Диетолозите съветват 
да се отделя голямо внимание не 

само на това, което ядете, но и на 
това как го правите. Правилният 
хранителен режим може да ви 
спести много проблеми със 
здравето. Преди всичко никога не 
пропускайте закуската. Оптимално 
е да се яде 3-4 пъти дневно, като за 
предпочитане е по-голямата част 
от храната да приемате в часовете 
преди и до обяд или поне обемът на 
храната да се намалява от сутринта 
към вечерта. За да се предотврати 
появата на мигрена, се препоръчва 
да се консумират повече салати 
от пресни зеленчуци и да се пият 
повече течности. Количеството на 
чая, кафето и спиртните напитки 
трябва да се държи в определени 
разумни граници, които са доста 
индивидуални според организма.

10 прости упражнения за облекчаване на зрението
Работохолици или просто 

хора със зачервени очи могат да 
се срещнат на всяка крачка. За да 
се избегне това, задължително 
няколко пъти дневно трябва да 
се прекъсва работата с екрана 
на компютъра или четенето и да 
се прави специална гимнастика 
за очите, като по този начин се 
тренират не само мускулите, но 
целия организъм. Ето няколко 
несложни упражнения, които могат 
да облекчат работата с очите: 
1. “Пеперуда”. Мигайте често с 
мигли. Пред монитора не мигаме 
често с очи, а това вреди на нашето 
зрение. 
2. “Нагоре-надолу”. Задръжте 
главата в изправено положение 
и гледайте право пред себе си. 

Бавно вдигнете поглед към тавана, 
задръжте го за няколко секунди, 
после бавно го преместете към пода 
и също го задръжте. Главата трябва 
да остане неподвижна. 
3. “Махало”. Главата е в изправено 
положение. Погледнете наляво, а 
после бавно преместете погледа 
надясно. Главата е неподвижна 
- работете само с очи. По време 
на упражнението наблюдавайте 
състоянието на мускулите на 
очните ябълки - те не трябва да се 
пренапрягат. 
4. “Осморка”. Гледайте пред 
себе си и мислено си представете 
хоризонтална осморка (или знака 
за безкрайност) с максимален 
размер и плавно я опишете с очи. 
Повторете упражнението няколко 

пъти в едната посока, а после в 
другата. След това започнете да 
мигате по-често. 
5. “Циферблат”. Представете 
си голям циферблат със златист 
цвят. Учените смятат, че 
именно този цвят способства за 
възстановяването на очите. Правете 
кръгови движения с очните ябълки, 
като се стремите да запазите 
главата неподвижна. 
6. “Молив”. Вземете молив в 
дясната ръка и я изпънете, като 
издигнете молива на нивото на 
очите. Гледайте върха на молива 
и бавно движете ръката наляво и 
надясно, като следите предмета с 
поглед. 
7. “Прекрасното далеч”. 
Приближете се до прозореца и 

погледнете в далечината, после 
върха на носа си. Този преход 
тренира очния мускул. Повторете 
упражнението няколко пъти. 
8. “С широко затворени очи”. 
Затворете очи и се опитайте да 
опишете с тях въображаем кръг, 
след това хоризонтална осморка, а 
след това кръст. 
9. “Жмичка”. Няколко пъти силно 
присвийте очи, а после ги затворете 
и постойте така 20-30 секунди. 
10. “Масаж”. На нашите уши се 
намират огромен брой точки, чрез 
които може да се въздейства на 
един или друг орган. По този начин 
като стимулираме долната месеста 
част на ухото, непосредствено 
влияем на зрението.

Тиквата: малко калории, много ползи
Печени, варени, сложени като 

плънка в баницата – тиквата е 
вкусен и подходящ за всеки плод. 
Но оказва се, малко от нас знаят 
доколко и за какво точно тиквата 
е полезна. Предлагаме ви няколко 
причини, които може и да не знаете: 
Дори да изядете с удоволствие цяла 
купа тиква, няма защо да чувствате 
талията си застрашена – едва ли сте 
изконсумирали повече от 30 калории, 
при това почти без мазнини. Затова 

тиквата може да е добър заместник 
на високо калоричните десерти - 
например когато се сервира топла и 
поръсена с канела. Разбира се, ако я 
сложите в баницата, ще увеличите 
многократно калориите, но дори и 
така те ще са по-малко отколкото 
в повечето десерти. Замисляли 
ли сте се някога какво придава на 
тиквата този ярък оранжев цвят. 
Причината е в бета-каротина, на 
който тя е много богата. Бета-

каротинът е антиоксидант, който 
се преобразува във витамин А щом 
попадне в тялото. Той подобрява 
работата на имунната система и 
помага за възстановяването на 
увредените от свободните радикали 
клетки. Поради съдържанието на 
същия витамин подобен цвят имат 
и морковите. Тиквата е и богат 
източник на витамин С и калий, 
които предпазват от сърдечни 
заболявания и нормализират 

кръвното налягане. Не само месната 
част на тиквата е полезна. Тиквеното 
семе също има свои специфични 
ползи. Изследвания показват, 
че те подобряват работата на 
отделителната система и намаляват 
проблемите с простатата, защото 
екстрактът от тиквено семе блокира 
производството на тестостерон - 
мъжкият хормон, който причинява 
увеличаването на простатата.

Смяната на времето наистина е вредна за здравето
Смяната на времето, както 

с час напред, така и връщането 
към астрономическото време, 
носи на здравето повече вреди 
отколкото ползи. Това е мнението 
на германски специалисти, които 
са извършили сравнителен анализ 
на данни от над 55 хиляди души. 
“Преместването на стрелките с час 
напред или назад има много по-
голямо въздействие върху здравето, 
отколкото е прието да се смята. 
Всъщност идеята за смяната на 
времето е обществена инициатива, 

която може и да има своите 
икономически основания, но от 
гледна точка на здравето е напълно 
необоснована”, твърдят учените 
от Мюнхенския университет 
“Лудвиг-Максимилиан”. Според 
хронобиологът Тил Рьонеберг – 
ръководител на изследователската 
група преместването на стрелките 
нарушава възприятието на човека, 
свързано с редуването на тъмната 
и светлата част от денонощието, 
която пък е в зависимост от 
годишния сезон. “Самите ние 

бяхме изненадани от получените 
резултати. Ориентирайки се по 
дневната светлина, човешкото тяло 
настройка своя вътрешен часовник 
към 24-часовия ритъм. Тъмнината 
в този процес е не по-малко 
важна от светлината. И преходът 
с час напред или назад напълно 
разстройва този ритъм”, посочва 
Рьонеберг за ВВС. Немските учени 
са изследвали и поведението по 
време на сън и през деня на 50 
човека в течение на 8 седмици след 
смяната на времето. “Човек свиква 

по-трудно с пролетната промяна на 
времето, когато един час буквално 
изчезва. Но и есенното връщане 
с час назад принуждава тялото 
да променя своите биоритми, 
за което е нужно време и то не 
толкова малко”. Най-отчетливо се 
проявяват негативните тенденции 
при онези, хора които стават или 
започват да работят по-късно, 
допълват учените.
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Three Brothers Restaurant

657 Queensway, Toronto
www.threebrothersbarandgrill.com

ЕЛАТЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ 
Св. Валентин на  

14 февруари
За деня на влюбените, имаме 
подарък БЕЗПЛАТЕН ДЕСЕРТ

с вашата вечеря.

416-253-8809

128 O’Connor Drive

Free parking

www.greekgrill.ca

Dine- In - Take Out - Catering 
Доставка по домовете

416.461.5200

A happy customer

Welcome!
Experience our 

warm Greek 
hospitality.
With love,
Greek Grill

Happy Valentine’s Day!!!

Скъпи клиенти, мъчно ни е, че трябваше да се разделим 
с вас и да се преместим на нов адрес,  

но силно се надяваме, че ще дойдете при нас отново.
Елате и ще получите 10% отстъпка от цената с този 

купон. ( валиден до 28 февруари, 2017)

Предлагаме:
- 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.

780 Burnhamthorpe Rd. Unit#12/ Mavis

Тъй като плазата 
е голяма, за да 
ни намерите 

по-лесно, вижте 
голяма синя 
табела на 
магазина  

Canada computers, 
близо до него сме.

     905-232-5246

ПРЕМЕСТИХМЕ СЕ 
 НА НОВ АДРЕС

28,

ПРЕМЕСТИХМЕ СЕ 
НА НОВ АДРЕС

Оld Мill Pastry & Cafe

Р Е К Л А М А
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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

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. 

Ресторант “Фламинго” в Etobicoke търси  

опитна сервитьорка / сервитьор за пълно / непълно работно време.  

Трябва да има сертификат за  “Smart Serve” .  

Моля, обадете се на 647-333-0536

ТЪРСЯ съвестна и работлива жена 

да помага 1-2 пъти седмично за 

домакинска работа в района на 

Yonge & Eglington, 416-877-4944

 Karllovo Inc. is looking  to hire for its stores 
DELI CLERK

With experience (if not training is available )  
of food and meats preparation.  

English speaking. Able to deliver friendly customer service, 
good communication skills, working well in a team.

Please send a resume at:
                karlovoinc@gmail.com or  call  (416) 890 49 27

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Магазин Карлово   
търси да назначи

ПРОДАВАЧКА
С опит (ако няма такъв ,предлагаме обучение) 

познания за месни деликатеси и обработка на меса и 
месни продукти.  

Да умее да работи с клиенти и в екип с останалите.  
Да владее говоримо Английски език.
Моля изпратете резюме на имейл:   

karlovoinc@gmail.com  
или се обадете на телефон: (416) 890 4927

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ A-Z ( teams and singles )
Заплащаме всяка седмица 56 C на team,  

48 C на single. 

Teams са добре дошли.  

Много мили за Teams.

Нова екипировка.

тел: 905-276-7206, моб: 714-943-2857

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

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

 

Tel: 416-821-9915

Classifieds

ДО 20 ДУМИ

Над 20 думи се таксува  
като рекламно каре.  

Попитайте за ценова листа.

+ taxes

КРАТКИ ОБЯВИ до 20 думи
$45 за два 

месеца

Bulgarian Business  
Directory 2017 
Събираме Рецепти от българската 
и чуждестранна кухня за новия 
бизнес каталог 2017г.  
Нека направим Нашият Български 
Катлог още по- разнообразен и 
по-полезен!
Изпратете ги на:   
info@bulbiz.com 
За реклама: 416-821-9915
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Звънете на:

РЕСТОРАНТ С  
АВТЕНТИЧНА ТУРСКА КУХНЯ

Повече от 50 различни видове  
меса и деликатеси

ТЕЛЕШКО - АГНЕШКО -  ГОВЕЖДО  
- ПИЛЕШКО - ПУЕШКО

ПЪРЖОЛИ - МАРИНОВАНИ МЕСА
СУДЖУК - ПЪСТЪРМА - ШКЕМВЕ  

ПАЧА - ЕЗИК
КЕБАБЧЕТА - БУРГЕРИ

Понеделнк до Събота:  
9am- 6pm

Неделя: 9am- 4pm

16 Jutland Rd   Etobicoke    (Kipling Ave & Jutland)

  416-252-1300

Бюфет за сандвичи  
и топла храна

Retail and Wholesale

НОВООТКРИТ МАГАЗИН ЗА МЕСО И ДЕЛИКАТЕСИ В ЕТОБИКО


