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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 жванеАнгел и Петър

Прод ажб а,  
пок упк а и ремонт  

на автомоби ли
Sales Representative

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

Тодор Тодоров

1%  
КОМ. 
10г.     

ОПИТ
100% 
SOLD

18 март, събота
Елате да празнуваме заедно!

Eвропейският деликатесен магазин Voli European Delicatessen 
навърши 2 години. Честит рожден ден Voli!

Само за две години майка и 
дъщеря Веса и Биляна от бивша 
Югославия успяха да направят 
своя магазин за качествени 
храни и деликатеси един от най-
посещаваните в Ист Йорк. Освен 
с огромното разнообразие на 
пресни продукти, те предоставят и 
изключително добро обслужване. 
При тях сте винаги добре дошли. 
Старанието им всеки, който влезе 
в магазина да остане доволен, се 

отплаща и Voli се радва на все повече 
клиенти.

В знак на признателност към 
клиентите си, на 18 март 2017 
(събота), Веса, Биляна и целия 
екип на магазина ще посрещнат  
рождения ден на Voli и раздадат 
безплатна храна на посетителите.  
    Всички сте добре дошли! 
1052 A Pape Ave. Намираме се срещу 
McDonald’s до бензиностанцията, 
съвсем близко до Cosburn Ave.

     Bulgarian Business Directory

416-821-9915 

15 years 

For  
ADVERTISING

Call:



March 10, 20172 info@bulbiz.com(416) 821-9915 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯК А Н А Д А
     По повод Националния празник 
на Република България – Трети март 
– в Торонто, Брамптън, Калгари 
и Ванкувър (Ню Уестминстър) се 
проведоха церемонии по издигане 
на Националното знаме и редица 
тържества. 
     На интернет страницата на ГК-
Торонто www.bgconsultoronto.

info/third-of-march-2017 можете да 
разгледате галерията със снимки 
от събитията в тези населени места.  
Фотографии: ГК-Торонто, 
Българското дружество в Калгари, 
г-н Дичо Джамбазов, Българо-
канадското дружество в Британска 
Колумбия и други структури на 
българската общност. 

Церемония по издигане 
на националното знаме на 
Република България във 
Ванкувър (Ню Уестминстър) - 
Трети март 2017 г. 

Поздравление от Генералния 
консул Петър Крайчев в Торонто

Фото: Балканто

Фото: Балканто

Церемония по издигане на националното знаме на Република България в Торонто - 
Трети март 2017 г.

Церемония по издигане на националното знаме на Република България в Калгари - 
Трети март 2017 г.

Поздравление от консул 
Десислава Атанасова в Торонто

Детско образователно студио 
„Родолюбче”

Фото: Балканто

БИПЦ "Св. Димитър" - 
Брамптън - Тържествен концерт 
за Трети март

Церемония по издигане на националното знаме на Република България в Торонто - 
Трети март 2017 г.

Въпреки минусовите 
температури и работен ден, над сто 
наши сънародници присъстваха 
на церемонията по издигане на 
Българския флаг пред кметството 
на Торонто. Събитието се провежда 
за втора година със съдействието 
на кметството на Торонто, под 
патронажа на генералното 
консулство на България в Торонто 
и по инициатива на Генералния 
Конслул на България в Торонто г-н 
Петър Крайчев.

Знамето се издигна под 
звуците на българския химн 
изпяти на живо от  Калоян Калчев. 
С едноминутно мълчание бе 
почетена и паметта на геройски 
загиналите за свободата на 
България. Стихове бяха изпълнени 
от децата от детско образователно 
студио „Родолюбче”. “Многая 
лета” също звуча изпълнена от 
присъстващите свещеници Валери 
Шумаров, Величко Михайлов, 
Борис Дрангов и гост свещеника 
от църквата “Св. Св. Кирил и 
Методий” Веселин Арнаудов. 

Официално приведствие беше 
изпратил и кмета на Торонто 
г-н Джон Тори. На церемонията 
присъстваха представители на 
дипломатическия корпус от 
Германия, Камбоджа, Полша и 
Румъния. Церемонията завърши с 
Дунавско хоро.

Тази година за първи път 
знамето на България се развя 
и в Калгари. Церемонията бе 
организирана от Българското 
Дружество и със съдействието на 
кметство Калгари и Генералното 
Консулство на България в 
Торонто. В рамките на визитата 
си с Калгари генералният консул 
г-н Петър Крайчев се срещна  с 
кмета на Калгари г-н Нахийд 
Ненши, на когото благодари за 
гостоприемството и възможността 
Българското дружество в Калгари 
за първи път да организира и 
проведе церемония по издигане на 
националното ни знаме по повод 
Трети март.

Анастасия Върбанова/ 
Балканто

Честване на 3-ти март в Канада
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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

В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАВИЛИОН НА CARASSAUGA 2017
КАНИМ ВИ НА ТЕАТЪР:
Спектакълът „Яворов, Лора и Мина в часа на  
синята мъгла“ е посветен на 100 годишнината  
от кончината на гениалния български поет – П.К. Яворов.
ПРИХОДИТЕ ЩЕ СПОМОГНАТ ЗА  
БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ  
НА МНОГОНАЦИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ CARASSAUGA 2017

Всички събития, следете на страницата на: www.balkanto.ca
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Емигрантите отново са най-големия  
инвеститор в България

Над 2,5 млн. работят извън България, около 3 млн. в страната
За 2016 г. сме изпратили в 

България над 1,667 млрд. лв., 
показват предварителните данни 
на Българска народна банка (БНБ). 
Сумата е с 14 млн. лв. по-висока 
спрямо 2015 г., когато близките и 
приятели в България са получили 
над 1,653 млрд. лв. Според данни 
в платежния баланс от януари 
до декември 2016 г. преките 
инвестиции в страната възлизат на 
1,331 млрд. лв. (близо 60% по-малко, 
отколкото през 2015 г.), или 322 
млн. лв. по-малко от изпратените от 
емигрантите. Обикновено обемът 

на трансферите е по-висок и в 
края на лятото, когато приключват 
бригадите и програмите за сезонна 
заетост. Данните за преводите 
от емигрантите са важни, тъй 
като тези пари се разглеждат 
като важен източник на външно 
финансиране и се считат за една от 
движещите сили за икономически 
растеж за развиващите се 
икономики. Средствата, които 
българите в чужбина изпращат 
на семействата си в България 
помагат на хората, живеещи на 
места с висока безработица и ниски 

доходи да посрещнат разходите 
си за образование, медицинско 
обслужване, битови сметки и храна. 
На фона на топящите се инвестиции 
в България тези пари са насочени 
към смекчаване дисбалансите в 
икономиката. Реално изпратените 
пари по вероятност са значително 
повече. БНБ и търговските 
банки в България са сключили 
споразумение, според което 
минималният праг за отчитане 
на транзакция е 5000 лв. Затова и 
парите, изпращаните от български 
емигранти в чужбина суми под 5000 

лв. не се подават като данни към 
БНБ. Въпросният праг е условно 
договорен между БНБ и търговските 
банки, които нямат задължение да се 
съобразяват с него, защото той е по-
скоро препоръчителен. В данните 
на БНБ не попадат и парите, които 
влизат в брой в страната. Според 
данни на Института по икономика 
при БАН работещите зад граница 
българи са над 2,5 млн. души, а по 
данни на НСИ заетите в страната 
са около 3 млн. Най-много средства 
идват от българите в САЩ, Испания 
и Гърция.

Премахването на валутния борд би било  
огромна грешка

…. Валутният борд дава на 
България голям престиж. Това 
коментира икономистът проф. Стив 
Ханке, известен като “бащата” 
на българския валутен борд пред 
Bloomberg TV Bulgaria. По думите 
му това е единствената сфера на 
действие на правителството, която 
не е опорочена, пише dnes.dir.bg.  
Ханке смята, че суверенитетът на 
България се поддържа от валутния 
борд. Ако той бъде премахнат, това 
означава, че България се отказва 
от своя паричен суверенитет, 
което е погрешният път, по 
който може поеме страната, на 
фона на настоящата политическа 
обстановка, смята икономистът. За 
сваляне на валутния борд се обяви 

бившият премиер Иван Костов, 
подкрепен от някои икономически 
кръгове. Според него вързаният 
курс на лева пречи на износа и на 
възможността на БНБ да води по-
гъвкава лихвена политика. “Вие 
не сте член на някой клуб и ако не 
ви харесва валутата, за която сте 
вързани, можете да я смените”, 
поясни Ханке.  По думите му 
никой не знае какво ще се случи с 
еврозоната оттук нататък, особено 
предвид задаващите се избори 
във Франция. “Възможно е да 
станем свидетели на още вълнения, 
подобни на Brexit”, предупреди 
проф. Ханке. Той обясни още, 
че валутният борд, най-просто 
казано, позволява на някой да 

емитира собствена валута, която в 
действителност е клонинг на някоя 
друга валута, т.нар. котва.  „През 
1997 г. валутата котва за България 
беше германската марка, а левът 
беше клонинг на марката. Разбира 
се, след това еврото пое ролята на 
валута котва и сега левът е клонинг 
на еврото”, коментира Ханке. 
“Ключовото е, че валутният борд 
води до много по-строга фискална 
дисциплина, тъй като в системата 
на валутен борд финансовите 
власти в страната не могат да водят 
самостоятелната парична политика 
на една централна банка“, добави 
Ханке. Той допълни, че вследствие 
на тази система през 1997 г. беше 
„убита“ хиперинфлацията. Освен 

това, независимо през какво 
премина България - дали кризата 
с руската рубла през 1998 г., или 
кризата от 2009 г., системата 
показа устойчивост. Що се отнася 
до представянето във фискален 
план, България има едни от най-
добрите показатели в Европа в 
това отношение от 1999 г. насам. 
За този период страната прехвърли 
границата от 3% дефицит от 
БВП само три пъти. Не са много 
държавите, които са го направили, 
и в общи линии тези, които са 
успели, са във валутен борд, добави 
икономистът.

Българско гражданство само срещу документи за 
български произход

Българско гражданство по 
натурализация да се дава само на 
чужденци, които могат да докажат с 
документи своя български произход. 
Това предлага Министерството на 
правосъдието, което е изготвило 
проект на промени в наредбата. 
С този ход министерството 
демонстрира намерение да пресече 
злоупотребите с българското 
гражданство. През февруари новият 
вицепрезидент Илиана Йотова е 

отказала издаването на укази за 
гражданство на всички лица, които 
не са доказали с документи, че 
имат възходящ българин в рода си, 
съобщава вестник “Сега”. Поради 
това правосъдното министерство 
не предвижда дори довършване на 
течащите в момента производства 
по натурализация. Всички те ще 
бъдат прекратени, ако искащите 
българско гражданство не успеят 
да докажат произхода си. По 

неофициална информация на Me-
diapool близо 90% от водените 
в момента производства за 
натурализация не са подкрепени с 
документи, доказващи българския 
произход на лицата. Както става 
ясно от прокурорско разследване 
през 2014 г., Държавната агенция 
за българите в чужбина (ДАБЧ) е 
издала хиляди удостоверения за 
български произход на албанци, 
косовари и македонци, без реални 

доказателства за наличие на 
такъв произход. Въпреки тежките 
съмнения за корупция, тези 
действия на прокуратурата не 
бяха продължени с наказателно 
производство. Въпросните 
удостоверения на ДАБЧ са 
необходими, за да започне 
процедура по натурализация на 
чужденците.

Смартфон гръмна до главата на спящ 
пловдивчанин

Смартфон е гръмнал и се 
запалил съвсем близо до главата 
на собственика си. Докато спял, 
пловдивчанинът чул гръм, в 
просъницата не разбира какво се 

случва, но усеща топлина, пише 
TrafficNews.bg. Когато се обръща, 
вижда телефона му на парчета, 
а от него излизал пушек, докато 
батерията горяла. Тя подпалила 

матрака и юргана. Младият мъж се 
опитал да изгаси пожара, но изгаря 
ръката си на две места. Момчето 
е грабнало батерията и веднага я 
мушнал под течаща вода. В стаята, 

в която се случва инцидента, имало 
и малко дете. „Телефонът е с нова 
батерия. Не е в гаранция, но по 
нищо не е личеше, че има дефект”, 
коментира потърпевшият.
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Търсете Иван

ПОПРАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ  
и  

ПОДДРЪЖКА
на  

ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ 
 и  

КЛИМАТИЦИ

Diagnostic charge $69.95,  
Maintenance $ 69.95.  

High Efficiency Furnace  
installed from $2,499 complete.

Honest. Experienced. Government Licenced.

Годишна среща на ръководителите на сдружения и 
формации, работещи за съхраняването, развитието и 

популяризирането на българската традиционна култура 
в Канада се проведе в Генералното консулство на 

Република България в Торонто на 18 февруари 2017г.

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
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Четете в. Пламък онлайн: 
www.bulgarianflame.com

 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯК А Н А Д А

Multicultural Canadian Fair and Trade Show
организиран от  

Young Professionals & Skilled Workers Assocaition (YPSWA)
премина с голям успех

Hispanic, British and Belgian  
Canadian Business Chambers

На 26 февруари 2017 в 
Етобико, Голямо Торонто, в 
банкетната зала “Trident Banquet 
Hall”  се проведе първото по рода 
си изложение на организации, 
бизнеси и хора на изкуството от 
различни етнически общности 
"Multicultural Canadian Fair and 
Trade Show". Вестник "Пламък" бе 
един от изложителите и с гордост 
представи Родината ни. Имахме 
възможността да се срещнем 
с бизнесмени, ръководители 
на фирми и организации , да 
обменим контакти и да получим 
интересна и полезна информация 
свързана с бизнеса и културата. 
   

За мен бе истинско 
удоволствие да представя чрез в. 
"Пламък" българската общност 
на многото посетители, които с 
интерес се спираха на щанда ни.  
  Анастасия Върбанова / Bal-
kanto също присъства на 
събитието и обяви българското 
участие във фестивала Caras-
sauga, провеждащ се ежегодно в 
Мисисага. 

Събитието бе отразено чрез 
социалните мрежи, както и 
популярния вестник “Snapd”. 
Положителна оценка бе дадена 
и от MPP Peter Milczyn в 
парламента.

Solomiya Stotsko, Kantor Currency 
Exchange won a prize 1 year free  
fitness membership

Вяра Димитрова,  
редактор в.Пламък

From left: Volodymyr Paslavskyi, President YPSWA, 
Yuriy Diakunchak, Ukrainian Credit Union and MPP Yvan Baker.

Taras Paslavskyi, Board member of YPSWA

Viara Dimitrova, Editor Bulgarian Flame  
and Anastasiya Varbanova/Balkanto 

Volodymyr Voloshyn,  
All in One Travel

Marek Goldyn, President of The 
European Club of Canada with
MPP Yvan Baker. 

from left: with Eren Kokmaz, Co-President of  
Federation of Canadian Turkish Association
and Hasan Yabas, Treasurer

with Apostolos Gerakinis,  
wine expert

from right: Luba Dinkova,
Pace Law Firm

Victor Mishalow,  
Bandura Instrument

Kevin Fox, Senior  
Procurement Consultant 
talking”about “Doing 
Business with the  
Government of Canada”
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Росен Плевнелиев: България е с ниски амбиции, 
невъзможност да отваря врати и защитава каузи
Президентът Росен Плевнелиев, 

чийто мандат приключи през 
януари, очаква тежки избори с 
жесток сблъсък между нови и стари 
формации. В интервю за Нова 
телевизия той каза, че е готов да 
влезе в сблъсък с всички, които 
“ще тръгнат да бутат България в 
друга посока - в геополитическия 

сандвич на бивши империи на 
изток”. Плевнелиев прогнозира, 
че следващото правителство ще е 
коалиционно и призова формулата 
за съставянето му да е прозрачна, 
а не по модела 3 - 5 - 8. Увери, че 
се е дистанцирал от политическия 
живот и дори в деня на изборите ще 
бъде във Вашингтон, а не в София. 

“Изборите са стратегически важни, 
защото ситуацията е непредсказуема 
и опасна и се променя с часове. 
Бурята е възможна и ми се ще да 
я избегнем”, каза Плевнелиев и 
напомни, че “Европа тръгна на две 
скорости, а България е пасивна, 
затворена в своите проблеми, 
оставена със собствените си ниски 

амбиции и невъзможност да отваря 
врати и защитава каузи в Европа”. 
Плевнелиев съобщи, че пише три 
книги за опита си като държавен 
глава и не изключва след като те 
излязат от печат, да има обидени 
политици, но “който иска да се 
сърди - да се сърди”.

Служебният премиер:  
Има сигнали, че се купуват гласове

“До мен вече стигат сигнали, 
че на места са тръгнали емисарите 
с торбите. Съответните служби са 
информирани и инструктирани. 
Превантивната дейност вече е 
налице. Важното е да се създаде 

обстановка на нетърпимост към 
такива изключително зловредни 
и срамящи България практики”. 
Това каза министър-председателят 
Огнян Герджиков в интервю по БНР. 
Сигналите за купуване на гласове до 

този момента са от Северозападна 
България, уточни служебният 
премиер. Герджиков коментира още, 
че липсата на машинно гласуване не 
може опорочи изборите. “Основното 
е дали изборите ще бъдат проведени 

прозрачно, честно и демократично. 
А дали се гласува чрез машини, или 
така както досега сме гласували - 
това не може да бъде решаващо“.

Кренвиршите и колбасите са пълни с нитрати
… дори повече от салатите. За 

това алармира диетолога д-р Анна 
Йорданова пред БГНЕС. Според нея 
химикалите могат да се премахнат 
от зеленчуците при накисване във 

вода за 30 минути, но не и при 
местните продукти. Обработените 
меса като шунка, бекон, кренвирши 
и други дължат розово-червения 
си цвят именно на нитратите, 

обясни Йорданова. Без тези добавки 
месото би потъмняло много бързо. 
Сходните с тях нитрати пък действат 
като консерванти, предотвратяват 
развитието на опасни бактерии 

и придават солен вкус на месото. 
Консумирането на преработено 
месо често е свързано с повишен 
риск от рак на стомашно-чревния 
тракт.

Веселин Маринов: Пребиха ме скинари в Германия
Този нелеп инцидент провали 

срещата ми с най-големия германски 
продуцент. Това признание направи 
изпълнителят Веселин Маринов 
пред bgonair.bg. “Днес можеше да 

съм голям германски изпълнител, 
но аз се прибрах в България. Често 
си задавам въпроса, колко по-
различен щеше да е животът ми в 
Германия? Но не съжалявам. Аз 

съм на правилното място. Сигурно 
нямаше да пея, онези чуждите песни 
с душа“, разказва Веселин Маринов 
пред медията. „Популярността при 
мен не се случи лесно. Трябваше 

да минат 13 години. Не съм 
забравил откъде съм тръгнал и съм 
благодарен на почитателите си“, 
признава още той.

Определиха избирателните секции за 26 март.  
В Канада са 7

На 4 март ЦИК определи 
местата в държавите, в които ще се 
образуват избирателни секции извън 
България, и броя на избирателните 
секции за произвеждане на 
парламентарните избори на 26 март. 

Изборните секции ще бъдат 371 
в общо 70 държави, предаде „24 
часа“. Най-много са избирателните 
секции във Великобритания- 58. В 
Испания секциите са 38, в САЩ и 
Турция- 35, Гърция-21, Франция- 

15, Италия и Германия- 13.В 
Канада секциите са 7. В Брамптън 
- 1; Ванкувър- 1; Калгари- 1; 
Монреал, Българска православна 
църква „Св. Иван Рилски“- 1; 
Монреал, Културен център 

„Зорница“- 1; Отава (Посолство)- 
1; Торонто (Генерално консулство) 
-1.

“Аз съм наполовина българин, наполовина 
ливанец. Още от дете се чувствам патриот

... 17 години животът ми минава 
между България и Америка. Дали 
остарявам, но много неща ме дразнят 
в САЩ. Липсват ми плочките, 

калдаръмчетата в България. Това 
си е патриотизъм. Ние, българите, 
трудно емигрираме освен ако не 
влезем в тяхната месомелачка”, 

призна в “Комбина” по Нова Тв 
актьорът Башар Рахал. “Аз говоря 
на децата си на български и те на 
български. Те са в САЩ. Но аз си ги 

възприемам като българчета. Има 
голямо противоречие в душата ми”, 
твърди Башар Рахал.

САЩ: Социална нетолерантност, корупция, 
маргинализация в България през 2016

Социална нетолерантност към 
ромското малцинство, корупцията, 
маргинализация – това са основните 
проблеми пред България в доклада 
на Държавния департамент на САЩ 
за състоянието на правата на човека 
в света за 2016 г., в който на България 
са отделени 43 страници. Липсата на 
резултати в борбата с корупцията и 
нежеланието на правителствените 
власти да провеждат разследвания 

за подкупи, конфликт на интереси, 
сложни схеми за присвоявания, 
търговия с влияние са сред акцентите 
в доклада. Те са на база сведения 
на неправителствени организации, 
чийто имена не са посочени. 
Корупцията в България продължава 
да е бреме, което пречи на 
ефективността на правителството и 
подкопава доверието на обществото 
и бизнеса в съдебната система и в 

други правителствени институции, 
е посочено в доклада. „Все по-
голямата обществена нетърпимост 
към бежанците и продължаващото 
влошаване на медийната среда 
поради корпоративна и политическа 
зависимост също са проблематични. 
Корупцията продължава да 
подкопава доверието на обществото 
и бизнеса в съдебната система и 
другите държавни институции”, 

пише в доклада. Други сигнали 
за проблеми с човешките права 
включват случаи на полицейско 
насилие, тежките условия 
в затворите и центровете за 
задържане и отлаганията и бавенето 
в съдебната система. Акцентира се 
върху продължаващото влошаване 
на медийната среда, дължащо се 
на корпоративна и политическа 
зависимост. 
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147 Finch Ave. West  
( west of Yonge)

Тел: 416-733-7660

Memorial Galleries Inc.
Monument Factory Outlet

53 Bertrand Ave. 
Unit 1  
Scarborough On. M1L 
4P3
Tel:416-759-0293, Fax: 416-759-5226 

mark@memorialgalleries.ca 
www.memorialgalleries.ca

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

Save Your Budget

Български състезател 
на покер спечели 

U$672,190
Българският състезател на 

покер Симеон Найденов спечели 
U$672,190 в World Poker Tour. 
Симеон зае второ място в турнира 
LA Poker Classic, съобщи offnews. 
Шампион стана американецът 
Даниел Стрелиц, който получи 
чек за U$1 милион. Досегашният 
му личен рекорд беше $326,440 в 
турнир от Световните серии по 

покер (WSOP) в Лас Вегас през 
2013 г. Успехът на 29 годишния 
Найденов е вторият най голям 
за българския покер след този 
на Димитър Данчев, който през 
2013 г. спечели U$1,859,000 след 
победата в турнира PokerStars Ca-
ribbean Adventure.

Ще се явят ли 
кандидат-депутатите 
на безплатен тест за 

интелигентност?
Менса - България” е 

предложила на всички партии 
и коалиции, които ще участват 
в изборите на 26 март, да 
подложат на безплатен  тест за 
интелигентност своите кандидати 
за Народно събрание. Това 
съобщиха от организацията, която 
взима такса от 25 лв. за всеки тест. 
От “Менса - България” обясняват, 
че по този начин предлагат 
възможност на кандидатите 
за управленски постове да 
представят по-добре личните си 
качества пред гласоподавателите. 
“След проведения референдум 
през ноември миналата година 
част от политическия елит на 
България се обяви в защита на 
идеята за изцяло мажоритарното 

избиране на бъдещите народни 
представители. При положение, 
че ние от “Менса България” 
разполагаме с единствения 
тест, който измерва правилно 
интелигентността, се чувстваме 
задължени, да представим тази 
възможност на кандидатите 
за народни представители”, 
коментират предложението си 
от организацията. От “Менса-– 
България” обаче поставят като 
условие пред кандидатите за 
народни представители да се 
съгласят резултатите от тестовете 
им за интелигентност да бъдат 
обявени публично. В противен 
случай от организацията нямат 
право да съобщят резултатите.
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ПОРЪЧАЙТЕ

670 000 т. храна се 
унищожава годишно, 1.5 

млн. живеят под прага 
на бедността

670 000 тона храна се унищожават 
в България всяка година, предаде 
Нова телевизия, позовавайки се на 
данни на Българската хранителна 
банка. Изхвърлената храна може 
да изхранва в продължение на 
година и половина всички българи, 
живеещи под прага на бедността, 
които са повече от 1.5 млн. души. 
Цанка Миланова от Българската 

хранителна банка разказва, че 
въпреки отпадането на ДДС за 
дарените храни даренията стават 
все по-малко, заради бюрокрацията 
- три министерства трябва да 
изготвят необходимите нормативни 
документи, които да регулират 
даряването на храни.

Рекетьори присвояват 
600 000 лв. от дружество 

със селскостопанска 
дейност

Дружество, регистрирано в 
България и занимаващо се със 
селскостопанска дейност е било 
източено от българска престъпна 
група. Служители на ГДБОП 
задържаха петима заподозрени, 
като на четирима от тях са 
повдигнати обвинения. Операцията 
е проведена на територията на 
столицата и Монтана, съобщиха от 
прокуратурата. Според събраните 
до този момент доказателства, през 
лятото на 2016 г. участниците в 
престъпната схема принудили чрез 
заплахи управителя на фирмата да 

подписва документи, с които им 
предоставил парите от продажбата 
на добитата селскостопанска 
продукция. Впоследствие го 
принудили да продаде техника и 
активи на фирмата на конкретен 
купувач на многократно по-
ниска цена. Документите, с които 
били присвоявани активите на 
дружеството са съставяни от 
адвокат от Монтана, който е сред 
задържаните. По първоначални 
данни нанесените от престъпната 
дейност щети на дружеството са 
над 600 000 лв.

Three Brothers Restaurant

657 Queensway, Toronto
www.threebrothersbarandgrill.com

ЕЛАТЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ 
деня на жената 

8 март

416-253-8809

Имаме специален 
подарък за Вас 
БЕЗПЛАТЕН  
ДЕСЕРТ
с Вашата вечеря!

128 O’Connor Drive

Free parking

www.greekgrill.ca

Dine- In - Take Out - Catering 
Доставка по домовете

416.461.5200
Happy Women’s Day!   March 8
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С какво данни информация за нас разполага 
Google?

1. Къде сме били. Ако 
използваме Android, мобилното 
устройство може да изпраща  
местоположението на Google.  
2. История на търсенията. 
Google запазва всяко едно от 
търсенията, които правим както и 
всяка реклама, на която кликаме. 
Този списък е на разположение в 
настройките на профила - myactiv-

ity.google.com. 
3. Месечен доклад за 
неприкосновеността на личните 
данни. Може получим месечен 
доклад, който ще бъде изпратен на 
електронната поща. 
4. Всички приложения и 
разширения, които имат достъп 
до данните ни. Страницата за 
дейността на акаунта предлага 

списък на всички приложения, 
които имат достъп до данните ни. 
Може да видим какви разрешения 
са издадени на приложението и да 
отменим достъпа до данните ни.  
5. Всичките ни данни - Google 
позволява да изтеглим всичките 
данни, които имаме: контакти, 
снимки, профилна информация, 
клипове в YouTube. 

6. Какво мисли Google за 
нас - за да показва подходящи 
реклами, Google събира данни за 
всеки и създава профил. Може 
да контролираме и редактираме 
информацията, която Google има за 
нас.

Хитлер е бил изключително зависим от наркотици
… а по време на войната става 
все по-зависим се твърди в нова 
книга, станала хит в Германия. 
Британският в. Independent се 
позовава на части от книгата 
Blitzed: Drugs in Nazi Germany от 
Норман Олер. Авторът твърди, че по 
времето на Хитлер хапче, наречено 

„первитин“ било широко достъпно 
и немските войници го приемали. 
Неговата активна съставка била 
метамфетамин, сега известен като 
кристал мет. Според Олер, има 
данни, че зависимостта на Хитлер 
започнала през 1941 г., когато 
му инжектирали животински и 

стероидни хормони. По-късно 
вените на фюрера стават пропити 
с опиати, пише авторът. Според 
него твърдението, че Хитлер е 
страдал от болестта на Паркинсон, 
всъщност е било реакция от факта, 
че е намалил приема на опиати. 
Това, според книгата, станало във 

времето, когато войната била в 
разгара си, а много от фабриките 
били взривени. Именно тогава 
достъпа до наркотици намалял 
рязко. Книгата на Олер всъщност 
дава нова светлина върху живата и 
начина на работа в Третия райх.

Секс по френски и с какво се отличава?
По тези въпроси разговарят 

френската секс-колумнистка Мая 
Мазорет и американската й колежка 
Морийн О’Конър. Мая Мазорет 
счита, че основната разлика е, че 
французите са докрай откровени. 
“При нас липсват всички ритуали 
на предхождащи секса срещи. Ние 
просто започваме със секса”, споделя 
тя. Според нея в това има дълбок 

смисъл, тъй като не се губи излишно 
време ако двойката не си подхожда 
сексуално. Това трябва да се разбере 
от първата среща и едва след това, 
ако сексът е добър, да се градят по-
нататъшни отношения. Любопитен 
е фактът, че французите, които са 
главно католици, са същевременно 
разкрепостена нация.

Обяснението е в това, че те не 

свързват секса с морално-етични 
ценности и възприемат по-лесно 
идеята за изневяра и от своя и от 
страна на партньора си. Според 
Мазорет и французите си имат 
своите табута в секса. Това за 
тях например е да се говори за 
мастурбацията. За секса хората 
могат да разговарят свободно, но 
когато стане дума за мастурбация, 

разговорът спира. Тя обаче счита, 
че това е по-скоро тъжно, тъй 
като с помощта на разговори за 
мастурбацията човек може да 
разбере много за себе си. Според 
Мазорет на французойките не им 
трябва повече от половин час, за да 
поискат да тръгнат, за да правят секс 
с някого, с когото са се запознали 
малко преди това.

Дъщерята на Майкъл Джексън стана модел
Парис Джексън, дъщеря на 

Майкъл Джексън, подписа договор 
с водещата модна агенция IMG 

Models, съобщи AP. Парис Джексън 
е на 18 години с руса коса и сини 
очи. Парис се снима за сп. Rolling 

Stone, което публикува интервю с 
нея за борбата й с депресията. IMG 
Models е агенцията на топ модели 

като Жизел Бюндхен, Джиджи и 
Бела Хадид, Кая Гербер - дъщерята 
на Синди Крофорд.

Човешката дейност е създала 208 нови минерала
В нов каталог на минералите 

208 са резултат единствено или 
предимно от човешка дейност, 
съобщи основаното през 1958 
г. списание New Scientis. Това 
са почти 4% от около 5200-те 
минерали, признати официално от 
Международната минералогическа 
асоциация. Повечето минерали 
са се образували преди 2 млрд. 
години, когато в земната атмосфера 
се е появил свободен кислород, 
произвеждан от фотосинтезиращи 

бактерии. Тогава минералите са 
се увеличили от около 2000 на над 
4000. “След това е имало нещо като 
застой”, коментира Ян Залазьевич от 
университета в Лестър. “Следващият 
голям скок е последица от човешка 
дейност, и особено през последните 
десетилетия”, допълва ученият. 
Повечето минерали са резултати 
от живи процеси. Животът създава 
изобилен атмосферен кислород, 
който дава възможност за 
окисляване и образуване на много 

метални минерали, като железните 
окиси. Морските организми с 
черупки също създават дебели 
депозити от карбонати, когато 
умират и се натрупват на морското 
дъно. Темпът, с който хората добавят 
нови минерали от няколкостотин 
години, е по-бърз от този, с който 
са се увеличили минералите при 
последния скок преди хиляди 
години.  Хората създават минерали 
по няколко начина, като произвеждат 
синтетични минералоподни 

съединения, например силициевите 
чипове за полупроводниците, или 
сплави за тухли, порцелан, метали. 
Нови минерали се образуват и 
на места, където се изхвърлят 
твърди отпадъци, стари батерии, 
електроника, уреди. Човешката 
дейност в мините също води до 
поява на нови минерали, както и 
транспортът, инфраструктурите.

Светлината в тунела може да е истина
Ново изследване на израелски 

учени твърди, че е вероятно, когато 
мозъкът ни усети смъртната заплаха, 
паниката да предизвиква изплуване 
на спомени на случаен принцип. В 
проучването на Университетската 
болница Hadassah в Йерусалим 
са участвали 264 души. Всички 
те по един или друг начин са 
преживявали предсмъртен сюжет. 

Участниците били помолени да 
попълнят анкетни карти. Всички 264 
респонденти са заявили, че докато 
са били в предсмъртно състояние, 
са видели откъси от живота си. 
„Според събраната информация 
предсмъртните ни спомени съвсем 
не изплуват като в холивудските 
филми“, пишат израелските учени 
– „Те изскачат на случаен принцип 

и не следват никакъв хронологичен 
ред, спрямо това в каква 
последователност са се случили в 
реалността“. Специалистите казват, 
че когато тялото ни умира, онези 
части от мозъка, които отговарят 
за паметта ни, загиват последни. 
„В този последен миг на живот 
хората виждат спомени със силен 
емоционален заряд. Но освен това 

те виждат и Светлината“. Митът за 
тунела от светлина, който посреща 
умрелите в отвъдното, може да 
се окаже истина. Респондентите 
в изследването споделят, че в 
действителност те са наблюдавали 
този феномен, когато са се чувствали 
най-близо до отвъдното.



March 10, 201712 info@bulbiz.com(416) 821-9915Р Е К Л А М А

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)

В Канада изтеглиха от продажба 
водката Georgia Bay

Канадските власти изтеглиха 
от търговската мрежа стотици 
бутилки водка с марката Geor-
gia Bay, след като регулаторните 
органи установиха, че алкохолът 
в нея е 81%. Общо 654 бутилки са 
били пуснати в продажба, посочиха 

от Канадската агенция за инспекция 
на храните. В изявлението се казва 
още, че за момента няма получени 
здравословни оплаквания, които 
да се дължат на консумация на 
водката.

Български дизайнери направиха 
тоалета на Кейти Пери  

в супер-сингъл
Български дизайнери, работещи 

във Франция, направиха облеклото 
на Кейти Пери във видеото 
към новия си хит Chained to the 
Rhythm. Модерният ретро тоалет е 

творение на Ливия Стоянова и Ясен 
Самуилов от модна къща On Aura 
Tout Vu. През годините техни дрехи 
са носели още Бионсе, Лейди Гага, 
Кайли Миноуг, Мадона, др.

Flamingo’s  
restaurant & bar 8 април

събота
7 pm

За всички ваши 
празненства:
Рождени дни, 

Годежи, Сватби, 
Кръщенета, 

Партита при 
пенсиониране, 
Бъдещи майки

Обадете ни се на 
647-333-0536

KEBA на живо

$35 за всички 
възрасти

Предлагаме много добро обслужване,  
изключително вкусна храна и най-добрите цени

НЕЗАБРАВИМИ  
ТЪРЖЕСТВА и ПАРТИТА! 
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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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Германските 
автомобили са 
считани за най-
добри в САЩ 
 
 
Три германски марки оглавиха 
класацията на Consumer Reports 
за най-добрите автомобили, 
предлагани на пазара в САЩ. 
Първото място е за Audi, а след 
това се нареждат Porsche и 
BMW, сочи публикуваният от 
организацията рейтинг. Добри 
резултати показват и японските 
марки–Lexus, Subaru, Mazda и 
Honda са в Топ 10, но пък Toyota за 
първи път отпада е на 11-а позиция. 
От Consumer Reports обявиха 
и резултатите от гласуването 
на потребителите в 10 отделни 
категории. 
Субкомпактен автомобил - Toyota 
Yaris 
Компактен автомобил - Chevrolet 
Cruze 
Средноразмерен седан – Kia Optima 
Голям седан - Chevrolet Impala 
Компактен хибрид - Toyota Prius 
Малък кросоувър – Subaru Forester 
Среднораздмерен кросоувър - Toyo-
ta Highlander 
Премиум-кросоувър - Audi Q7 
Спортна кола - Mazda MX-5 
Компактен пикап -  Honda Ridgeline 
 
 

Eлектрическата 
версия на Hodna 
Clatity на цена от 
$35,000  
 
Изцяло електрическата версия 
на модела Hodna Clatity ще 

предлага доста скромен пробег с 
едно зареждане – около 130 км, 
съобщава изданието Automo-
tive News, като се позовава на 
вицепрезидента на американското 
подразделение на марката Стив 
Центер. От думите на топ-
мениджъра става ясно, че в Honda 
са заложили на два ключови 
параметра при създаването на 
Clarity EV, с които да привлекат 
клиенти. Това са сравнително 
достъпната цена и богатото 
оборудване на електромобила, 
заради което съответно е пострадал 
неговият пробег. „Пазарът на 
електромобили не е запълнен 
изцяло и на купувачите им се 
налага да правят компромиси 
между размера на автомобила, 
неговия пробег и цената му – 
обясни Центер. Има модели 
като Chevrolet Bolt, предлагащи 
по-голям пробег, но са с малки 
размери. Съответно клиентите 
могат да изберат Tesla Model S 
и Model X, които са с големи 
размери, голям пробег, но и висока 
цена – около $100,000. Затова 
трябва да се търси някакъв среден 
вариант.” Според Центер, този 
вариант е Hyundai IonicElectric, 
който достига до 200 км с едно 
зареждане и предлага сравнително 
приемлива дължина – 4470 мм и 
цена – $29,500. Honda Clarity EV ще 
е дълъг 4900 мм и ще стартира от 
$35,000.  
 
 

Lexus LC F ще бъде 
с 4,0-литров V8 
двигател и 600 к.с.
 
 
Lexus разработва свръхмощна 

модификация на LC. Автомобилът 
ще получи добавка F към името 
и ще бъде представен по време на 
автосалона в Токио през октомври 
2017, твърди Car and Driver. За 
спортното купе се подготвя 
4,0-литров бензинов V8 двигател, 
чиято мощност ще бъде в рамките 
на 600 к.с. Двигателят ще работи 
в комбинация с 10-степенна 
автоматична скоростна кутия. 
Стандартната версия на модела 
– LC 500, разчита на 5,0-литров 
бензинов V8 мотор, който се 
поставя още на моделите RC F и 
GS F. Мощността на двигателя 
е 467 к.с., като той е съчетан с 
10-степенен автомат. Ускорението 
от 0 до 100 км/ч отнема 4,5 
секунди. Автомобилът е изграден 
на платформата със задно 
предаване GA-L, като дължината 
му е 4760 мм, а широчината – 1920 
мм.  
 

Можете ли да 
произнесете тези 
имена?  
 
Произнасянето на имената на някои 
модели е повече от трудно. Но това 
не им пречи да ги има.  
1. Koenigsegg Agera R Zijin – 
името на шведския производител 
на суперколи се произнася 
„Кьонигсег“. Версията Agera 
Zijin (Агера Цизин) носи източно-
азиатско поднаименование. 
Автомобилът е поръчан от 
китайски клиент и е произведена 
в един-единствен екземпляр. 
Суперколата разполата с V8 
двигател с 1140 к.с., който 
позволява ускорение от 0 до 100 
км/ч за по-малко от 3 секунди и 
достигане на максимална скорост 

над 420 км/ч. 
2.  Mohs Ostentatienne Opera Se-
dan („Мохс Остентатиен Опера 
Седан”) е една от най-луксозните и 
екстравагантни лимузини в света 
за времето си. Автомобилът е 
построен на базата на International 
Harvester, разполага само с една 
врата в задната част, а в салона 
има персийски килим, кристални 
полилеи и истински паркет. Цената 
през 1967 г. на тази кола e $19,600.   
3. Bischofberger Colorado Wohnmo-
bil – RV-то е особено популярна 
в Германия и Австрия в края 
на 70-те години. В основата 
на „Бишофбергер Колорадо 
Вонмобил” е Volkswagen T3, като 
разполага с 4 спални места и малка 
кухня. По това време това е било 
напълно достатъчно за семейство 
да отиде на къмпинг. RV-то се 
произвежда до 1985 г.  
 

Най-надежни са 
Lexus, Porsche и 
Toyota. На дъното е 
Fieat. 
 
Агенцията за анализи и 
изследвания J.D. Power обяви 
резултатите от своето проучване 
за най-надеждните автомобили на 
възраст 3 години на американския 
пазар. Най-честите неизправности 
при подобни коли са при опитите 
за свързване чрез Bluetooth, както 
и при работата на навигационната 
система. Разпитани са общо 35 
186 собственици на 224 различни 
модела, предлагани на пазара в 
САЩ. Лидери в класацията за 
2016 г. са  Lexus и Porsche, при 
които собствениците са обявили 
110 претенции за работата на 
различните системи. Средният 
брой за индустрията като цяло 
е 156. На трета позиция е Toyota 
– 123, следват Buick – 126, Mer-
cedes-Benz – 131 и др. Най-зле се 
представят Infiniti, Jeep и Fiat (с 298 
претенции на собственици). 
 

Toyota и Shell 
ще изградят 7 
водородни станции 
в Калифорния 
 
 
Toyota ще си сътрудничи с Shell 
за изграждането на 7 водородни 
станции за зареждане на превозни 
средства. Съоръженията ще бъдат 
разположени по пътищата на 
Калифорния. Двете компании ще 
инвестират $11.4 млн. в проекта, 
а Калифорнийската комисия по 
енергията още $16.4 млн. Тези 
пари обаче ще бъде предоставени, 
само ако броят на станциите 
достигне 100 до края на 2024 г. В 
момента работят само 6 водородни 
станции - 4 в Германия и 2 в Лос 
Анжелис (САЩ). Shell е една от 
13-те компании, които стартираха 
разработката на глобална 
водородна мрежа за зареждане през 
последния месец. Очаква се в тази 
мрежа да бъдат инвестирани $10.7 
млрд. през следващите 5 години.  

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

или да ни пише на  info@bulbiz.com
Скъпи читатели,  

Запазваме  
рекламни места  

за новия  каталог 

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

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

Лидер в доставката на  
колетни пратки до България  

и други крайща на Европа

Експресна доставка 
на колети до 
България

СЪБИРАМЕ КОЛЕТИТЕ ОТ ВАШИЯ ДОМ!

Авто експорт | Купуваме авто на търгове в Канада | Контейнерни превозвания

3262 Lenworth drive, Mississauga, ON, L4X 2G1, 905-499-1122

морски превоз - $2.45/кг  
(delivery fee $10) 
минимално тегло 9 кг 

въздушен превоз- $4.35/ кг 
(delivery fee $30) 
минимално тегло 4 кг www.atlanticexpresscorp.com/tracking

Тракинг проверка на 
колета:

Всеки колет е 
застрахован на $100
Седмични пратки 
с контейнери от 
Торонто!

Заплатите на пилотите във 
Formula 1 - една от най-
лошо пазените тайни

Заплатите на пилотите във For-
mula 1 са една от най-лошо пазените 
тайни в световния шампионат и 
в същото време отборите така и 
не потвърждават колко плащат 
на талантите зад волана. Затова и 
всяка информация по този въпрос 
не се приема за напълно сигурна, но 
има издания – като Motorsport Total, 
които през годините са доказали, 
че работят със сериозни източници 

в отборите и информацията 
им за парите, които получават 
пилотите, е вярна. 2017 не поднася 
особени изненади по отношение 
на звездите с най-големи заплати – 
отново начело са Люис Хамилтън, 
Фернандо Алонсо. Договорите им 
с Mercedes и McLaren са за €18.7 
милиона на сезон. Себастиан Фетел 
е трети с €14.1 милиона. 
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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

Свекървата идва на гости на 
младото семейство и казва 
радостно: "Ще стоя при вас, докато 
ви омръзна!"  
Снахата: „Не така де, майко! Изпий 
поне едно кафенце..!“ 
 
 
 
 
Български премиер обсъжда 
с министърът на финансите 
параметрите на бюджета за 
следващата година: 
- Значи разпределяме парите 
така: 100 милиона повече за 
изправителните учреждения, а 10 
милиона повече за образование. 
- А защо за затворите повече пари, 
а за училищата по-малко?!??! 
- Ще ти кажа. Като ни свърши 
мандата, няма да ни пратят на 
училище. 
 
 
Депутат срещнал селянин и го 
попитал:  
- Ти колко си учил, байно?  
- Епа, завършил съм трето 
отделение.  
- А аз съм завършил основно 
образование, техникум, имам и 
две висши образования - общо съм 
учил 25 години.  
- Малее! Епа ти ептен нищо не си 
знаял, бе! 
 
 
Вечният проблем в българския 
футбола е, че тези, които могат 
всичко, седят само по трибуните. 
 
 
 
Отива един сексолог да чете лекции 
пред войници: 
- ...и в заключение ще кажа, че 
има три основни групи, при които 
изневярата е особено изявена: 
Това са на първо място моряците, 
после идват хората на изкуството и 
накрая са военните. 
Става капитана на ротата: 
- Ама, господине, хайде моряците 
как да е - те месеци наред не 
виждат жена, ония разните там 
артисти и без това са си чалнати, 
ама защо военните? Ето аз 
например вече 17 години съм 

женен и досега друга булка не съм 
поглеждал. 
Става и полковникът: 
- Ей заради такива педали сме чак 
на трето място! 
 
 
Въпрос към радио "Ереван":  
- Кои са вечните въпроси в 
България? 
 Отговор на радиото:  
- Вечните въпроси в България са 
два - "Кой е виновен?" и "Какво ще 
правим сега?"  
- А знаете ли кой е вечният 
отговор?  
- Вечният отговор е само един - 
"Е*а ли му мамата!" 
 
 
 
Полицай спира жена за превишена 
скорост.  
- Когато ви видях да завивате насам 
си казах: "Най-малко шейсет!" - 
казва полицаят.  
- О, как така! С тази шапка 
наистина ли изглеждам по-
възрастна? 
 

 
Седи си полицай и гледа телевизия. 
Тъкмо се е прибрал и още не е 
свалил униформата. Покрай него 
минава синът му:  
– Оценки за проверка!  
Момчето носи бележника. Баща 
му го отваря и гледа вътре -  две 
тройки и 10 лева.  
- Ох, на тати отличника! 
 
 
Автодилър се оплаква на колега: 
- Ама мъжете сме много загубени! 
Когато взимаме кола втора 
употреба, проверяваме за всички 
дефекти и недостатъци. Виж, 
когато става дума за жена... само за 
екстри гледаме... 
 
 
Ставам сутринта и ми е едно 
хубаво. Измивам си косата с най-
новия шампоан. Стана мека като 
коприна. Обличам си най-секси 
роклята, която пазя за специални 
случаи. Лакирах се с розов лак, 
сложих лек грим, но все пак 

такъв, който да подчертае сините 
ми очи. Извадих любимата ми 
огърлица и си я сложих. Като се 
погледнах в огледалото осъзнах, 
че днес в офиса ще съм номер 1. 
Излязох от нас, вървях и виждах, 
че определено цялото ми старание 
има ефект. Стигнах до офиса, качих 
се в асансьора, а заедно с мен влезе 
и шефът ми. Но той успя да развали 
хубавото ми настроение само с 
едно изречение: 
 - Какво си облякъл бе, Стояне??? 
 
 
Пътувам в автобуса. До мен стои 
приятно, миловидно момиче. 
Слизаме на една спирка. Решавам 
да я заговоря. Тя пали цигара. 
Нееее... на нас с мама такава не ни е 
нужна... 
 
 
 
Студент е на изпит по логика. 
Професорът го извиква и го пита: 
- На самолет има 500 тухли. Ако 
падне една, колко остават? 
Студентът: 
- 499. 
Професорът: 
- Вярно! А с колко стъпки ще 
вкараш слон в хладилник? 
Студентът: 
- С три - отваряш хладилника, 
пъхаш слона, затваряш хладилника. 
Професорът: 
- Вярно! А с колко стъпки ще 
вкараш жираф в хладилник? 
Студентът: 
- С четири - отваряш хладилника, 
вадиш слона, пъхаш жирафа, 
затваряш хладилника. 
Професорът: 
- Вярно! На рождения ден на лъва 
са отишли всички. Кой не е? 
Студентът: 
- Жирафът. Той още е в 
хладилника. 
Професорът: 
- Вярно! Баба иска да прекоси 
блато с крокодили. Там има ли 
крокодили? 
Студентът: 
- Не, защото всички са на рождения 
ден на лъва. 
Професорът: 
- Вярно! Бабата тръгва да прекосява 
езерото, но умира от какво? 

Студентът: 
- Ами потънала е. 
Професорът става усмихнат: 
- Не позна!!! Помниш ли тухлата от 
първи въпрос? 
 
 
 
Тъща към зетя:  
- Яж, да ти е сладко, вземи си и 
дванадесето кюфте – не, че ги 
броя!!! 
 
 
Един мъж много хойкал по 
кръчмите. Жена му решила да го 
отучи - сготвила вечеря, направила 
салатка, сипала ракия и му рекла: 
– Пий си вкъщи! Защо ходиш по 
тия кръчми? 
Мъжът отпил от ракията и 
започнал: 
– Когато бях морски капитан... 
Жената го прекъснала: 
– Че ти кога си бил морски 
капитан? 
– Ето, жена, защо не пия вкъщи... 
 
 
 
- Здрасти! Защо си толкова 
щастлив?  
- Изпращах тъщата на гарата!  
- А защо лицето ти е черно?  
- Целувах влака!!! 
 
 
 
Катаджия връчва току-що 
съставения акт на провинил се 
шофьор, който го пита:  
- И какво да го правя сега тоя лист? 
 Катаджията: - Ще си го пазите, 
още един такъв лист и ще получите 
уникалната възможност да карате 
колело. 
 
 
 
Мъж на средна възраст седи на 
балкона и тъжно разсъждава: 
„Между "тичам в парка всяка 
сутрин" и "ще тичам в парка всяка 
сутрин" има само едно шкембе 
разстояние...“ 
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Обвиниха 
изпълнителния 
директор на Sam-
sung за подкупи  
 
Прокуратурата в Южна Корея 
повдигна обвинение на главния 
изпълнителен директор на 
Samsung Group Ли Джае-юн за 
подкупи и незаконно присвояване, 
съобщи Reuters. Ли бе арестуван 
на 17 февруари заради участие в 
корупционен скандал, включващ 
президентът Пак Гън-хе, която 
освободи поста след импийчмънт. 
Обвинението е за плащани подкупи 
на близка до бившия президент 
Пак. Samsung Group е сред така 
наречените „чеболи“ (промишлени 
конгломерати). Те се създават като 
споразумение между политиците 
и най-важните семейства в 
страната след войната през 1953 
г. Ли е фактическият управител 
на компанията, тъй като баща му, 
който е титуляр на поста, не е в 
добро здравословно състояние. 
Samsung създава близо 20% от 
брутния продукт на Южна Корея. 
Импийчмънтът на президента Пак 
бе предизвикан след обвинения, 
че е притискала бизнесмени, сред 
които и ръководството на Samsung, 
да бъдат дарители на две фондации, 
създадени да подкрепят политиката 
и.  Обвинението на Ли е за подкуп 
от US$38 млн., който включва 
и спонсорство на дъщерята на 
президента. 
 

NASA откри 7 
планети, които 
много приличат на 
Земята 
 
NASA обяви, че е открила седем 
планети извън Слънчевата 
система, които много приличат на 
Земята по размер, а на три от тях 
вероятно има вода на повърхността 
и евентуално условия за живот. 
“Намирането на следващата 
Земя вече не е въпрос на “дали”, 
а “кога”, заяви ръководителят на 
дирекцията за научни мисии на 
NASA Томас Цурбухен по време 
на специалната пресконференция. 
“Отговорът на въпроса “сами ли 
сме във вселената” е топ приоритет 
в науката, и откритието на толкова 
много планети с потенциал 

едновременно, е забележителен 
напредък в търсенето му”, заяви 
той. Планетите се намират в 
система наречена TRAPPIST-1 и 
са на разстояние 39 светлинни 
години от Слънчевата система, 
което за космическите мащаби е 
сравнително близко. Откритието е 
направено с космическия телескоп 
на NASA “Спитцер”, който остава 
насочен натам за още изследвания. 
Засега изглежда, че планетите 
са скалисти и имат водородни 
атмосфери. Съществува и теория, 
че са с фиксирани орбити, т.е. не 
се въртят около осите си, което 
означава постоянен ден от едната 
страна и постоянна нощ от другата. 
Това би имало огромно значение, 
ако се потвърди, че атмосферата и 
евентуално водата на повърхността 
създават условия за живот. 
 

Тереза Мей: 
Управляващите 
Шотландия са 
обсебени за 
независимост 
 
Британският премиер Тереза 
Мей обвини управляващата 
Шотландска национална партия, 
че е обсебена с независимостта на 
Шотландия, предадоха световните 
агенции. “Жителите на Шотландия 
заслужават първи министър, който 
е съсредоточен върху приоритетите 
им, а не тесногръд национализъм, 
който се е вторачил само върху 
независимостта на всяка цена”, 
заяви Мей. В началото на март 
шотландският първи министър 
Никола Стърджън заяви, че нов 
референдум за независимост на 
Шотландия ще е “легитимен и дори 
необходим” заради подготвяното 
излизане на Великобритания от ЕС. 
Шотландия не е съгласна с Brexit, 
както и с отказа на Лондон да 
включи шотландския регионален 
парламент в преговорите по него. 
На референдума от 23 юни 2016 г. 
62% от шотландците гласуваха за 
оставане в ЕС.    
 

Швеция връща 
задължителната 
военна служба 
 
Швеция обяви, че ще върне 
задължителната военна служба 

от лятото, за да отговори на 
глобалните предизвикателства 
в сферата на сигурността, 
включително от страна на 
Русия, предаде AFP. Шведското 
правителство на малцинството 
внесе в парламента проектозакон, 
който предвижда задължителната 
военна служба да бъде 
възстановена от това лято за 
всички шведи, родени след 1999 
г., за срок от 11 месеца. Швеция, 
на чиято територия не е воден 
военен конфликт от два века, 
отмени задължителната военна 
служба през 2010 г., след като 
беше определена като неефективен 
начин за удовлетворяване на 
нуждите на съвременните армии. 
Около 13 хил. шведи се очаква да 
бъдат мобилизирани от 1 юли, но 
само 4000 от двата пола ще бъдат 
подбрани за военна служба въз 
основа на критериите.  мотивация 
и умения. От 1 януари 2018 г. 
призоваването на военна служба 
вече ще става ежегодно.  
 
 

Пилешкото месо в 
Subway не е точно 
пилешко 
 
Според анализ, извършен в 
канадска лаборатория в Trent Uni-
versity, „пилешкото“ във веригата 
за бързо хранене в Subway съдържа 
едва 50 процента ДНК от пиле. 
Другата половина е соев пълнеж 
се казва в материал, публикуван 
в Market Watch (Subway’s ‘chicken’ 
is only about half chicken, report 
finds). Проучването е показало, че 
печеното пиле съдържа точно 53.6% 
ДНК на животното, а пилешките 
филета - 42.8%. Изследователите 
също са тествали пилешкото месо 
в четири други вериги за бързо 
хранене и са намерили значително 
по-високи проценти на пилешко 
ДНК. Пилето на грил в A&W е 
средно с 89,4% пилешко ДНК, 
докато в McDonald’s е 84,9%. В 
Wendy’s резултатът е 88.5%, а в Tim 
Hortons и Chipotle средно 86,5%. 
За сравнение пилешкото месо в 
местните магазини съдържа 100% 
ДНК от пиле.  
 

Най-богатият 
мексиканец 
е загубил $16 

млрд., но печели 
популярност
На 15 юни 2015 г., ден преди 
Доналд Тръмп да стартира 
президентската си кампания, 
личното богатство на Карлос 
Слим възлизаше на малко под $67 
милиарда. През март 2017 г. то е 
около $51 млрд., предаде Bloom-
berg. Никой от най-богатите по 
света не е зогубил толкова пари, 
колкото най-богатия мексиканец по 
време на пътя на Доналд Тръмп до 
Белия дом. Но същите тези сили, 
които намаляват богатството на 
Слим, увеличават популярността 
му у дома. И то до такава степен, 
че вече се говори за него като 
за кандидат в президентските 
избори, които трябва да се 
проведат в страната през 2018. 
Социологическо проучване, 
изготвено от компанията El Uni-
versal през януари, показа, че 
Слим е смятан за най-подходящия 
мексиканец, който да се изправи 
пред Тръмп. 
 

Германски 
икономисти 
предупреждават 
Гърция  
 
Германският институт за световна 
икономика предупреждава, че 
“Гърция вече трудно се спасява”. 
Експертите от института смятат, 
че това става заради безсилието 
на правителството да приложи 
третата спасителна програма, 
съобщава гръцкото издание 
“Имерисия”, цитирано от 
БТА.  Германските икономисти 
определят като “отчайващ” ефекта 
от досегашното изпълнение на 
третата програма. Очаква се 
представителите на Европейската 
комисия, Европейската централна 
банка (ЕЦБ), Европейския 
стабилизационен механизъм (ЕСМ) 
и Международния валутен фонд 
да имат срещи с правителството 
в Атина, за да обсъдят свалянето 
на прага за облагане на доходите 
от сегашните €8,636 на €6,000 
годишно. Гърция е спасявана 
икономически три пъти от 2010 г. 
Най-новото споразумение на обща 
стойност €86 млрд. бе постигнато 
през юли 2015 г.
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енят беше отделен изцяло за Абу 
Даби, най-голямото емирство на 
ОАЕ. Тръгнахме към 7:30 ч. от 
хотела и след като излизахме час и 
половина от Дубай, стигнахме към 
10 и малко в Абу Даби (на около 
150 км от Дубай). Първата ни 
спирка бе хотелът Emirates Palace, 
истински шедьовър сред хотелите 
и носител на 5 награди “World 
Travel Awards 2009″. Хотелът 
струва приблизително 3 милиарда 
долара и труда на 20 000 работника 
в продължение на 3 години. 
Дължината му от крило до крило е 
1 км; в изграждането му е използван 
мрамор, внесен от 13 различни 
страни от цял свят; в него работят 
около 1800 служителя от 49 
държави; в градината му са 
посадени 8000 дръвчета; за украса 
са използвани 1002 свещника, най-
големият от които тежи 2,5 тона; 
всяка година за фрешове се 
използват около 200 тона 
портокали; в украсата на десертите 
годишно се използва близо 5 кг. от 
чисто злато за ядене; има частна 
ивица от плажа дълга 1,3. Каквото 
и да се каже за там луксът просто 
лъха от всяко едно местенце. 
Изумително място, много красиво и 
изключително изискано. Тук вече 
тотално се губи представата за 
стойността на парите. За да влезнете 
и да го разгледате не се изисква 
нищо освен да спазите дрес кода им 
– мъжете не трябва да са с къси 
панталони и потници, за жените 
поне с нормална дължина (минимум 
до коляното) къси панталони и 
поли. За съжаление се забавихме с 
пристигането и не ни остана време 
за капучиното със златен прашец. 
Отправихме се към Ферари Уорлд 
по крайбрежен булевард, наречен 
„Корниш“ и така минахме през 
различни маршрути за да разгледаме 
градът поне от колата. Абу Даби 
като цяло е много по-спокоен и по-
приветлив от Дубай. Тук всички 
караха внимателно, спазваха 
ограниченията и беше наистина 
спокойно. Не е като да няма 

небостъргачи, но са далеч от 
грандоманията на съседите си. 
Даже решихме, че ако дойдем пак 
ще отседнем именно тук и ще 
отидем само за един-два дни до 
Дубай. Ferrari world е най-големият 
в света закрит тематичен парк, 
подслонен под купол в познатите 
цветове на „Ферари“. Вътре има 
повече от 20 автомобилни 
атракциона за всички възрасти, 
включително и най-бързото 
увеселително влакче в света. 
Паркинга беше в ремонт, защото 
стоят снежен парк или нещо такова. 
След като се повъртяхме малко 
паркирахме в мола, от който през 
топла връзка се влиза във Ферарито. 
Билетът е 250 дирхама на човек, тъй 
като имахме ваучер от книгата това 
бе цената за двама ни. Отваря в 11 ч. 
и искахме да сме от първите, за да 
избегнем опашките, но се 
класирахме чак към 12:30 и вече 
имаше доста хора и на места 

трябваше да почакаме на голяма 
опашка. Формула Роса е най-
бързото скоростно влакче за 6 сек. 
вдига 370 км/ч. Чакайки на опашката 
много се чудех дали изобщо да се 
кача, но се сетих за предния ден и 
сафарито. Та това бяха едни 55 
секунди, които щях да преживея 
много по-лесно от 40 минутното 
препускане по дюните. Качих се….  
Какво да кажа, страхът не е водещ, 
самото влакче предизвиква силен 
дискомфорт на тялото – граничещ с 
усещане за разпадане и разглобяване 
на всяка твоя частица. Ужасно силна 
гореща струя на вятъра, примесена 
с тресенето на влакчето и клатенето 
в различни посоки … Стискаш очи, 
зъби и каквото още можеш и край! 
Ех, добре, че бяха само 55 секунди. 
Нали не очаквахте да чуете 
хвалебства от човек като мен със 
„слабо сърце“ за тези емоции. Преди 
да се качите трябва да си оставите 
багажа на едни контейнерчета с 
номерче за багаж, свалете всичко 
от Вас, което може да изпадне 
(бижута, очила и т.н.). Тук всъщност 
навсякъде на по-опасните 
атракционни може да си оставите 
багажа, така че наемането на 
шкафче е излишно. Позабавлявахме 
се още няколко часа и тръгнахме 
към Джамията, за да хванем 
влизането от 17 ч. Това всъщност се 
оказа напълно излишно бързане, 
защото през цялото време пускаха 

туристи навсякъде без да е 
необходимо да са с групата. 
Джамията Sheikh Zayed Grand 
Mosque е най-големият 
мюсюлмански храм в ОАЕ. Известна 
е и като Голямата джамия, тя е 
осмата по големина в света. Носи 
името на шейх Зайед бин Султан Ал 
Нахаян – основателя й и първият 
президент на ОАЕ, който е погребан 
в нея. Джамията официално е 
открита по време на ислямския 
празник Рамадан през 2007 година. 
Тази величествена структура е 
достъпна за обществеността и 
наистина си заслужава да се посети. 
Според мен дизайнът на джамията е 
вдъхновен от Тадж Махал, колкото 
и те да отричат това. В четирите 
ъгъла на помещенията има четири 
минарета, които се издигат на около 
115 м. височина; 57 купола покриват 
основната сграда и външния двор 
като всички те са украсени с бял 
мрамор Бианко от Италия, а за 
вътрешната украса е използван 
такъв от Лаас. Двора е постлан 
отново с мрамор във флорални 
мотиви и е с размер 17 000 кв. м. 
Голямата джамия е носителка и на 
няколко световни рекорда, сред тях 
е за най-голям килим – 5 627 кв. м., 
който е изтъкан от около 1 200 
тъкачи, 20 техници и 30 работници. 
Тежи 47 тона, от които 35 са вълна и 
12 памук, а възелчетата в рамките 
му са приблизително 2 268 
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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

Един ден в Абу Даби
Статията се предоставя от patepis.com 
Автор: Зорница Божикова 
Снимки: авторът
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милиарда. Тук се намира и 
някогашния най-голям полилей в 
света. Общият им брой е 7, като 
всички са внесени от Германия, 
изработени са от позлатена мед и са 
украсени с милиони кристали 
Сваровски. Най-големият от тях е с 
10 м диаметър и 15 м височина. 
Въпреки гигантските си размери 
сегашният рекордьор се намира в 
Доха и този остава на второ място. 
Джамия „Шейх Зайед“ е най-
известната забележителност на Абу 
Даби и една от сградите с най-
голяма архитектурна стойност в 
ОАЕ, а също и една от най-красивите 
джамии в целия свят. За да влезете 
да разгледате джамията, както и 
двора ѝ трябва да се съобразите 
строго с облеклото (за жените – 
покрита глава, дълъг ръкав, дълъг 
широк панталон или пола до 
глезените, непрозрачни и за мъжете 
дълъг панталон и поне къс ръкав) 
или да вземете от техните абаи 
срещу лична карта. Видяхме я и по 
светло и по-тъмно, но мога да кажа 
само, че е много красива всякак и не 
мога да избера или посъветвам ако 
трябва да избирате по кое време да 
е, заслужава си и двете. Тъй като 
когато бяхме до Ферарито не ни 
остана време за пистата се 
отправихме натам. Яс Марина е 
пистата и с ферарито са разположени 
на изкуствения остров Яс. Това е 
втората писта на която се провежда 
състезание от Формула 1 в близкия 
изток, като първата е Сакхир в 
Бахрейн. Когато се говори за писта 
като Яс Марина, парите губят 
своето измерение. Изградено на 
изкуствен остров, на 12 км от 
столицата на ОАЕ, спортното 

съоръжение е много повече от 
писта за моторни състезания. 
Построена за по-малко от две 
години, тя предлага едни от 
най-добрите условия, както за 
работа на екипите, така и за 
зрителите – петте основни 
трибуни, предвидени за 50 000 
зрители са изцяло покрити. 
Няколко са отличителните 
обекти на територията на 
спортното съоръжение. 
Емблематичният хотел Яс 
Вайсрой Абу Даби е 
единственият, който е 
разположен вътре в самата 
писта и буквално се простира 
над трасето с двете си кули, 
свързани по между си с мост. 
Стъклената му обвивка, 
известна като The Grid Shell, 
освен че е запомнящо красива, също 
е и изключително постижение, 
както от архитектурна, така и от 
инженерна гледна точка. Изградена 
от почти 5 400 ромбоидни стъклени 
панела и стомана, през деня, 
обвивката създава впечатление на 
воал, който покрива кулите, а през 
нощта множество разноцветни 
светлини преливат една в друга, 
благодарение на лед система, 
включена в тях. Състезанието на Яс 
Марина е единственото в календара, 
което започва в светлата част на 
деня и приключва по тъмно. Поради 
тази причина пистата е оборудвана 
и с необходимото за целта 
осветление. Дълга е 5,5 км, а 
състезанието включва 56 обиколки. 
В близост до самата писта са 
построени яхтено пристанище със 
143 места, голф игрище, воден 
увеселителен парк /за този аквапарк 

на сафарито ни казаха, че е най-
добрият в ОАЕ/ , още четири хотела 
и тематичния Ферари Парк, 
простиращ се на 200 хиляди 
квадратни метра площ. Един ден за 
Абу Даби определено е малко, 
въпреки че тръгнахме в 7:30 ч. и се 
прибрахме в Дубай в 22:30 ч. Към 
днешна дата бихме пропуснали 
посещението на ферарито от вътре, 
което ни отне половината ден и 
бихме отделили повече време за 
разглеждане на града. И за финал 
една история, за да се посмеете 
малко. Да закъсаш за бензин в Абу 
Даби, световния първенец по 
нефтодобив. От Джамията към 
пистата – около 30 км търсехме 
бензиностанция – на първата по 
навигация имаше бариера за частен 
имот, на втората пътят затворен за 
ремонт, а при пистата пазача 
реагира толкова изплашено като 
разбра, че нямаме вече гориво, че 

ми стана зле и дори не ни даде съвет 
какво да правим. Ох, почти беше 21 
ч., тъмно и ние се намирахме в едно 
нищо, та дори не знаехме дали е 
разрешено да сипват бензин в туби 
и кой би ни помогнал. Какво щяхме 
да правим, зададох на навигацията 
следващата бензиностанция на 12 
км от нас и дори не знаех дали ще 
стигнем до нея, а ако и тя не 
работеше или я нямаше, оставахме 
буквално в нищото – някъде в 
индустриалната зона на Абу Даби. 
Последва гробно мълчание и 
напрежение …. И все пак казах 
забавна история, за да се посмеете 
:), т.е. извадихме късмет и имахме 
щастлив край на случката. Видяхме 
я! – бензиностанцията, там с около 
30-тина чакащи коли, но стигнахме! 
И все пак да закъсаш там за бензин 
– никога не си го представях, та той 
беше едва 60 ст./л. (1,20 дирхама), но 
нямаше бензиностанции.
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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

здраве.bg

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 за 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 тактилните 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.
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Фризьорски и  
Козметични услуги

здраве.bg
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2345 Keele Street
At the Corner of Keele & Lawrence

416.247.2582F   LUBURNITURE LTD
.

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

“DON’ T WAIT FOR YOUR
TAX REFUND”

SALE
SAVE BIGGER WITH OUR LOWER PRICING

2 Pc Sectional Sofa $489

ALSO AVAILABLE 
IN CHOCOLATE

6 Pc Bedroom includes: Headboard (Double or Queen), 
Dresser, Mirror, Chest, 2 Night Stand

$349
MATTRESS & BOX 
NOT INCLUDED

MATTRESSES NOT INCLUDED
Single Double Bunk Bed

DRAWERS INCLUDED
Single Double Bunk Bed

$499$329
Sofa & Loveseat $449 MATTRESSES NOT INCLUDED

7 Pc Dining Set $289

Smooth Top Coil Mattress & Box

$149
DOUBLE SIZE

Pillow Top Coil Mattress & Box

$249
QUEEN SIZE

Hard Foam Pillow Top
Mattress & Box

$329
QUEEN SIZE

Extra Firm Pillow Top
Mattress & Box

$399
QUEEN SIZE

Memory Foam Firm
Mattress & Box

$499
Pocket Coil Firm Top 
Mattress & Box

$599
DOUBLE OR 
QUEEN SIZE!

DOUBLE OR 
QUEEN SIZE!

7 Pc Bedroom includes: Queen Size Bed(3pcs), 
Dresser, Mirror, 2 Night Stand

$599
ADD THE CHEST
FOR: $99

WHEN YOU BUY THIS SET

Double Size Bed
$299

Double Size Mattress Included!

Single Foam Mattress

$39 4 Wheel Bed Frame

$39

6 Leg Bed Frame

$49

Single, Double & 
Queen Size

Single, Double & 
Queen Size

2 Pc Sectional Sofa $999

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.

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
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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. 

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

БЕЗПЛАТНА ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ НА
подмишници, при поръчка на  

епилация на бикини зоната и краката под коляното.
Много добри цени и удобно за вас време.

Нася: 416- 828 -2734
 

FРЕЕ Underarms Laser Hair Removal
With purchase of Lower Legs and bikini laser.

Excellent home prices and flexible hours .
Call or text Nasia @ 416- 828 -2734

Адвокат Станислав Христов,  
гр. София.

Предлага правни услуги на българи,  
живеещи в чужбина в областта на:  

гражданско, търговско и 
административно право, трудово-

осигурително право, семейно  
и наследствено право.  

тел. + 359 888 558 522
stanislav.hristov1@gmail.com

stashristov@yahoo.com

Solmaz Food Inc
НАЕМА НА 
РАБОТА.
Английски 
задължителен.
16 Jutland Rd, 
(416) 252-1300
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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

Понеделник 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


