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О, България
Данните от едно изследване 

на Българската стопанска камара, 
оповестено и от bTV на 19 април, 
ми направи силно впечатление. 
Първо, защото България е сравнена 
със страни като Словакия, Унгария, 
Румъния, Сърбия и Македония, 
което ми се струва актуална и 
добре поставена сравнителна 
база. И второ, защото в този 
сравнителен пул (comparative pool) в 
социалната сфера страната ни заема 
„почетното“ … последно място. 
Докладът сравнява ситуацията 
в България през последните 10 
години след приемането и в ЕС с 
останалите горепосочени държави. 
Цифрите в анализа говорят повече 
от думите - активното население 
е намаляло с почти 40 на сто, 10 
пъти се е увеличил броят на хората, 
напуснали България.  Разходите 
за здравеопазване са се увеличили 

с 80% на жител по паритет 
на покупателна способност, 
а България е единствената от 
изследваните страни, в която 
броят на професионално активните 
лекари на 100 000 жители намалява 
(-2%).  Броят на учителите в 
страната е намалял с 21%, а 77.2%  
от персонала в предучилищната 
система е на възраст между 60 и 
70 години. За сметка на всички 
„окуражителни“ факти цената на 
труда в страната е …. най-ниска 
(средната заплата в България е 
по-ниска от тези в Македония и 
Сърбия, които не са част от ЕС). 
Разбира се страната има и много 
постижения през този 10 годишен 
период – в макроикономически 
план, в секторите туризъм, 
инфраструктура. Въпреки успехите 
обаче, населението на България 
намалява с 5%, а прогнозата е ако 

състоянието се запази до 2080 г. 
българите в страната да намалеят с 
31% спрямо 2016 г.

Скъпи наши читатели,  
не разбирам от политика и не 
я коментирам. Данните, които 
съм посочила по-горе не са 
извадени от анализа с оглед да се 
критикува някои от управлявалите 
или управляващи България 
политически и икономически 

субекти, нито с цел да се подкрепи 
някои, които се стремят към това. Те 
са посочени, защото повечето от нас, 

които се интересуват 
от случващото се в 
родината, имат все още 
близки и приятели, 
които живеят там.  
И когато медиите в 
България, свободата 
на които е оценена 
за 2015 г. на тъжното 
113-то място от общо 
180 страни (Freedom 
of the Press, Freedom 

House) отразяват случващото се в 
страната преди и след поредните 
избори, следва понякога да си 
зададем чисто социалния въпрос 
дали след години избирателните 
секции извън България няма да 
са повече от тези в страната?  

Bulgarian business directory is coming in May.
Last calls to reserve your ads. 

Call now! 416-821-9915
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Огромен избор на пресно месо от Онатрио -  
свинско, телешко, агнешко, пилешко, патешко,  
гъше месо, пуешко и заешко.
Огромен избор на меса без хормони и антибиотици
Голям избор на вкусни пушени Европейски меса 
Вкусни, пресни торти  
Предлагаме и катеринг
Посетете сайта ни eddiesmarket.ca  
или ни харесайте във facebook.

Please visit:
Monday-Wednesday 9am-8pm
Thursday & Friday 9am-9pm
Saturday 8am-6pm
Closed Sunday 
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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
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Зъболекарски и лекарски услуги 
с гарантирано високо качество в 
реномирани здравни заведения

на много достъпни цени 
в България!

Приблизителни цени:  Поставяне на зъбен имплант  
(от 610 CAD) в Стоматологична клиника в болница „Токуда“. Всички 
клинични процедури - Преглед, поставяне на импланта, самия имплант 
(вътрешна и вънчна част) и прегледи при възстановяване, като 
зъботехническата изработка на надимплантната конструкция се  
заплаща отделно, защото е строго индивидуална за всеки пациент, 
но не надхвърля 150 CAD. Коронка метал/пластмаса - 85лв.
Коронка металокерамика тангенциална - 220лв. 
Коронка керамика с основа циркон/безметална - 600лв. 
Протеза плакова твърда пластмаса, армирана, една челюст-330лв. 
Протеза еластична Силиконова/Vertex - 550лв.
Лечение на коренов канал: 70 лв.
Ин Витро - от 1,455 CAD, Лазерна корекция на зрение - 872 CAD 
Увеличаване на бюст - от 3,634 CAD 

За да се възползвате от ниските цени:  
1. Посетете: www.ofertomed.bg  
2. Изберете медицинска услуга и заплатете част от нея онлайн - с        
PayPal например.  
3. Системата ще ви изпрати документ, който не е поименен.  
4. С него посетете клиниката, където ще доплатите останалата част 
от прегледа. Това е всичко!

Болниците са: Избрани реномирани лечебни заведения, включително 
Университетска болница City Clinic, Токуда Болница София, 
Медицински комплекс „Д-р. Щерев”, Ин Витро клиника София, Болница 
Доверие, Медицински център -Пирогов, Лаборатории Цибалаб, 
Бодимед, Рамус, Сана, Ноневи, Тошкина и др.

www.ofertomed.bg

600 медицински услуги на над 300 адреса в страната с  
до -75% отстъпка. Mедицински изследвания или прегледи на достъпна 
цена. Получавате профилактични прегледи без направление, без чакане 

при личен лекар.

Едно от основните предимства на 
този тип здравен туризъм е, че през 
лятото той може да се комбинира 
заедно с почивката в България 
и гостуване на близките. В този 
случай разходите за транспорт 
така или иначе са калкулирани и 
възможността за евтини медицински 

прегледи или други здравни услуги 
е още по изгодна. Днес, използвайки 
www.ofertomed.bg , всеки 
желаещ, без значение в коя част на 
света се намира, може лесно да си 
закупи желаната медицинска услуга 
в България и да я използва след 
като се прибере.

ГОЛЯМО УДОБСТВО ЗА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА  

НА ЛЕКАРСТВА С РЕЦЕПТА  
ПО ДОМОВЕТЕ  

и 20% off на лекарства  
(over the counter)

ЛЕКАРСТВАТА СА 
ПОДРЕДЕНИ И 
ОПИСАНИ ПО ДНИ И 
ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКИ
доставки в районa на GTA

GTA ROYAL MEDICAL PHARMACY
приема нови пациенти

Говорим български: 
 416-826-2232

GTA ROYAL MEDICAL PHARMACY offers FREE 
delivery of your prescription to your home and 20% 
off on over the counter products. Upload your pre-
scriptions for us to deliver anywhere in GTA. It's 
FREE and easy!  
We have our licensed Pharmacist available to CHAT 
online 24/7! Ask us your questions, we are here to 
help you!!!! We speak English, Ukrainian, Russian, 
Bulgarian, Serbian and Polish. Call 647-745-5422! 

3 500 дребни немски 
инвеститори си търсят 
€70 млн. в България
Как парите на хиляди германци изгоряха в България*  
(заглавието е на Deutsche Welle, www.dw.com)

Дървета, които изгниват, и 
пари, които изчезват. Или как 3 500 
дребни инвеститори, примамени 
с обещания за високи лихви, 
загубиха около 70 млн. евро, 
потънали в горски насаждения 
в България. Всичко изглеждало 
повече от сериозно. Звучало 
даже много правдоподобно: “В 
сегашната фундаментална криза на 
съвременните финансови пазари, 
все повече хора се убеждават, че 
не трябва да разчитат на вложения, 
обещаващи бързи печалби”. 
Така започвало представянето 
на берлинската инвестиционна 
фирма “Лигнум” в нейна 
рекламна брошура, пише в свой 
материал Deutsche Welle (DW). От 
брошурата потенциалните бъдещи 
инвеститори научавали още, че 
ако решат да вложат парите си в 
“Лигнум нобилис”, те биха избрали 
един “съвременен ангажимент, 
който им гарантирал сигурност, 
прозрачност и надеждност” (на 
капиталовложенията). Вестник 
“Зюддойче цайтунг” (ЗЦ) посвещава 
обширна статия на “финансовите 
услуги” на въпросната 
инвестиционна фирма. Гизела 
Мюлер* е една от общо около 3500 
вложители, които се доверяват на 
берлинската фирма. 53-годишната 
жена наследила от починалата си 
майка голяма сума пари, после 
настъпила финансовата криза. От 
съседи тя научила за финансов 
консултант, който предлагал 
само “екологични инвестиционни 
проекти”. Мюлер заминала за 
Висбаден, където бил офисът на 
въпросния финансов консултант. 
Той ѝ препоръчал “Лигнум 
нобилис” и тя вложила 22 хил. 
евро във фирмата. Тази инвестиция 
трябвало да ѝ носи годишна лихва до 
13,6% според компанията.  Идеята 
на инвестиционния посредник 
изглеждала проста: вложителят 
купувал качествена (фина) 
дървесина - основно в плантации 
от бързорастящи дървесни видове 
в България - на пазарни цени; 
след години, когато дървесината 
била годна за търговия, “Лигнум” 
трябвало да я пласира на пазара с 
печалба, а вложителите трябвало да 
получат обещаната висока лихва за 
инвестицията си. По информация 
на сайта novini.bg от 2012 г., 
германският холдинг “Лигнум” 
подписал договор с община 
Две могили, област Русенска,  
за създаването на плантации 
за дървесина. Инвеститорът 
получавал за 25 г. 1000 декара 
необработваема земя в землищата 
на селата Батишница, Острица 
и Бъзовец. В тях трябвало да се 
отглеждат четири вида дървета за 
производство на мебели, паркети, 
яхти и парапети. Качественият 
материал трябвало да се добива от 
култивирана бяла акация, череша, 

черница и черен орех. През април 
2012 г. общо насажденията на 
“Лигнум” в България достигнали 
25 хил. декара, а разсадниците - 
800 декара. Повечето от тях били в 
Русенска област. По информация на 
електронното издание “РусеИнфо”, 
фирма “Лигнум” е била обявена за 
Инвеститор № 1 на 2011 г. в Община 
Попово.  Вестник “Зюддойче 
цайтунг” твърди, че фирмата е 
вложила в бизнеса си в България 
почти 70 млн. евро,  което означава, 
че на вложител се падат средно 
по около 20 хил. евро. Дивиденти 
така и не пристигнали. Вместо това 
преди година “Лигнум нобилис” 
обявила фалит. Оттогава насам 
синдикът Ролф Ратунди проучва 
дейността на инвестиционната 
фирма. За крайни заключения все 
още е рано, но според две негови 
експертизи, с които вестникът 
разполага, инвеститорите няма да 
видят голяма част от парите си. За 
това говори също и фактът, че в една 
от фирмените сметки на фирмата в 
“Комерцбанк” има цифром и словом 
36,61 евро. И щеше да е смешно, ако 
не беше толкова тъжно, коментира 
германското издание.  Шефът на 
“Лигнум” Андреас Нобис е уверил 
синдика, че непосредствено до 
преди фирмата да обяви фалит 
около 400 души са се занимавали с 
отглеждането на акация в България. 
За сравнение: в най-голямата в 
Европа лесовъдно предприятие - 
Баварското държавно лесовъдство, 
7 души обслужват насажденията 
на площ от 2 хиляди хектара. След 
няколко подобни скандала, през 
2015 г. германският Бундестаг 
гласува закон за защита на дребните 
инвеститори. Новите правила 
позволиха на Федералната служба 
за финансов надзор (Bafin) да се 
намеси и да спре временно дейността 
на “Лигнум” на 17 март 2016 г. На 8 
април “Лигнум нобилис” обявява 
фалит пред Административния съд 
в Шарлотенбург. Малко след това 
на сцената се появява и едно ново 
дружество за защита на интересите 
на вложителите в “Лигнум” - Anleger 
Interessenvertretung Lignum (AIL). 
В него влизат същите финансови 
консултанти, които първоначално 
са насочили дребните инвеститори 
към горските стопанства в 
България. Тези дървета на площ 
от 2 000 хектара (колкото цялото 
Франкфуртско летище) все някъде 
трябва да съществуват в България. 
Проблемът е в това, че не е изяснена 
собствеността на плантациите. 
Договорите с “Лигнум нобилис” 
са изготвени на български език, 
а синдикът няма пари да плати на 
преводач. “Зюддойче цайтунг” 
се опитал няколко пъти да влезе 
във вързка с шефа на фирмата 
Андреас Нобис. Дотук без резултат. 
 *Името е променено от “Зюддойче 
цайтунг”
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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.

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

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА
в шивашка фабрика

SEWING MACHINE OPERATORS 
AND  

NON-SEWING POSITIONS AVAIL-
ABLE

- Постоянна работа на пълен работен ден
- Само дневни смени от 7 am до 3:30 pm 
- $11.40 стартово заплащане
- Team bonus до $14.15 базирано на  
production targets
- Добре е ако имате шивашки опит, но 
провеждаме и обучение
- Идеални условия за работа
- Разполагаме с преводачи на вашия език
- Фабриката има климатична инсталация

За да кандидатсвате, 
обадете се на Cindy 

519 620-0109 Ext. 4042
или

cblair@canadianmadeapparel .com

ДАНС и ДАР: Български 
партии и медии работят 
за чужди служби

Български партии, медии, 
организации на малцинства и 
религиозни институции са под 
контрола на чужди разузнавателни 
служби. Това се казва в годишните 
доклади на ДАНС и Държавна 
агенция “Разузнаване” (ДАР), 
публикувани от Министерския 
съвет. Дейността на чуждите 
специални служби е траен риск 
за сигурността на България, се 
казва в доклада на разузнаването. 
“Тази дейност беше насочена 
не само към придобиване на 
информация за политически 
и икономически процеси и за 
състоянието на въоръжените сили 
на България, но и към създаване 
на позиции за оказване на влияние 
върху общественото мнение и 
процесите на вземане на решения. 
Особен риск представляваха 
комплексният характер и 
обхватът на структури, създадени 
на културна и религиозна 
основа, както и смесени фирми, 
сдружения, правителствени и 
неправителствени организации, 
партийни формации”, допълва още 
документът от ДАР. Докладите 
не посочват службите на кои 
държави контролират български 
партии и медии. Чужди държави 

продължават с опитите си да 
обвържат със собствените си 
интереси маргинализирани 
малцинствени групи, като целта е 
те да бъдат превърнати в “чужди 
националисти”, пише още в 
доклада на ДАНС. Има рискове 
за формиране на терористични 
и логистични клетки на наша 
територия, и за радикализиране 
на етническите малцинства с 
нисък социален статус, пише 
още в годишния доклад на 
разузнаването. Сред възможните 
цели на терористична атака са 
чуждите посолства в България, 
както и българските посолства 
в чужбина. Съществува и риск 
от индивидуални действия на 
саморадикализирали се терористи, 
т.нар. единаци. През 2016 г. 
мигрантската вълна от Близкия 
изток и Северна Африка през 
България е отслабнала. Все повече 
обаче стават икономическите 
нелегални имигранти, а намаляват 
бягащите от войни хора, пише в 
доклада на ДАНС.  Корумпирани 
държавни служители участват 
в схеми и канали за нелегално 
превеждане през границите на 
България.
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ВАС: Давността на глобите е 2 години, не 5
Върховният административен 

съд (ВАС) реши, че давността 
за глоба, наложена като 
административното наказание е 2, а 
не 5 години, обяви с тълкувателно 
решение ВАС. С решението ще се 
прави опит да се сложи край на 

противоречивата съдебна практика, 
по която някои съдии третират 
давността за изпълнение на глобата 
по Закона за административните 
нарушения и наказания, а други 
прилагаха 5-годишна давност 
по Данъчно осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК). Спорът 
произтича от обстоятелството, че 
глобата, освен административно 
наказание, е и публично вземане. 
Такива са и останалите изброени 
в ДОПК вземания - данъците, 
осигурителните вноски, митата 

и др. “Фактът, че глобата е 
публично вземане, не означава, 
че изпълнителската давност за 
нея следва да е еднаква с тази за 
останалите публични вземания”, 
пише в мотивите, цитирани от в. 
“Сега”.

Иво Инджев: Турция е заплашена от вътрешен конфликт
Ако има нещо, от което Путин 

се бои, това са т.нар. цветни 
революции, а в момента в Русия има 
безпрецедентни протести, заяви  
в предаването “Лице в лице” по 
bTV журналистът Иво Инджев.  В 
Русия има традиция на съпротивата 
още от царско време и тя надига 

глава, каза журналистът. Според 
Инджев намесата на всяка чужда 
държава във вътрешните ни работи 
е опасна, не само тази на Турция. 
Турската намеса поне е видима и 
безспорна, докато руската е пълно 
табу, което трябва да ни говори, 
че тя представлява опасност за 

онзи, който би реагирал, заяви 
той. По думите му резултатът от 
референдума в Турция е опасен 
не толкова за България, колкото 
за самите турци. Ердоган загуби 
големите градове и постави една 
черта на разделение. Мнозина 
смятат, че Турция е заплашена от 

вътрешен конфликт, да не казвам 
думата гражданска война, защото тя 
е плашеща. Вярвам обаче, че гласът 
на турските протестиращи ще бъде 
чут, каза още Иво Инджев.

5 167 лв. е средният годишен доход на българите 
през 2016

Средният годишният общ доход 
на българина през 2016 г. е бил 5167 
лв. - увеличение с 4.3% спрямо 2015 
г. Реалните доходи на домакинствата 
обаче нарастват с 5.2% през 2016 
г. в сравнение с предходната, 
сочат данните на НСИ. Доходът от 

работна заплата се е увеличил с 
3% спрямо 2015 г. и е нараснал 1.5 
пъти в сравнение с 2008 г. Данните 
показват, че през 2016 г. българите 
са намалили консумацията на хляб и 
тестени изделия с 1.5 кг спрямо 2015 
г., с 1.9 л. тази на алкохола - от 29.2 л. 

на 27.3 л., а цигарите на човек от 647 
на 639 бр. Поредното проучване на 
НСИ отново показва, че българите 
масово притежават жилище. 89.7% 
от домакинствата са собственици, 
а 6.3% ползват жилище, без да 
плащат наем. Над две трети (67.5%) 

от домакинствата в страната живеят 
в 2- 3-тристайни жилища, като в 
градовете те са 71.9%. С компютри 
разполагат 52.1% от домакинствата 
(59.2% в градовете и 32.1% в селата).

Политолог: Предстоящото правителство ще бъде 
прието с успокоение

Сегашното правителство ще 
се възприеме като парламент на 
успокоението. Хората са уморени 
от политическата динамика и 
не искат нови избори. Това каза 
политологът Първан Симеонов 
от “Галъп Интернешънъл”. По 

думите му бъдещият кабинет ще 
се опита да бъде стабилен, имайки 
предвид, че хората не биха одобри 
нова политическа нестабилност. 
“Условия за съставяне на устойчива 
изпълнителна власт има. Този 
парламент съдържа стабилните 

съставки: битово-консервативната 
власт на ГЕРБ здраво стъпила върху 
еврофондове, местна власт и лични 
харизми. Щипка национализъм, 
щипка социален популизъм. 
Този мандат и предстоящото 
правителство ще бъдат приети 

с успокоение”, анализира още 
Симеонов. Пред Bulgaria On Air той 
каза, че предстои да се обсъди и 
въпросът за мажоритарния вот.

Гръцката полиция е разбила мрежа за продажба 
на български бебета

… съобщи bTV. По 
случая работи българската 
Специализирана прокуратура. 
Организираната престъпна група 
е от 29 българи, повечето – от град 
Камено. „Ми хората са гладни. Тя 
ражда – продава, това си е лично 

нейна работа какво прави“, казват 
местни жители. Търговията с 
бебета се доказва трудно, признават 
от прокуратурата. Причината е, че 
извършването на това престъпление 
се осъществява в рамките на 
затворени общества от хора, които 

не желаят информацията да излиза 
извън семейството или рода, казва 
Димитър Георгиев, зам.-районен 
прокурор на Бургас. До съд се 
стига, само ако жертвата накрая 
бъде излъгана с обещаните ѝ пари. 
А сумите, които се плащат, са 

различни за момче и момиче, като 
за момиче се дава по-малко, но 
вървят около 5000 евро, 3000 от 
които – за трафиканта, казват от 
неправителствения сектор.

Ще се промени ли българскияТ език?
Доц. Руска Станчева, БАН:  Между нас, езиковедите, има спорове дали трябва да останат пълния и кратък член
“Проучването за книжовния 

език като елемент от националната 
идентичност и отношението към 
неговите конкретни правила не 
е провеждано. Решихме да го 
направим във връзка с работата 
ни тук, в Института по български 
език към БАН, защото ние задаваме 
нормите, тоест правилата, които 
са задължителни за официалното 
общуване  и които са в правописния 

речник.“ Това заяви езиковедът доц. 
д-р Руска Станчева от Института 
за български език към БАН, пише 
в. “Телеграф”. “До момента сме 
направили изследване на фокус 
групи с различен социален статус 
- между учещи, специалисти, 
които работят в ежедневието си 
с езика, служители на държавата 
администрация, както и всякакви 
хора, които професионално не 

са обвързани с езика. Въз основа 
на това имаме въпроси относно 
членуването, учтивата форма, 
ходимЕ, четемЕ, кой-кого формите, 
свой-негов и други. Няма човек, 
който да не прави грешки с пълен 
и кратък член, включително и 
професионалистите. Между нас, 
езиковедите, има спорове дали 
трябва да остане това правило или 
пък да се предприемат някакви 

промени, Набелязали сме си 9 
правила, които устната реч е 
изоставила или ги изоставя. Езикът 
се движи и той се развива. Езикът 
си е една доста стройна система от 
правила, чрез които се извършва 
комуникацията. Той трябва да е 
ефективен, така че общуването да 
протича гладко и безпроблемно”, 
заяви тя.
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TERRA MARE CARGO INC
Николай Георгиев

Никол и Преслава са най-
предпочитани имена за 
момиченцата

Традициите продължават 
да са достатъчно силни, така 
че типичните български имена 
продължават да бъдат много 
харесвани, разкри пред БНР гл. 
асистент д-р Мая Влахова от БАН. . 
Такива имена са Димитър, Николай, 
Никола, Стефан. От друга страна 
има и силен стремеж към нови имена 
и оригиналност. При момиченцата 
имената Никол и Преслава са 
предпочитани. Все повече женски 
имена завършват на съгласна, 
има и много мъжки имена, които 
завършват на гласна. коментира 

още тя. Някога хората са давали 
пожелателни или защитни имена 
на децата си, обясни д-р Влахова. 
Имена като Лимон и Портокал 
вероятно идват от там, защото 
това е свързано със стремежа към 
новото и необичайното. Защитните 
имена са свързани от наша гледна 
точка с “грозни имена“. Вярванията 
на хората са били такива, че гониш 
злите духове и болестите с тях, 
затова е имало имена, които на нас 
ни се струват абсурдни. Такива са 
Калчо, Малчо, Гроза. 

bTV: Собственичка на 
скандален хоспис в Елин 
Пелин не се яви в следствието

Собственичката на скандалния 
дом за възрастни хора в Елин Пелин 
не се яви в следствието, съобщи bTV. 
Според прокуратурата д-р Йорданка 
Неферова симулира, че е болна и 
вероятно ще бъде принудително 
доведена. В неизвестност е и 
синът ѝ, за когото има европейска 
заповед за арест за източване на 
банкови карти. Прокуратурата 
се зае с Неферова и сина ѝ след 
оплакване на възрастен мъж от 
дома, че е бил упоен и принуден да 
прехвърли имотите си на хосписа. 
В дома в Елин Пелин са намерени 
голямо количество наркотични 
медикаменти. В обекта само през 
миналата година са починали 9 
души. При какви обстоятелства 

– ще установи разследването. 
Персоналът не бил квалифициран, 
а възрастните хора са държани под 
ключ. Йорданка Неферова посочи 
пред bTV, че има още един хоспис 
– в Банкя. На името на нея и на 
сина й, издирван и за източване 
на банкови карти в Германия, има 
имоти в цялата страна. Откъде са 
те? „Хората са ми ги дали (…) Срещу 
гледане, доброволно, те идват и 
предлагат”. Според нея всичко ще 
се изясни. Докторката не намери 
конфликт на интереси в това, че 
като лекар в Трета градска болница 
е пренасочвала пациентите си към 
хосписите ѝ, защото „никой не е 
дошъл от там“.

Домашен робот за U$1,399 асистира видео-
разговорите

OhmniLabs (ohmnilabs.com) 
представи Ohmni – домашен 
робот за асистиране по време на 
видео разговор. „Семействата днес 
често са разпръснати из различни 
страни и континенти, което 
прави поддържането на връзка 
предизвикателство”, казва Тук 
Ву, съосновател и изпълнителен 

директор на OhmniLabs, цитиран 
от CNN. Роботът Ohmni е висок 4.8 
фута , тежи 18.2 паунда, оборудван 
е с колела, камера и таблет, работи 
под Android 6.0 с 64 GB  eMSS, 
което позволява видео разговори 
от дистанция, без да се използват 
ръце. Роботът може да се движи 
из дома на човека, с когото искате 

да разговаряте, контролиран от 
дистанция чрез предавател. Ohm-
niLabs е стартирала кампания 
в сайта за краудфъндинг Indi-
egogo (www.indiegogo.com), като 
роботът може да бъде закупен с 
предварителна поръчка за сумата от 
USD$1,399  (USD $500 дискаунт или 
26% от USDMSRP $1,899 до 11 май).  

Роботът се свързва посредством Wi-
Fi и подаващия обаждането може 
да го контролира с помощта на уеб 
браузър. Когато някой звъни, Ohm-
ni съобщава името и осъществява 
връзката. Батерията на робота 
издържа до 6 часа. OhmniLabs е 
създадена преди 2 год. и е базирана 
в Санта Клара, Калифорния. 

YouTube или не?
Около 1 млрд. души или близо 

една трета от всички интернет 
потребители в света (около един 
милиард души) използват YouTube в 
повече от 88 страни, пише ВВС. От 
6 април в You Tube каналите с по-
малко от 10 000 посещения няма да 
могат да публикуват реклами във 

видеата си. Някои от алтернативите 
на YouTube за търсещите да 
спечелят от създаването на видео-
съдържание се: 1.Vimeo - близо 280 
млн. потребители месечно, според 
статистика от 2016 г. Може да се 
печели чрез Tip jar /директни дарения 
от потребителите с процент за 

Vimeo), и pay to view. 2. Daily Motion - 
потребителите могат да публикуват 
видеа до 1 час, като ги организират 
по категории. Специалността 
й са полупрофесионалните 
късометражни филми. 3. Twitch 
TV – позволява дарения, както и 
чрез спонсорство с рекламата на 

някои от видеата.4. Flickr – въпреки, 
че е повече платформа за снимки, 
позволява и публикуването на 
видеа (long photos), които не могат 
да надхвърлят 90 секунди.

Дарения и набиране на средства и през Facebook
Facebook представя своя 

функция за набиране на средства, 
с която ще конкурира платформи 
като GoFundMe. Според CNNTec 
Facebook ще задържа 6.9% от 

даренията, както и 30 цента от всяка 
транзакция. GoFundMe задържа 
7.9% и 30 цента от всяко дарение. 
До въвеждането на тази функция 
дарения през Facebook са възможни 

само за организации с нестопанска 
цел. Всяка кампания за набиране 
на средства ще има 24-часов 
период, преди да бъде одобрена. В 
последните месеци Facebook полага 

усилия по диверсификация на 
приходите си.
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Българката Делка Ненкова, главната актриса  от холивудски филм 
“Моят филм кара хората да постигат мечтите си”

Българката Делка Ненкова е 
звезда в собствения си филм „Делка: 
С Високо Вдигната Глава”, заснет 
в Лос Анджелис в продължение на 
година. Пленителната блондинка 
успя да филмира собствената си 
имигрантска история, получавайки 
мощната подкрепа от българите в Ел 
Ей. Делка е съсценарист и продуцент 
на лентата заедно с американеца Уил 
Мур. Сред българското присътвие в 
лентата са музикалното семейство 
Цветанка и Иван Варимезови, 
изпълнители на фолклорни 
песни,  трикратната световна 
шампионка по женски бокс Дейзи 
Ланг (Деси Кирова), която показва 
завидни бойни умения,  и младият 

актьор Наско Атанасов. 
Амбициозната българка 

се е снимала и в други филми. 
Делка играе рускиня в “Железен 
човек-2”, където партнира на 
легендата Мики Рурк. Ненкова 
изигра и  Красимира Стоянова- 
племенницата на Ванга, в руския 
сериал “Ванга”, който беше заснет 
по истинската история на феномена 
от Рупите, и посрещнат с огромен 
интерес не само в Русия. Делка 
е играла и в няколко театрални 
постановки в Ел Ей. Блондинката 
не спира на шлайфа актьорските си 
умения в различни театрални школо, 
както и упорито работи с учител по 
заличаване на акцента й.

Интервюто взе Пепа Петрова, Лос Анджелис

-	 Делка,	 вашият	 филм	 доказа,	 че	
българите	в	Лос	Анджелис	могат	да	
бъдат	много	задружни.	Кои	хора	ви	
подадоха	ръка	за	осъществяването	
на	продукцията?
-  Много са хората, които наистина ми 
помогнаха.  Това са изпълнителният 
продуцент на филма Мирослав 
Иванов. Той покани изключителните 
фолклорни изпълнители  Цветанка 
и Иван Варимезови. Бившият 
гимнастик от олимпийските 
игри от моя роден град Пловдив 
-Стоян Башлийски, съдейства да 
снимаме безплатно в пътуващия 
калифорнийски цирк „Варгас”. Той 
е един от собствениците и уреди 
да снимаме цял ден под купола, 
дори за въздушната сцена ми 
партнира звездата на цирка – Патр
ик Гейбъл Маринели. Благодаря и 
на Дейзи Ланг, трикратна световна 
шампионка по женски бокс, която 
не се поколеба да ме подкрепи.  
Младият и многообещаващ актьор 
Наско Атанасов също участва във 
филма. Той взе ролята на мим-а и 
неговият монолог е впечатляващ. 
Помощ получих и от Калин 
Вангелинов, който събра няколко 
семейства българи да участват 
в една от началните сцени. Те 
играят хоро, докато Цветанка 
Варимезова изпълнява една много 
тъжна  народна песен за майката и 
така напомня на главната героиня 
за нейните корени. Помагаха ни и 
американци, които ни приеха като 
семейство, като Барбара Нейзи, 
която предостави страхотната си 
къща в Ел Ей за някои от сцените. 
Нямаше как да осъществя този филм 
без Уил Мур, който повярва в  мен 
и филма и създаде тази приказка 
по моята емигрантска история. 
Много хора са възхитени, че ние 
не направихме  една тривиална 
емигрантска история, а нещо, 
което да мотивира хората. Той 
е американец, но успя да улови 
българската нотка във филма.
-Толкова	силно	българско	участие	
в	Холивудски	филм!	Къде	нашите	
сънародници	могат	да	го	видят?
-След лимитирани прожекции 
по киносалоните в САЩ, в 
момента филмът е качен на I-
Tunes на английски в Щатите, 
Израел, Обединеното кралство, 

Ирландия,  Хонконг и British Virgine 
Islands. Вече е качен и на Амазон за 
USA, UK i Ireland.
Може да се изтегли от Amazon и I-
Tunes на английски, но ние специално 
го направихме и с български 
субтитри, защото има много хора, 
които предпочитат да видят филма 
ми „Делка- С Високо Вдигната 
Глава” на родния си език и той може 
да се види във  “Vimeo On Demand”:
https://vimeo.com/ondemand/delkas-
tanduptallorfall
Ние ще продължаваме да го 
превеждаме на различни езици: 
испански, руски, немски, корейски, 
китайски и френски. Искаме да го 
пуснем и в цяла Латинска Америка.
-	 Защо	 решихте	 да	 филмирате	
собствената	си	история	в	игрален	
филм?
- Искам да съм емигрантка от 
България, която успява в Холивуд, 
вдъхновена от историята на 
собствения си живот. Много звезди 
успяват и десетилетия наред са на 
върха и когато след много години, 
снимат филм по техния живот, 
някоя друга млада актриса (или 
актьор), изпълнява тяхната роля на 
младини. Аз искам да изпълнявам 
ролята „Себе си” преди да остарея 
и да стана звезда. Но интересното 
всъщност е, че точно този филм ме 
прави звезда в само началото на 
моята звездна кариера в Холивуд. 
„Мелачката Холивуд” ни слага 
етикети: „рускиня” и за нея винаги е 
отредена малка роля на проститутка, 
модел или в най-добрия случай 
„гадже на някого от лошите”. Или 
пък за други  „мексиканка”- на 
тези актриси  винаги дават роля 
„Икономка на къща”, а азиатец ли 
е- винаги го наемат за каскадьор 
или за сцени с бойни изкуства. Аз 
исках да покажа на света, че като 
актриса от български произход 
и с акцент съм способна да нося 
сложна роля на гърба си като 
главна актриса в международен 
филм (той може да е историята на 
всеки човек по света, независимо 
от неговата националност). 
Всички хората – от актьорите до 
техническата и творческата част, във 
филма буквално са от цял свят. С 
режисьора Уил Мур точно целяхме- 
да има колкото се може повече 

националности в „Делка: С Високо 
Вдигната глава”.
-	Каква	е	идеята	на	филма?	Какво	
е	водещото	послание?
- Исках да се докажа с този филм, 
че той е продаваем с главна актриса 
с акцент, каквато съм аз в случая. 
Точно като главната идея на филма: 
Човек да е верен на себе и да гони 
и постига мечтите си с „високо 
вдигната глава” , като отстоява 
ценностите си и непрекъснато се 
усъвършенства, а хората рано или 
късно ще го оценят и приемат такъв 
какъвто той/тя иска да бъде приеман, 
а не сложен в някаква кутия с 
определен етикет и да казват: „О, 
тя е източно европейка”, или „О, тя е 
мексиканка или афроамериканка”, а 
да казват: О, това е Делка (Ненкова).
Аз съм имигрант и отлично зная как 
много хора по света се чувстват- 
принудени да търсят по-добър 
живот и реализация в по-развита 
държава и да започнат отначало. За 
всеки имигрант има два пътя: да 
се задоволи с по-удобен живот и 
някаква работа, която не харесва, но 
му дава някаква сигурност, или да 
поеме риск и да даде всичко от себе 
си, за да успее на по-високо ниво. 
Но човек трябва здраво да се труди, 
за да получи шанс и да постигне 
мечтите си. Знам, че моят филм ще 
докосне много хора по света и ще им 
даде кураж и надежда да преследват 
мечтите си. Заедно с режисьора 
на филма Уил Мур бихме желали 
нашите филми да подпомогнат 
всеки човек като личност.Много 
съм щастлива, че играя главна 
роля във филм със кауза, какъвто е 
нашият.  Всеки човек трябва да има 
шанса да открие себе си и да даде 
най-доброто според своите сили, 
за да има пълноценен живот. И да 
преодолява трудностите, винаги има 
начин за това.
	-	Виждам,	че	и	наградите	за	филма	
не	закъсняха...
- Да, имаме номинации и награди 
от много разнообразни фестивали. 
От IMDB се вижда, че имаме 
номинация за  “Най-добър сценарий 
на игрален филм” като Уил Мур 
за главен сценарист в комбинация 
с мен като носител на идеята за 
филма и съавтор на сценария, от 
фестивала  “International Film Festi-

val of World Cinema NICE 2016”. От 
този фестивал аз имам номинация 
за „Най-добра актриса за главна 
роля” редом с Ребека Фъргюсън 
(номинирана за „Златен Глобус” 
в миналото и актриса в „Мисията 
Невъзможна”) и Ринко Кикучи (от 
филма на Брад Пит „Babel” и 
номинирана за Оскар с тази роля). 
Специално бяхме на червения килим 
в Ница миналата година. От “Los 
Angeles New Wave International Film 
Festival”- спечелихме в категорията 
“Best Film”, а имаме и номинация  в 
категорията “Best Cutting-Edge 
Film” от “San Diego Black Film Festi-
val”.  Уил взе и номинация за „Най-
добър режисьор” от „ „Madrid In-
ternational Film Festival”. Винаги си 
тръгваме с някаква награда, което 
приемаме като много висока оценка 
за нашата работа по филма. Всичко, 
което правим с Уил Мур може 
да се види на нашия уебсайт:  
www.mermaid-entertainment.com
-	Делка,	кога	разбрахте,	че	искате	
да	бъдете	актриса?
- Откакто се помня, винаги 
съм искала да бъда актриса, 
колкото и тривиално да звучи. За 
мен е много вълнуващо да живея 
животите на други и различни 
хора на екрана, да мога да се 
преобразявам външно и вътрешно 
и да почувствам какво е да живея 
в различни епохи и да изпълнявам 
роли на хора от различни прослойки 
на обществото..Това много помага 
: наистина те прави да разбираш 
различните хора в живота, а не 
само на снимачната площадка. 
Като малка бях омагьосана 
от актрисите- звезди за времето си-
не само от тяхната красота, но от 
вътрешната им красота и тяхното 
силно присъствие, как те можеха 
просто с “усмивка” да влияят на 
света-да бъдат пример за масите 
от толкова много млади хора...Аз 
бленувах да съм една от тях и  
да повлиявам на света да бъдепо-
добър и всички да се радват 
на живот, изпълнен с любов, радост 
и мир. И мисля, че това ме водеше 
на всяка цена да завърша филма си, 
за да могат хората да се докоснат 
до сериозните позитивни послания, 
които той носи.
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Избори във 
Великобритания на 

8 юни
Парламентът на Великобритания одобри 

предложението на премиера Тереза Мей за 
провеждане на предсрочни парламентарни 
избори, съобщават британски медии. 
Според британски закон, фиксиращ срока за 
провеждане на избори, за прокарването на 
предложението на премиера беше необходимо 
мнозинство от 2/3. Изборите ще се проведат на 
8 юни. Според Тереза Мей правителството, по 
думите й, има план за Brexit , който ще позволи 
на Обединеното кралство да върне контрола 
над законите и границите си.

Австралия 
отменя визите за 
временна работа 

за чужденци
… и ги заменя с нова програма, която 

изисква по-добро владеене на английски език 
и съответни квалификации. Това заяви 29-ят 
премиер на страната Малкълм Търнбъл, цитиран 
от Reuters. Търнбъл отхвърли предположенията, 
че промяната във визовата политика е отговор на 
исканията на крайнодесни политически партии, 
които настояват за по-националистически 
политики. “Ние сме имигрантска нация, но 
фактът остава - австралийските работници 
трябва да са приоритет за австралийски работни 
места. Не можем повече да позволяваме визи 457 
да бъдат паспорти за работни места, които могат 
и трябва да отиват при австралийци”, поясни 
той. Виза 457 е въведена през 90-те години с цел 
ускоряване привличането на професионалисти и 
висококвалифицирани мигранти. Около 95 000 
чужденци са се възползвали от тази виза, която 
ще бъде заменена с нова временна виза. Новата 
виза ще бъде със срок 2 години, а при втора 
4-годишна виза ще са необходими по-добри 
езикови знания. От 1901 г.(с приемането на Im-
migration Restriction Act) до 1973 г. Австралия 
спираше имигрантите, които нямат европейски 
произход, според политиката на Бяла Австралия 
(White Australian policy), която изискваше 
вземане на тест по английски език.

До €5,000  глоба 
в Австрия за 

незаконни 
притежатели 

на двойно 
гражданство

До €5,000  глоба за незаконните притежатели 
на двойно гражданство се предвиждат в 
Австрия, предава ORF. След референдума 
в Турция австрийският вътрешен министър 
Волфганг Соботка настоя за предприемането 
на по-строги действия срещу незаконното 
двойно гражданство.  Австрия допуска 
второ гражданство само по изключение. 
Едно от допустимите изключения е, когато 
гражданствата са придобити по рождение /напр. 
на дете, родено в САЩ на австрийци, живеещи 
в САЩ към момента на раждане – изт. The Aus-
trian Foreign Ministry/.

Албанският премиер не изключва “Велика 
Албания” с Косово

Напрежението в 
Западните Балкани расте, след 
провокативно интервю на 
албанския премиер Еди Рама 
на фона на тежка политическа 
криза в Македония и явни усилия 
за превъоръжаване на армията 
в Сърбия. Самата Албания 
е разтърсвана от протести, а 
опозицията обяви, че няма да 
участва в предстоящите избори 
на 18 юни, заради притеснения, 
че вотът ще бъде манипулиран. 
Съединение на Косово с 

Албания не е изключен, ако 
перспективите за членство 
в ЕС за Западните Балкани 
избледнеят, заяви албанският 
премиер Еди Рама в интервю за 
Politico. “Днес в Европа, живее 
едно поколение, което никога 
не е виждало война. Ние обаче 
видяхме войни и си знаем урока”, 
каза също Рама. Прекратеният 
засега процес на разширяване 
на ЕС поради вътрешните 
проблеми на съюза може да 
дестабилизира Балканите 

и “алтернативата може да 
бъде кошмарна за народите и 
държавите в Европа”, каза Рама.  
Сърбия реагира мигновено: 
“Искането на Рама е още едно 
потвърждение, че създаването 
на “Велика Албания” е обща 
платформа на всички албанци, 
която по своята същност 
представлява заплаха за мира 
и стабилността на Балканите и 
Европа”, коментира сръбският 
външен министър Ивица Дачич.

 

Тероризмът няма да намалее през 2017?
Терористичните нападения в западните 

страни са нараснали със 174% през 2016 г., показва 
проучване на международната застрахователна 
компания “Aon”. Броят на атаките, окачествени 
като тероризъм, е нараснал от 35 през 2015 на 96 
миналата година. Въпреки това броят им остава 

нисък на фона на нападенията в цял свят – 4,151 
през 2016 г. спрямо 3,633 през 2015 г. Нападенията 
в развития Западен свят представляват 3% от тези 
на планетата. Според застрахователната компания 
малко е вероятно “рисковете от политическо 
насилие” да намалеят през 2017 г. 

 

Българин арестуван в Индия за скиминг 
Полицията в Мумбай, Индия е арестувала 

през април 45-годишният Милчо Ангелов за 
използване на клонирани карти, с които е теглил 
пари от банкомати в града, съобщи The Times of In-
dia. При задържането полицията е открила у него 
магнитен четец на карти, декодер и множество 
пластмасови карти за теглене на пари от банкомат.  
Според полицията в Мумбай българинът е част от 
престъпна организация. Той е използвал фалшиви 

документи, за да се снабди с постоянна банкова 
сметка (PAN) и редовно е посещавал Мумбай от 
2013 г. с туристическа виза. Според полицията той 
е водил охолен начин на живот, плащайки наем за 
луксозен апартамент в размер на Rs 1 lakh  (1 lakh 
е равен на Rs 100,000 или около C$2,080 – б.р.)и 
е посещавал спа, сметката за която е била над Rs 
50,000 (около C$1,040 – б.р.).

С В Я Т

Какво е общото между бойкот, дизел и 
сандвич?

Много думи произлизат от имената 
на хора. Някои от най-използваните: 
Бойкот - през 1880г., управителя на голямо 
имение в Ирландия, капитан Чарлз Бойкот 
отказва да намали данъците на земеделците. 
Те спират да работят и го игнорират.   
Силует - Етиен дьо Силует бил министър 
на финансите на Франция през 1759г. Той 
въвежда нови данъци и дребнави икономии, 
като панталони без джобове и портрети 
изработени от сянката на позиращия. 
Садизъм - френският аристократ Маркиз 

дьо Сад е автор на множество текстове в 
които описва сексуални фантазии с насилие. 
През 19 век се появява думата “садизъм”. 
Дизел - Рудолф Кристиан Карл Дизел е 
немски изобретател, който през 1897г. 
създава едноименния двигател, който 
първоначално е работел с растителни масла. 
Сандвич - английският аристократ от 18ти век 
Джон Монтагю, 4-ти граф на Сандуич, обичал да 
играе на карти с приятели и спестявал времето за 
храна, консумирайки месо между хляб, за да не 
прекъсва играта и да не използва вилица.
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Доказателства, 
че Исус Христос 
е съществувал

Историческите източници 
показват, че Исус е съществувал 
физически, пише теологът 
Симон Гатъркол, потърсена 
от британския The Guard-
ian. Доказателствата за 
съществуването на Исус от 
Назарет са отдавна установени 
и широко разпространени, 
твърди теологът от The Uni-
versity of Cambridge. В 
десетилетията след живота му 
той е споменаван от еврейски 
и римски историци, както и 
в многобройни християнски 
писания. Едни от най-ранните 
християнски писания за Исус са 
посланията на Св. Павел. Според 
изследователите, първите са 
написани най-късно 25 години 
след смъртта на Божия син. 
Биографичните разкази в 
Новия завет датират около 40 
г. сл. Хр. Първият нецърковен 
автор, който споменава Исус 
е еврейския историк Йосиф 
Флавий. В своите хроники на 
юдаизма той споменава Исус на 
два пъти, като първият датира 
от 93г. сл. Хр. Около 20г. по-
късно римските политици 
Плиний и Тацит също разказват 
за дърводелецът от Назарет. 
От Тацит научаваме, че Исус е 
бил екзекутиран, докато Пилат 
Понтийски е префект на Юдея, 
а Тиберий е император. Около 
40% от пълнолетните англичани 
обаче не вярват, че Исус Христос 
е реална историческа фигура. 
Част от объркването идва от 
някои странни археологически 
аргументи около съществуването 
на Исус. Наскоро се появиха 
твърдения, че Исус е правнук 
на египетската кралица 
Клеопатра. Включително 
бяха открити древни монети, 
на които се предполага, че е 
изобразен Божия син с корона 
от тръни. Историческата наука 
не възприема такива неща 
като сериозни археологически 
данни. Изброените писмени 
свидетелства от християнски, 
еврейски и римски източници се 
смятат за достатъчно изобилни, 
за да докажат, че Исус Христос 
е живял и умрял.  Остава 
неразрешен друг съществен 
въпрос - дали той е оживял 
след смъртта си, коментира 
британският теолог.
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Pizza.com, яйце от Фаберже, картина на Полак или 
фотографии на Ансел Адамс

Богатството, което е цел 
за много, при други е просто 
стечение на обстоятелствата. 
Ето и няколко такива случая:  
1. През 1994 г. 29-годишният тогава 
Крис Кларк купува домейна Pizza.
com за $20. Крис плаща годишните 
такси и запазва домейна за 14 
години. През 2008 г. Крис решава 
да провери колко може да струва 
Pizza.com. Той пуска домейна в 
онлайн търг с начална цена от 
скромните $100 и докато приключва 
търгът вече е мултимилионер, 
след като домейнът е закупен за 
невероятната цена от $2,5 млн.  

2.  Колекционерът на антики Рик 
Нот отишъл през 2000 г. на гаражна 
разпродажба за бръснарски стол, 
но два много стари куфара му 
привлекли погледа. Куфарите били 
пълни със стари фотографии и 
Рок ги купил за $45. Оставили ги 
под билярдната маса в дома си и 
ги забравил за 4 години. След като 
ги проучил обаче установил, че 
това са отдавана изгубени творби 
на фотографа Ансел Адамс, чиито 
американски пейзажи от началото на 
20 век се били превърнали в класика. 
Студиото на Адамс било унищожено 
от пожар през 1937 г. и някои от 

снимките имали леки обгаряния. 
Експертите оценили всички 
фотографии за … $200 милиона. 
3. През 2015 г. анонимен търговец 
на метални отпадъци в Америка 
платил $14,000 за гигантски товар от 
скраб. Сред отпадъците той намерил 
малък орнамент във формата на 
яйце и си помислил, че може да 
го разтопи и да вземе около $500. 
Случайно обаче открил статия в 
Daily Telegraph, в която описвали, че 
се търси третото императорско яйце, 
направено от Фаберже за руското 
кралско семейство през 1887 г. То 
се смятало за загубено, след като 

било пуснато на търг още през 1922 
г. Британски експерти потвърдили 
автентичността на яйцето, а 
стойността му надхвърлила $30 млн.  
4. Тери Хортън - 73-годишна бивш 
шофьор на камион от Калифорния 
попаднала в дискаунт магазин 
на картина с абстракция, която 
се продавала за $5. Тери купила 
картината и проучвала с години дали 
е оригинална и каква е стойността 
й. Експерт установил, че картината 
е на художника Джаксън Полак и 
предложил на Тери $9 милиона. 
Тя отказала и обявила цена от $50 
милиона.

Какви права имат авиокомпаниите спрямо 
пътниците

След грандиозният скандал 
на United Airlines с насилственото 
извеждане на пасажера доктор Дейвид 
Дай, отново се разрази дебат какво 
могат и не да правят авиокомпаниите 
с пътниците си. ВВС публикува 
седем неща, които авиокомпаниите 
могат да правят с пътниците си.  
1. Да задължат пътник да слезе от 
самолета - продажбата на повече 
билети от местата в самолета е 
законна практика и се прилага 
често. Когато се случи това, 
авиокомпаниите обикновено молят 
доброволци да отстъпят местата 
си и да бъдат пренасочени към 

други по-късни полети. Ако това 
не се случи, авиокомпаниите могат 
да изберат пътници на случаен 
принцип и да ги задължат да 
слязат от самолета, както стана 
при United, но след което трябва да 
обосноват решението си писмено и 
да предложат компенсации в замяна.  
2. Да арестуват и глобяват пътник 
- капитаните на самолетите имат 
почти безгранична власт, когато 
се затворят вратите на самолетите. 
Командирите имат право да 
арестуват хора, да им налагат глоба, 
да удостоверят завещанието на 
агонизиращ пътник или смъртта му. 

3. Да не позволят на пътник да 
използва билет, който вече е платил 
- в някои страни авиокомпаниите 
могат да анулират билета за 
връщане на пътник, ако той не е 
използвал билета си на отиване 
или е пропуснал някой от полетите 
при пътуване с много прекачвания. 
4. Да не плащат за закъснения 
или изгубен багаж - според 
международните норми 
авиокомпаниите са длъжни да 
плащат компенсация за закъснения, 
причинени от „обикновени 
обстоятелства“, но ако закъснението 
е породено от обстоятелства, които са 

извън контрола на авиокомпанията, 
като метеорологични условия 
напр., те не са длъжни да плащат 
компенсация.  Съществуват и клаузи, 
според които пътникът трябва да 
бъде компенсиран, ако докаже, че 
багажът му е бил необходим, за да 
изпълни целта на пътуването си. 
5. Да задължат пътника да остане в 
самолета до 3 часа - самолет, пълен 
с пътници, може да чака разрешение 
за излитане от летището максимум 
3 часа, след което пътниците имат 
право да слязат от самолета, ако 
искат.

Burgas 63  
Special  

Selection Rakia  
LCBO # 278317   

retail price  

$ 29.95 

Demetra Vino Prospera Inc.
Email:   sales@demetravp.ca

РАКИЯТА
ВЕЧЕ Е 
НАЛИЧНА 
В 
LCBO
Търсете на щанда на  
            Vintages.

Музика на живо през уикендите!

Flamingo’s  
restaurant & bar

Serbian band “Malibu”  
Hottest by far!  

Come out to Flamingos for a wild night!
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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 

ПРЯСНО АГНЕШКО 
МЕСО 

-- 
Бои за яйца
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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

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!

Арестуваха собственик на тим във 
Formula 1,заподозрян в измами за 

$1млрд.
Полицията в Лондон, Великобритания е арестувала Вижай Малия - 

собственик на тима от Формула 1 Force India. В Индия срещу Малия има 
поредица дела за измама за над $1 милиард. Проблемите на Малия започват 
в края на 2015, когато 14 индийски банки го дават на съд за невърнати 
кредити в размер на над $1,4 млрд. във фалиралата му авиокомпания 
Kingfisher Airlines и в други негови бизнеси  като алкохолната компания 
United Breweries. Малия тайно напуска Индия през март 2016 г., а по-късно 
губи и дипломатическия си паспорт и поста си председател на индийската 
мотоспорт федерация. През 2016 г. Force India записа най-успешния си сезон 
във Формула 1 като завърши на 4-о място при конструкторите.

Новият Porsche Cayenne – най-
бързият кросоувър на планетата?
Следващото поколение Porsche Cayenne ще бъде поне със 100 кг. по-

леко, това съобщава изданието Auto Express, според което кросоувърът ще 
се появи на пазара най-късно през лятото на 2018 г. Шефът на отдела за 
разработки в Porsche Волфганг Хатц обяви, че новият Cayenne ще стане 
най-бързият всъдеход на планетата. В момента това е Jeep Grand Chero-
kee Trackhawk, който е оборудван с 6,2-литров HEMI, развиващ 707 к.с. и 
развива над 300 км/ч. Освен стандартен Cayenne компанията Porsche ще 
предложи и версия крос-купе.

Tesla Model S 100D измина 539 км с 
едно зареждане

Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) публикува 
официалните резултати от изпитанията на Tesla Model S във версия 100D. 
По време на тестовете електромобилът е успял да измине  539 км с едно 
зареждане, съобщава изданието InsideEvs. Продажбите на Model S 100D 
стартираха през тази година, като производителят обяви пробег от 540 
км. Хечбекът е оборудван с батерии с капацитет 100 кВт/ч, като ускорява 
от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунди. При Tesla P100D пробегът е 507 км, като 
максималната скорост е 250 км/ч. В САЩ Model S100D цените започва от 
$85,000, докато за 4х4 тръгват от $127,000.

Lexus представи LS 500 F Sport
Lexus представи LS 500 F Sport, който ще се продава с бензинов или 

хибриден двигател. В салона на LS 500 F Sport са поставени специални 
предни кресла, има активна система за управлене на четирите колела - Lex-
us Dynamic Handling, технически подобрения, повишаващи безопасността. 
LS 500 F Sport е оборудван с битурбо V6 с обем 3,5 литра, развиващ 415 к.с. и 
600 Нм въртящ момент. Двигателят се съчетава с 10-степенна автоматична 
скоростна кутия, което осигурява ускорение от 0 до 96 км/ч за 4,5 секунди. 
Хибридната версия на модела, разчита на атмосферен 3,5-литров бензинов 
V6, два електромотора и комплект литиево-йонни батерии. Мощността на 
агрегата е 354 к.с., а ускорението от 0 до 96 км/ч отнема 5,2 секунди.
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ПОРЪЧАЙТЕ

128 O’Connor Drive

Free parking

www.greekgrill.ca

Dine- In - Take Out - Catering 
Доставка по домовете

416.461.5200

Домашно приготвена храна
Традиционна	сръбска	кухня
Всякакви тържества до 30 души
- Кетеринг
- Доставка по домовете
- Закуски  
- Супи (пилешка, бобена чорба)
- Мезета всякакви  
- Манджи (мусака, сърми,  
пълнени чушки, гулаш)
- Скара (кебабчета, кюфтета,  
пържоли, шишчета, наденици,  
свинско руло пълнено със сирене и гъби)

657 Queensway, Toronto 416-253-8809www.threebrothersbarandgrill.com

Отворено	всеки	ден	от	
11am - 11pm

Three Brothers Restaurant
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН

Срещу McDonald’s, до бензиностанцията

- Прекрсасни 
бонбониери за подарък. 
Шоколада е много 
вкусен
- Кори за баници, 
пълнени кори с череши, 
ябълки, спанак, сирене, 
месо ( печат се около 
25-30 мин на 380-400 ºF 
Предлагат се в малки, 
големи и още по-големи 
опаковки за партита.
- Всякакви видове 
сладкиши( толумбички 
баклава, рула, еклери и 
други)
- Бонбони
- Боб на килограм
- Баници
- Орехи и сушени 
плодове на килограм
- Всякакви видове 
млечни продукти
- Салами, суджуци, 
кашкавали, сирена.

Хранителен магазин с голямо разнообразие на пресни и 
качествеи продукти и перфектно обслужване.
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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

Visitors to Canada Insurance
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

Сеул, Корея
Статията се предоставя patepis.com 

Автор: Райна Стефанова 
Снимки: авторът

Пътуването до Сеул е било 
замислено отдавна от двете ми 
дъщери, пълнолетни и живеещи 
извън България. Когато са решили 
да купят самолетни билети ме 
поканиха, ама аз не бях подготвена 
и леко отказах, ами то много далече, 
какво ще правя там, защо не отидем 
някъде по-близо и така. Техните 
билети бяха Лондон – Хелзинки 
– Сеул за атрактивната цена от 
около 500 паунда в двете посоки, 
купени през април 2016г., за края на 
септември 2016 г. Аз, докато реша 
дали искам да ходя, естествено, вече 
нямаше места. Е, реших през август, 
отивам, ама и както споменах, вече 
места нямаше. Започнах трескаво 
търсене на билет, за друг полет. 
Така се оказах горд ползвател на 
билет Лондон – Сеул, директен 
полет, с най – големия пътнически 
самолет А380, на Корейските 
авиолинии. До тук чудесно, 
пътувала съм доста семейно, обаче 
сега с отделен полет, съвсем сама! 
Изчетох всичко за Южна Корея, 
визов режим – 3 месеца престойбез 
виза, какво може да се носи в 
багажа, разпечатка на страницата 
на МВнР, копия на паспорти, 
разпечатан адрес на пребиваване, 
адрес на посолството ни в Сеул, 
какво да пиша в митническата 
декларация и малка сума корейски 
уони. И така въоръжена с всичко 
изброено, куфар и свито сърце 
тръгвам от Бургас,дъщерите ще ме 
чакат в Лондон и после всеки на 
своя полет, след около 17 – 18 часа с 
престои и граници, ще се видим на 
летището в Сеул. Първият културен 
шок изживях на летище Хийтроу 
в Лондон. На другите авиолинии 
тълпи, разговори, що-годе някакъв 
ред, а на Корейските авиолинии 
– стройна опашка по един, тихо 
и културно, всеки е забил поглед 
в телефона. Подреждам се и аз, 
дискретни любопитни погледи, от 
този момент трябваше да свикна, 

че съм различна, т. е бяла. От тук 
нататък все ни заглеждаха, децата 
сочат с пръст, милите, възрастните 
корейци гледат директно, младите 
дискретно. Прекрасен самолет, 
стюардесите облечени в униформи, 
като гейши, децата на корейците 
не плачат,беше доста комфортно 
за 12 часов полет. Лично за мен, да 
отбележа, беше нещо неизпитвано 
до сега, сама, без някой от 
семейството, когото да успокоявам, 
обслужвам или слушам, доста 
приятно. Кацнах в Сеул, слава 
богу, дъщерите кацнали успешно 
преди мен, събрахме се. Обаче 
каква изненада, нямат куфари. И 
защо? Защото, аз докато блаженно 
съм спала в самолета, някъде над 
Русия, те се прекачили в Китай. 
Обяснявам: от Финеър, в Хелзинки 
предложили на доброволци да се 
прикачат още веднъж някъде в 
източен Китай, срещу обезщетение, 
тъй като имало повече продадени 
билети. Резултатът е бил инфарктно 
прекачване, с риск да се изпусне 
полета за Сеул, стари самолети, 
лош полет и два закъснели куфара, 
единият още неизвестно къде. Не 
препоръчвам доброволстване! 
От престоя ми в Сеул, мисля 
да разкажа лични впечатления. 
Туристическите забележителности, 
държа да отбележа, ги посетихме 
без изключения, и ги има в 
пътеводителя за Сеул и във всички 
интернет сайтове, заслужават си,но 
няма да ви отегчавам. Аз като 
живяла през социализма, прехода, 
демокрацията и дивия капитализъм 
мисля, че корейците са изградили 
високо развит пазарен социализъм. 
Мисля така защото, държавата им 
е високотехнологична, подредена, 
със строги правила, високо 
ценено образование, с респект към 
институциите и спазван от всички 
обществен ред. От летище Инчеон 
взехме такси, случаен човек от 
летището, ни предложи, цената 

беше 70 евро до към централен Сеул, 
след 12 часов полет и загубен багаж 
искахме да се установим. Бяхме 
запазили апартамент през airbnb. 
Прекрасен апартамент, без мебели, 
спане на земята на футони, в кухнята 
без вилици, не се шегувам, беше 
красиво и интересно. Жилищен 
комплекс с много високи блокове и 
малки като кутийки апартаменти. 
Интернет навсякъде,

в апартамента, в автобусите, 
в метрото, на улицата, прекрасно! 
През целият ни престой в Сеул, 10 
дни не се почувствахме притеснени 
или застрашени, само много бързо 
шофират тези хора, и автобусите, и 
такситата, и колите. В момента, в 
който се качиш в автобус се дръж 
здраво, тръгва на раз, завива, спира, 
ужас! Пресичайте само на зелен 
светофар, ако има само пешеходна 
пътека, на подскоци и с повишено 
внимание, най-добре вървете след 
местните. С пушенето определено 
е проблем. В централната част, т. 
е. ситито не може да се пуши и на 
улицата. Видяхме кабини за пушене, 
ще сложа и снимка, на тротоарите 
има знаци, пушенето забранено. 
Направиха ни забележка, че пушим 
на терасата в апартамента, който 
изрично беше за пушачи. Съседа 
ни отгоре беше се ядосал, ама като 
разбра, че сме от Европа, много 
е важно за тях да не притесняват 
туристите, ни отпусна малко 
време и се примири. Специално 
посетихме българския ресторант 
„Зелен“ в квартала на чужденците. 
Благодарим на момчетата, 
българчета, които работят там, 
скъпичко беше и се ограничихме 
в поръчката и каква изненада – 
почерпка от персонала, баклави, 
халви, сладолед. Много приятно 
преживяване, особенно след като 
персонала от корейци, специално 
излезе да ни види – ами хубави 
сме!  Много учат корейците, децата 
излизаха от училище или занималня 

към 10 часа вечерта, с 
униформите в тъмното, 
работещите към 7 – 8 часа 
се прибираха. В метрото 
– чисто, без прашинка, по 
улиците чисто, обичат да 
си упражняват английския, 
питат дали имаш нужда 
от помощ и да нямаш 
обясняват, кой колкото може 
важно е желанието. Храната 
е прилична, очаквах много 

люто, не беше чак толкова. Много 
ми хареса барбекюто в квартала на 
студентите, евтино и приятно, на 
улицата някой пее, друг свири на 
китара или на каквото може. Най-
интересно беше караоке в нещо като 
кабинки на 2 – 3 етажа и се вижда 
от улицата. Корейците обичат 
пластичните операции, много 
са разпространени. Има много 
клиники, предлагат уголемяване 
на очи, повдигане на клепачи, 
оформяне на скули, и други 
такива. Пазарите са колоритни 
с характерните за Азия морски 
дарове, сготвени или сурови, питки 
с кълнове, сурово месо/дано да е 
говеждо/ с яйце, соджьо – разредена 
ракия, бира – много е хубава, 
браво на корейците. Обичат и си 
тачат традициите, ако посещават 
Националния музей на Корея, 
който е огромен парк, храмовете 
или дворците,корейците си наемат 
национални костюми, обличат ги и 
така се разхождат и из града, входа 
за хора в костюми е безплатен. 
Чудесна инициатива много ми 
хареса. Снимахме се с две девойки, 
удоволствието беше взаимно. 
Срещнахме се с приятели на дъщеря 
ми от Facebook, натурални корейци. 
Всички живеят с родителите си 
докато не намерят партньор, преди 
това не се отделят, не било прието. 
Направи ми впечатление колко 
добре са образовани, възпитани и 
родолюбиви, гордеят се с произхода 
си и в същото време се опитват да 
бъдат космополитни. В метрото 
масово учат английски, четат 
или повтарят на глас, пишат на 
лаптопите си, или направо си 
гледат сериали онлайн. За тях бяхме 
американки, така им изглеждахме 
на улицата, ако попитат 
уточнявахме, че сме от Европа. 
Един младеж поиска да уточним, 
коя държава? България, казваме в 
движение, без да очакваме реакция 
и той, аааа йогурт,йогурт, известни 
сме, приятно ни стана. Държа да 
отбележа, че толкова далече от 
България, аз като човек на средна 
възраст се чувствах комфортно и ми 
беше изключително интересно. Не 
знам дали бих повторила пътуване 
до Корея, но Япония вече ми се видя 
много близо, живот и здраве не е 
невъзможно. Много лесно било до 
организираш пътешествие по твой 
вкус и да посетиш другата страна 
на Земята.
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Защо побеляваме - здраве.bg

Въпреки разпространеното 
мнение, че побелялата коса е признак 
за мъдрост, тя всъщност няма 
нищо общо с промяната в цвета на 
косата с напредването на възрастта, 
убедени са американски учени. 
Това побеляване е предизвикано 
от натрупването на водороден 
пероксид поради износването на 
фоликулите на косъма, а пероксидът 
блокира нормалния синтез на 
меланина – природния пигмент на 

косата. “Всички клетки на косата 
произвеждат миниатюрни частици 
водороден прекис и колкото повече 
остаряваме, толкова по-голямо е 
количеството на произведеното 
вещество. По този начин косата се 
обезцветява отвътре и става сива, 
а след това напълно бяла”, твърдят 
учените, цитирани от Reuters. Те 
са изследвали клетъчната култура 
на фоликулите на косъма и са 
установили, че натрупването на 

водороден прекис е предизвикано 
от намаляването на количеството 
фермент, способстващ за разпада 
на водородния прекис до вода и 
кислород: “Фоликулите не могат да 
възстановят вредите, причинени от 
водородния прекис поради ниските 
нива на ферментите (MSR A и B), 
които по принцип изпълняват тази 
функция”. Освен това високото 
съдържание на водороден прекис 
и ниските концентрации на 

важните ферменти възпрепятстват 
формирането на фермента 
тирозиназа, който регулира 
производството на меланин във 
фоликулите на косъма. Именно 
меланинът е отговорен за цвета на 
косата, цвета на кожата и очите. 
Според учените, че аналогични 
процеси вероятно са основна 
причина и за кожното заболяване 
витилиго.

Да постим или не!?- dieti.info
Някои хора смятат, че спазването 

на постите нанася вреда на здравето, 
тъй като организмът се лишава 
от необходимите разнообразни 
питателни вещества. Други вярват, 
че това е своеобразна диета, която 
има благотворно влияние върху 
тялото. На първо място е добре да 
уточним “природата” на поста. За 
разлика от “обикновената” диета, 
която има за цел да постигне полза 
за тялото, вярващите, спазвайки 
пост, се стремят да прочистят не 
тялото, а душата си. Това, колкото 
и да изглежда първично и за някои 
дори несериозно, на практика е 
особено важно – постите имат 
психологическа (т.е. душевна), 
а не физиологична природа.  
Пости	 съществуват	 в	 много	
религии. Скептиците смятат, 
че забраната за употребата на 
определени продукти е измислена, 
за да може привържениците на 
различните религии да общуват 
по-малко помежду си. Вярващите 
възразяват - в организма на 
човека всички е свързано взаимно. 
Затова и постът не е само отказ от 
обилната вкусна храна. По време на 

пост са забранени развлеченията, 
кавгите, обидите. Това е време на 
безкористна помощ към ближния 
и примирение с враговете.  
Постът	 всъщност	 често	
става	 първата	 стъпка	 към	
религията. Това е своеобразна 
проверка: ако издържиш, значи 
може да се смяташ за “верующ 
човек”. Някои хора започват 
да постят убедени, че постите 
са полезни и за здравето на 
тялото, а други просто искат да 
проверят силата на волята си.  
Християнските	 пости	
съществуват	 още	 от	 времето	
на	 пророка	 Мойсей,	 който	
40	 дни	 е	 постил	 в	 пустинята.	
Същото, според библията, е 
извършил и Исус Христос. Затова 
днес праведните християни 
спазват пости - за да покажат 
готовността си за противопоставяне 
на всички изкушения.  
За православните най-значим е 
Великият пост, който продължава 
7 седмици (обикновено се пада през 
март-април всяка година). Много 
от диетолозите са убедени, че 
Великият пост е полезен за тялото 

не по-малко, отколкото за душата. 
Отказването от месо и мазна храна 
подготвя стомаха към периода на 
лятното приемане на растителна 
храна. Научно е доказано, че ако 
организмът е прочистен, всички 
витаминозни продукти се усвояват 
и преработват по-добре. Великият 
пост в древността е бил много 
строг - била е разрешена само 
употребата на хляб, зеленчуци 
и сушени плодове, при това 
веднъж дневно – само вечер. 
Най-строги	според	традицията	са	
първата	 и	 последната	 седмици. 
През първите два дни, ако се спазват 
предписанията, може да се пие само 
вода. През седмицата, с изключение 
на събота и неделя, може да се 
приема храна, приготвена на огън, 
без обаче в нея да се добавя мазнина.  
Специалистите съветват през 
почивните дни да се приема храна с 
добавена мазнина (това е позволено 
от църковните канони) 3-4 пъти 
дневно. Два пъти през седмицата 
се разрешава и употребата на риба. 
През Страстната седмица в петък и 
събота според канона трябва да се 
откажем напълно от храната. Това е 

опасно за стомашно-чревния тракт 
и цялата обмяна на веществата, 
които се подлагат на истински стрес. 
Съчетаването на нискокалорична 
диета и физически натоварвания 
помага за отвличане на мисълта от 
сладкото, за зареждане с бодрост 
и за трениране на мускулите.  
Отговяването	 е	 завършек	 на	
Великия	 пост. Традиционно то се 
приема като време на неимоверна 
лакомия. Чревоугодничеството 
след продължителен период на 
въздържание от тежка храна не 
води до положителен резултат, тъй 
като организмът е пренастроил 
обмяната на веществата и работата 
на стомаха и червата. Ако започвате 
да постите, не бъдете прекалено 
строги към себе си и употребявайте 
по-разнообразна храна. Пости 
не трябва да спазват децата, 
болните от гастрит, холецистит, 
панкреатит, диабет, пациентите 
след операция, бременните и 
кърмещите, хората, пътуващи на 
големи разстояния.

Имунитетът при децата: 5 начина да го 
стимулираме - здраве.bg

В детството имунната система 
е все още ненапълно зряла и 
затова децата са най-податливи 
към развитието на инфекциозни 
заболявания. Имунната система 
е съставена от група от органи, 
тъкани и клетки, които се борят с 
болестотворните микроорганизми, 
попаднали в тялото ни. Когато 
детето притежава силна имунна 
система, то е по-малко застрашено 
от развитието на инфекциозни 
болести и дори да се разболее, 
ще се възстанови много по-бързо. 

1.	 Задължително	 кърмете	 бебето	
през	 първите	 няколко	 месеца	
след	 раждането. Кърмата съдържа 
антитела, които подпомагат 
все още несъвършената имунна 
система на новороденото. 
2.	Включете	плодове	и	зеленчуци	
в	 хранителния	 режим	 на	
детето.	 Богатите на витамин C и 
антиоксиданти растителни храни – 
например ягоди, домати, броколи, 
боровинки, картофи – ще стимулират 
значително имунитета му. 
3.	 Оставете	 детето	 от	 време	 на	

време	 да	 се	 поизцапа. Обратно 
на широко застъпената логика, 
мръсотията в „умерени количества” 
може да бъде най-добрият приятел 
на имунитета, тъй като стимулира 
неговото съзряване. Освен това 
поддържането на свръххигиена 
доказано увеличава риска от 
протриване, т.нар. пресичане 
и атопични заболявания като 
астма, атопичен дерматит и др.  
4.	 Намалете	 количеството	 захар	
в	 детското	 меню. Сладкото 
може значително да понижи 

функцията на имунната система.  
5.	Окуражете	детето	да	привикне	
към	 здравословен	 хранителен	
режим	 и	 да	 спортува	 често.	
Давайте му личен пример. 
Противно на общоприетото 
мнение наднорменото тегло и 
затлъстяването имат отрицателен 
ефект върху имунната функция. 
Ето защо поддържането на 
оптимално тегло е още един начин 
да стимулирате детския имунитет.

Мрежата лишава хората от навици за общуване
Несъмнено възможността да се 

изпращат безплатни съобщения и 
да се говори без пари с всяка част 
на света е голям плюс на интернет.  
За някои това е също много добър 
начин за избягване на неприятните 
моменти и конфликтните ситуации 
в процеса на общуването.  
За много от хората обаче и най-
вече за децата тази форма на 
общуване ги лишава от навика 
да комуникират в реалността.  

43% от подрастващите използват 
мрежата като начин за общуване 
с приятели и познати по-често, 
отколкото да се срещат с тях. 
13% дори използват само този 
начин за предложения за среща 
или прекъсване на отношенията, 
показва анкета, проведена във 
Великобритания. “Ако човекът, 
с когото общувате, се дразни от 
нещо, вие не виждате това. А ако 
на мен нещо не ми се харесва, 

те също не разбират за това”, 
споделят 17-годишните. По-
възрастните се отнасят по друг 
начин към онлайн общуването. Те 
бъбрят в чата едновременно с 5-6 
познати, но за важните разговори 
използват телефона. Категорични 
са, че интонацията на събеседника, 
която се губи в чата, е от голямо 
значение. SMS-ите, чатовете, а и 
социалните мрежи не предават 
усещането за физическа близост и 

затова позволяват да се избегнат 
неприятните емоции, признават 
обаче и те. Британските психолози, 
автори на изследването алармират, 
че този вид комуникация не 
позволява на младите хора да 
изградят така необходимите в 
обществото социални навици, 
съобщава ВВС.

здраве.bg
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Колкото повече Facebook, толкова по-лошо 
психическото здраве

С р е д н о с т а т и с т и ч е с к и я т 
потребител на Facebook прекарва 
близо 1 час в сайта всеки ден, 
според данни на компанията 
от 2016 г. Проучване на Deloitte 
сочи, че първото нещо през деня, 
което правят много хора, е да 
проверят социалните мрежи - 
често още преди да са станали от 
леглото. Предишни проучвания 
показват, че използването на 
социални медии може да отнеме 
от общуването лице в лице, да 
увеличи заседналостта, да доведе 
до пристрастяване към интернет 
и да подрони самочувствието чрез 
неблагоприятни сравнения. Ново 
проучване, цитирано от Harvard 
Business Review, използва три 
нива на данни от представителна 

извадка от 5 208 души на Gal-
lup, заедно с няколко различни 
индикатора за употреба на Face-
book, с цел да провери как се 
променя благосъстоянието на човек 
с времето с употребата на Face-
book. Тези индикатори включват 
задоволство от живота, самооценка 
на психическото здраве, самооценка 
на физическото състояние и индекса 
на телесната маса. Индикаторите за 
използване на Facebook включват 
харесването на чужди постове, 
създаване на собствени постове и 
кликането върху линкове.  Във всякo 
ниво участниците са помолени да 
назоват до четирима свои приятели, 
с които обсъждат важни въпроси и 
до четирима свои приятели, с които 
прекарват свободното си време, 

така че всеки участник да посочи 
до 8 различни хора. Като цяло 
резултатите от проучването сочат, 
че социалните мрежи от реалния 
свят се асоциират положително 
с цялостното благосъстояние на 
човек, докато употребата на Face-
book се асоциира отрицателно. 
Тези резултати важат най-вече по 
отношение на психическото здраве; 
повечето индикатори за употребата 
на Facebook в продължение на 1 
година прогнозират влошаване 
на психическото здраве през 
следващата година. Авторите 
на проучването откриват, че 
харесването на постовете на 
други и кликането върху линкове 
прогнозират в значителна степен 
понижаване във физическото 

здраве, психическото здраве 
и задоволството от живота. 
Използваният от авторите на 
проучването метод показва, че Face-
book изглежда води до понижаване 
на благосъстоянието, но не отчитат 
особени разлики между трите типа 
дейности, които са проследили — 
лайковете, постването и кликането 
върху линкове и това как влияят 
върху потребителя. Резултатите 
предполагат, че влошаването на 
благосъстоянието e резултат по-
скоро на количеството на употреба, 
отколкото на качеството.  Авторите 
считат, че социалното общуване 
в интернет не може да бъде 
заместител на истинското общуване 
в реалния живот между хората.

Тайланд предлага до 20-годишна виза срещу $60,000
Тайланд вече предлага визи 

за пребиваване на чуждестранни 
граждани, които ще им позволяват 
да живеят в страната срещу около 
$3,000 на година. Предлагат се 7 
различни пакета, като най-скъпият e 
Elite Ultimate Privilege - 20-годишно 

жителство срещу $60,000 
еднократно и $600 годишна такса. 
В цената е включена спонсорирана 
от държавата консиерж програма, 
която осигурява улеснен достъп до 
държавните агенции, занимаващи 
се с въпроси относно имиграцията, 

шофьорските книжки, разрешения 
за работа, ежегоден здравен преглед 
в частна болница, спа процедури и 
посещения на голф игрища. Визата 
се издава от Thailand Privilege Card 
Company Limited, която е 100% 
собственост на Борда по туризма на 

Тайланд. Elite Easy Access предлага 
5-годишна виза срещу $15,000 няма 
годишна такса и 10-годишна виза 
срещу $30,000.  

С какво ни „омагьосват“ junk-food ресторантите?
Френският сайт Sympa-

sympa.com публикува няколко 
прийома, които използват fast-
food заведенията, за да привличат 
клиенти и да продават повече. 
1.	 Бургерите се приготвят в 
момента? - приготвянето на бургери 
в ресторант за бързо хранене отнема 
няколко минути, но тайната е, че те 
просто са замразени полуфабрикати. 
2.	Храната се приготвя, за да не се 
дъвче дълго - според изследванията 
хората дъвчат около 12 пъти, 
преди да погълнат в заведения за 
бързо хранене, докато в вкъщи 
обикновено около 15 пъти. Когато 
дъвчем по-малко ядем повече. 
3.	Цветовете	стимулират апетита - 

червеният и жълтият цвят са често 
срещани в fast-food заведенията. 
Те са перфектна комбинация и 
стимулират неосъзнатото желание 
за влизане в „ресторанта“. Този 
феномен дори си има име – „теория 
на кетчупа и горчицата“ (Ketchup and 
Mustard theory). Тези цветове карат 
хората подсъзнателно да чувстват 
нуждата от храна.  Комбинациите 
червено и жълто /често използвани 
заедно/са използвани в логото и 
интериора на повечето fast-food 
вериги - McDonald’s, Tim Hor-
ton’s, Arby’s, Wendy’s, KFC, Dairy 
Queen, Pizza Hut, Popeye’s, др. 
Разбира се има и изключения – 
Starbuck’s, Taco Bell, Subway…   

4.	 Продават ни повече отколкото 
искаме - учените установиха, че е 
по-трудно да отхвърлиш директно 
предложение. Около 85% от хората 
поръчват повече от планираното, 
когато служителите в ресторанта 
им предлагат да допълнят 
поръчката си с нещо друго. 
5.	 Следите	 от	 грил по месото са 
илюзия - те несъмнено ги правят 
по-привлекателни, но са създадени 
в завода преди замразяването.  
6.	 Салатите са най-здравословни 
- салатите се появиха в менюто на 
много junk-ресторанти като по-
здравословна алтернатива. Но те 
съдържат същите, и дори повече, 
калории. Листата на марулята 

често съдържат пропиленгликол 
(добавката Е1520), за да не увяхват.  
7.	Кафето - много junk-ресторанти 
предлагат кафе в полистаринови 
вместо в картонени чаши. 
Полистаринът (C8H8)n) съдържа 
мономерен старин (C8H8) - 
химическо вещество, което може да 
се отдели, когато влезе в контакт с 
гореща течност. То засяга нервната 
система и може да предизвика 
депресии и загуба на концентрация, 
а според някои учени хормонални 
проблеми и ракови заболявания.

Koenigsegg – най-скъпите суперколи, за които се 
чака до … 5 години

Купувачите на автомобил 
от шведския производител Koe-
nigsegg, основан през 1994 г. от 
роденият на 2 юли 1972 г. Кристиан 
фон Кьонигсег, са принудени 
да чакат минимум 4-5 години, а 
цената на суперколата е средно $2 
млн.  „Най-важната задача пред нас 
е да съкратим времето за доставка 

до две-две и половина години, 
коментира Кристиян фон Кьонигсег 
след последния автосалон в Женева 
пред R&T.  „Имаме достатъчно 
поръчки дори и сега, въпреки петте 
години чакане. Ако успеем да 
съкратим това време до 2 години, 
ще привлечем много нови клиенти“. 
Модели като Regera и Agera RS на 

Koenigsegg в момента са на върха 
на пирамидата, но не е сигурно 
дали няма да са остарели през 2021 
г., когато поръчалите автомобила 
днес ще могат да го получат. Regera, 
която ще бъде произведена само 
в 80 бройки, предлага хибридно 
задвижване с 1500 конски сили, 
20 сек. за ускорение от 0 до 400 

км/ч. Автомобилът е оборудван и 
с екстра, която е наречена Autoskin 
- новаторска хидравлична система, 
която контролира предния и задния 
капак, вратите, прозорците, задното 
крило и различни други функции.

Mercedes-Benz 600 и изборът на диктаторите
Кое е общото между Мао 

Дзедун, Ким Ир Сен, Леонид 
Брежнев, Йосип Тито, Никулае 
Чаушеску, Енвер Ходжа, Франсоа 
Дювалие, Фердинанд Маркос, 
Фидел Кастро, Саддам Хюсеин? 
Може би не само едно нещо. Но едно 
със сигурност е предпочитанието 
на Mercedes-Benz 600.  Моделът е 

произвеждан между 1963 и 1981 г. в 
две разновидности - с дължина 5.45 
мeтра и 6.24 метра. При пазарния си 
дебют Grosser струва около $20,000 
- фантастична сума за времето си, 
когато Cadillac Eldorado е  около 
$6,000. Заради теглото си от над 
3 тона с пътниците, от Mercedes е 
трябвало да разработят изцяло нов 

мотор за 600 - М100, с работен обем 
6,3 литра. За близо две десетилетия 
компанията е произвела едва 2,677 
бройки от този автомобил. От тях 
41 са били фабрично бронирани, но 
и обикновените версии са с дебела 
ламарина и с шаси от толкова 
здрава стомана, че би издържало 
и взрив на пехотна мина. 600 има 

регулируемо пневматично окачване, 
което осигурява гладко возене 
и през най-лошия терен. Всички 
детайли в интериора и екстериора 
са изработени ръчно, като дървото 
и кожата са индивидуални за всяка 
отделна кола.
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Solmaz Food Inc
НАЕМА НА 
РАБОТА.
Английски 
задължителен.
16 Jutland Rd, 
(416) 252-1300

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

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

За премахване на болки в ставите с 
акупунктура потърсете Др.Чао

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

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

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

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

WE OFFER :  $ 0.50 PER MILE + HST  (CAN-US) 

DRY VAN 53” NOT OLDER AS 3 YEARS 

905-820-8778  
 

OR  WWW.NAVIGATORSMOTORFREIGHT.CA 

4 AZ DRIVERS WANTED 
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TERRA MARE CARGO INC 
Ник. Георгиев

Превоз на коли, лодки, мотори, 
лични вещи и др. товари

416 526 8435
ACCESSNIKI@GMAIL.COM

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. 

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

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

Фризьорски и  
Козметични услуги

A mobile auto-repair business is
looking for an employee/independent  

contractor.   
The business is also

available for sale. Services include  
dashboard, seat, door panel, and  

steering wheel repairs. Call: 416-832-2736

Търсим жена за работа в 
деликатесен магазин в Мисисага. 
Пълен или почасов работен ден.

Моля, позвънете на Боби:  
647-272-2489

КРАТКИ ОБЯВИ
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  Bulgarian Canadian Business Directory

416-821-9915 

For  
ADVERTISING

Call:
Reserve 
your Ad 

now!

Coming soon

Print & Online
www.BulBiz.com

Bulgarian directory is coming in May.
Last calls to reserve your ad. 

Call now! 416-821-9915

Нова безплатна услуга  “ Flame Easy Read” . 
За по-нетърпеливите ни читатели очакващи нов брой на в. “Пламък”, 

предоставяме специална възможност за бързо и удобно четене  
чрез фейсбук страницата ни:  

www.facebook.com/bulgarianflame
Там ще можете да разлистите страниците, отпечатате тези, които 

желаете и ги прочетете в удобно за вас време още преди в. “Пламък”  
да се е появил в магазините.

Харесайте фейсбук страницата ни, като натиснете бутона “Like”
и ще можете да следите и промоциите, които предлагаме.
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За премахване на 
болки в ставите 
с акупунктура 

потърсете  
Др.Чао

ГОЛЯМО УДОБСТВО ЗА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА  

НА ЛЕКАРСТВА С РЕЦЕПТА  
ПО ДОМОВЕТЕ  

и 20% off на лекарства  
(over the counter)

ЛЕКАРСТВАТА СА 
ПОДРЕДЕНИ И 
ОПИСАНИ ПО ДНИ И 
ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКИ
доставки в районa на GTA

GTA ROYAL MEDICAL PHARMACY
приема нови пациенти

Говорим български: 
 416-826-2232

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)

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
     905-232-5246

ПРЕМЕСТИХМЕ СЕ 
 НА НОВ АДРЕС

28,

Оld Мill Pastry & Cafe

Mark’s Hungry Deli & Kitchen 
24 Chauncey Ave, Etobicoke, ON M8Z 2Z4

- Fresh meats. Smoked meats. Deli counter
- Euro products
- Hand made Bakery items
Mark’s Traditional Waterloo approach
- Locally farmed and micro batched
- Humanely raised without antibiotics
- Free from gluten and allergens, - Low sodium
Lunch Special,  
Frozen Home 

dinners
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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 - ШКЕМБЕ  

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


