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България и Македония  
с исторически договор  

за добросъседство

Bulgaria and Macedonia signed 
a historic agreement 

on good-neighborliness
На 1 август в Скопие министър-

председателите на България Бойко 
Борисов и Македония Зоран Заев 
подписаха двустранен договор за 
приятелство, добросъседство и 
сътрудничество. Споразумението 
между двете страни е резултат на 
18-годишни усилия на няколко 
правителства на двете страни. 
По отношение изключително 
чувствителния въпрос за 
изясняване на общата история, 
ще се занимава специална 
комисия. “Република Македония 
и Република България направиха 
историческа стъпка напред, заедно. 
Историята поставихме като 
основа за бъдещето и открихме 
път за стабилност и развитие на 
двете държави и за Балканския 

район. Затворихме въпроси, с 
което недвусмислено направихме 
пътя за сътрудничество 
между нашите страни. Този 
договор е общ успех!”, заяви 
македонския премиер Зоран Заев.  
На въпроса на македонски 
журналист защо националният 
празник на Македония Илинден 
трябва да се чества заедно, Бойко 
Борисов отговори с въпрос: 
“Празниците са общи, защо да не 
ги празнуваме?”. “Ами да се сбием 
тогава!? На Балканите години 
наред правим това нещо. Много пъти 
сме се сбили и всички сме велики - 
Велика Албания, Велика България, 
Велика Сърбия, Велика Македония. 
Всички сме велики и от войните я 
докарахме Балканите да са най-

бедното и най-изостаналото място 
на Европа“, коментира г-н Борисов. 
Двете страни поемат ангажимент 
да предприемат ефективни 
мерки за предотвратяване на 
недобронамерена пропаганда, 
насочени към подстрекателство 
на насилие или омраза.  
Двете страни няма да имат 
териториални претенции една към 
друга и поемат ангажимент да 
не позволяват територията им да 
бъде използвана за извършването 
на подривни, сепаратистки и 
действия, които са заплаха за мира 
и сигурността. Финансирането 
на железопътната връзка между 
София и Скопие с 250 млн. евро 
между ще е първият пряк резултат 
от подписването на договора за 

добросъседство. Българската страна 
пое ангажимент до 2027 г. да изгради 
жп линията София – Перник – 
Радомир – македонска граница. 
Македония се ангажира да построи 
жп участъка Крива паланка – Деве 
баир – българска граница до края на 
2025 г. Българската и македонската 
страна ще започнат веднага и 
проучване на възможностите за 
изграждане на нова директна газова 
връзка между двете газови системи.  
Подписването на договора на 
македонски език преустановява и 
дългогодишната критика от страна 
на Скопие, че България не признава 
македонската нация и език.  
България бе първата страна, която 
призна Република Македония през 
1992 г.
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Френският президент в България на 25 август
Президентът на Френция 

Еманюел Макрон ще посети 
България на 25 август по покана 
на президента Румен Радев и 

министър-председателя Бойко 
Борисов, съобщи пресслужбата 
на министерски съвет. Теми от 
дневния ред на Европейския съюз, 

европейската перспектива на 
страните от Западните Балкани, 
охраната на външните граници на 
ЕС, както и въпроси на двустранното 

сътрудничество между България и 
Франция, се очаква да бъдат сред 
акцентите по време на срещите му 
в България.

Почти половината присъди в България  
през 2016 са условни

… сочат данните на 
Националния статистически 
институт (НСИ). От близо 34,000 
постановени присъди, повече от 
16,000 са с условно наказание, 

съобщава NOVA. При повече от 
половината от неусловните присъди 
лишаването от свобода е до 6 
месеца. При така наречената битова 
престъпност, която е най-големият 

бич за обществото положението 
е още по тежко. От общо 44,554 
регистрирани кражби и грабежи 
има постановени малко над 6,000 
присъди. Разкрити са едва 1/3 от 

престъпленията. Данните също 
така сочат, че 90% от осъдените са 
мъже, едва 10% са жените, а близо 
половината от осъдените са на 
възраст от 18 до 29 години.

Обвиниха кмета на Пловдив

Изчезна касиерът, осъден за най-големият 
банков обир в България

Прокуратурата внесе в 
Окръжния съд в Пловдив обвинение 
срещу кмета на града Иван Тотев 
за “значителни вредни последици”. 
Заедно с Тотев ще бъдат съдени 
заместника му Димитър Кацарски 
и кмета на район “Западен” 
в общината Димитър Колев. 

Досъдебното производство по 
случая започна през ноември 2016, 
а Тотев бе привлечен като обвиняем 
през януари 2017. Обвинението 
срещу Тотев е за пряко договаряне 
на изграждане на зоокът в града, с 
което  кметът е заобиколил Закона 
за обществени поръчки. Чрез 

нарушения Тотев е искал да набави 
“облага за търговското дружество в 
размер на 689 869.70 лв”, пишат от 
прокуратурата. Кацарски и Колев са 
обвинени  за това, че “умишлено са 
улеснили кмета на община Пловдив 
да извърши престъплението”. В 
началото на годината Тотев за 

кратко бе отстранен от поста си 
заради разследването на поръчката 
за зоопарка. Впоследствие той 
бе върнат на работа, след като 
Апелативния съд в Пловдив 
прецени, че оставането му на 
длъжност няма да възпрепятства 
разследването.

Бившият главен касиер на 
“Алфа банк” Петко Митовски, 
който през април бе осъден на 
15 год. затвор заради кражба на 

над 21 милиона лева, за което 
„Пламък“ писа, е обявен за 
общонационално издирване от 19 
юли, съобщение от прокуратурата. 

Според информацията полицаи са 
отишли до дома на Митевски, за 
да го арестуват, но не го открили 
там. Действията по задържането му 

дошли след решение на Софийския 
апелативен съд, който променил 
мярката за неотклонение на банкера 
от „подписка“ в „арест“.

Влошаване на бизнес-климата  
в строителството и услугите

П о - н е б л а г о п р и я т н а 
стопанска конюнктура през юли 
в строителството, търговията 
на дребно и услугите, докато в 
промишлеността се наблюдава 
подобряване, регистрират 
регулярните Бизнес анкети на 
Националния статистически 
институт (НСИ). През юли 2017 

г. общият показател на бизнес 
климата се понижава с 1.4 пункта 
в сравнение с юни, но продължава 
да е над дългосрочното си средно 
равнище (със 7.8 пункта). Основният 
фактор, затрудняващ дейността във 
всички сектори, остава несигурната 
икономическа среда, следван от 
недостига на работна сила. По 

отношение на продажните цени 
мениджърите очакват запазване на 
тяхното равнище през следващите 
три месеца. През юли бизнес 
климатът в строителството се 
влошава с 3.2 пункта, което се 
дължи на изместване на оценките 
и очакванията на строителните 
предприемачи за бизнес състоянието 

на предприятията. През юли бизнес 
климат в сектора спада с 3.3 пункта, 
което се дължи на изместване 
на оценките и очакванията на 
мениджърите за бизнес състоянието 
на предприятията. Мненията им 
относно настоящото и очакваното 
търсене на услуги са също по-
резервирани.

Българите не вярват на управляващите,  
но не искат нови избори

След поредицата от избори 
през последните 4 години – 3 
пъти извънредни парламентарни, 
местни, европейски и президентски, 
апатията и разочарованието от 
дейността на институциите и 
партиите вземат връх в България. 
Едва 12% е делът на хората, които 
желаят нови парламентарни избори, 
а близо 40% смятат, че в една или 

друга форма правителството ще се 
задържи на власт до края на мандата 
си, сочат данните от социологическо 
проучване на Агенция „Афис“, 
проведено в периода 21-25.07.2017 
г. Според агенция “Афис“, 
поведението на управляващата 
партия, макар и неодобрявано, е 
добре познато, опозицията не е 
достатъчно силна и приемлива, 

за да наложи обществен натиск 
за промяна, мотивират извода си 
социолозите. На фона на общата 
нестабилност и спадащо доверие в 
политиката ЕС е върнал позитивния 
си рейтинг и доверието в него, след 
продължително прекъсване, отново 
превишава недоверието. На дъното в 
класацията на доверие са съдебната 
власт и Народното събрания. 

Евентуални нови избори обаче няма 
да доведат до никакви съществени 
размествания. Мнозинството от 
гражданите преценяват, че живеят 
по-зле в сравнение с 2016 г. и нямат 
позитивни очаквания за близкото 
бъдеще.

Задигнаха близо 1.5 млн. лв. от братя-
собственици на нощни клубове

Крадци задигнаха близо 1.5 млн. 
лв. в пари и ценности от дома на 
родителите на братя, собственици 
на няколко нощни клуба в София, 
съобщи в. „24 часа“. Двамата братя 
държат клуб „Ялта“ и дискотека 

„Индиго“, а обирът е станал в 
столичния квартал „Бистрица“. 
Крадците най-вероятно са имали 
предварителна информация, че 
домът ще е празен – родителите 
на братята били на почивка. Те 

нахлули през нощта, успели да 
избегнат камерите, справили се 
с алармата и разбили метална 
каса, от която задигнали 300 хил. 
лв. и множество златни и други 
скъпоценности, с които щетите 

нараснали до около 1.5 млн. лв. 
Според различни информации, 
освен с клубове, братята се 
занимавали с препродажба на ток.
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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



Aug 4, 20174 info@bulbiz.com(416) 821-9915Б Ъ Л Г А Р И Я

Удължават с 20 г. експлоатацията на V и VI-ти блок 
на АЕЦ “Козлодуй”

Министерство на енергетиката 
планира удължаване на срока на 
експлоатация на V и VI-ти блок 
на АЕЦ “Козлодуй” с 20 г., стана 
ясно от участието на ресорния 
министър Теменужка Петкова в 
последния преди лятната ваканция 
парламентарен контрол. Министър 

Петкова уточни, че за V-ти блок 
на АЕЦ “Козлодуй” има проектен 
ресурс за експлоатация до 2017 г., 
а VI-ти до 2021 г. “Плановете са 
срокът им на експлоатацията да 
бъде удължен поне с 20 години”, 
заяви Петкова. “Програмата за 
продължаване експлоатацията 

на пети блок е изпълнена. На 
27 октомври 2016 година АЕЦ 
“Козлодуй” подаде пълния пакет 
документи за подновяване на 
лицензията за експлоатация на 
V-ти блок за 10 години. Очаква 
се лицензията да бъде издадена 
преди изтичане на досегашната, 

чийто срок е до 5.11.2017 г.”, посочи 
ресорният министър. За блок VI 
били предвидени 227 мерки за 
изпълнение. Очаква се пакетът 
документи да бъде предаден в срок 
до 2.10.2018 г.

Масов бой е имало на територията на Централния 
софийски затвор,

…съобщи Нова телевизия. 
Лишени от свобода твърдят, че 
враждата е възникнала заради 
нанесен побой вчера на мъж, отказал 

да разпространява наркотици. 
От правосъдното министерство 
съобщиха, че ситуацията е 
овладяна, а участниците във 

физическата саморазправа са 
предадени на дежурен прокурор. 
Конфликтът между лишените от 
свобода е възникнал по време на 

техен престой на открито. На 3-ма 
лишени от свобода е била оказана 
медицинска помощ, се уточнява в 
съобщението.

Едва 7 са защитените български продукта  
в Европа

Oбщo peгиcтpиpaнитe oт 
Бpюĸceл cтoĸи ca 1,402 - пoĸaзвa 
aнaлиз нa oнлaйн плaтфopмaтa 
ЕurоАсtіv, нaпpaвeн нa бaзa нa 
инфopмaция oт Eвpoпeйcĸaтa 
ĸoмиcия. Сертифицираните 
продукти от Европейския регистър 
на храните получават този статут 
на база 3 принципа - според 

традиционно-специфичния си 
характер (Traditional Special-
ity Guaranteed - TSG); според 
географско указание (Protected 
Geographical Indication - PGI) или 
според наименованието на произход 
(Protected Designation of Origin - 
PDO). Номер 1 в ЕС според броя на 
регистрираните продукти е Италия 

– 293 (само 52 са местни сирена и 
кашкавали), следвана от Франция 
с 242 сертификата, Испания със 
194, Португалия със 138 и Гърция 
със 104. Регистрираните български 
продукти са едва 7 - “Филе Елена”, 
“Луканка Панагюрска”, “Роле 
Трапезица”, “Кайсерован врат 
Тракия”, “Пастърма говежда”, 

“Горнооряховски суджук” и 
“Българско розово масло”. Най-
потребяваните стоки от регистъра 
на ЕС са вината (с пазарен дял от 
54%), на второ място са спиртните 
напитки, а на трето - сирената.

Не купувайте риба от крайпътни търговци
…, защото това крие риск за 

здравето. Това предупреди в ефира на 
„Дарик“ директорът на Областната 
дирекция по безопасност на 
храните в Бургас. И през този летен 
сезон продължават извънредните 
проверки на ресторанти, хотели 

и търговци на храни по морето. 
От агенцията предупреждават 
още да не да купуваме храна на 
плажа от преминаващи търговци. 
Шефът на регионалната дирекция 
по храните призна, че трудно се 
справят с търговците по плажа, тъй 

като в Бургаско има 140 плажа, а 
инспекторите са около 40 човека, 
така че те физически не могат да 
обходят всички ивици. Шефът на 
бургаската дирекция по безопасност 
на храните и изтъкна, че в повечето 
случаи рибата дори не е в купчинки 

лед, а в едра сол, стоката е изложена 
на праха, на изпаренията от бензина, 
а търговците шумно подканят 
пътуващите да си купят. 

Здравето е превърнато в търговия
…,а всяко търговско дружество 

се стреми да печели. Това обяви 
новият управител на Здравната каса 
Камен Плочев минути след като 

бе избран от парламента. Според 
него търговията в здравеопазването 
е един от подводните камъни в 
системата. Другият е липсата на 

пари, който бил характерен за 
цялата държава. Новият шеф на 
Касата обясни, че не може да бъде 
егоист и да казва да се дават пари 

на него, а не за образование или 
енергетика. “Колкото има, с толкова 
ще се справим - това е задачата ни”, 
отсече той.

Българка роди в полет на Lufthansa от Богота
38-годишна българка роди 

момченце по време на полет над 
Атлантическия океан, съобщиха от 
Lufthansa. Малкият Николай се е 
родил по време на полет LH543 от 
Богота до Франкфурт. Майката и 
бебето са добре. Мястото на раждане 
е необичайно: височината на 
полета по това време над Северния 
Атлантик е 39,000 фута (около 11 

800 метра) при 49 градуса северна 
географска ширина и 21 градуса 
западна географска дължина. 
Самолетът Airbus A340-300 излетял 
от колумбийската столица Богота 
на 25 юли с общо 191 пътници и 13 
членове на екипажа. По време на 
полета майката получила симптоми 
на преждевременно раждане. 
Екипажът преместил пътници, за да 

освободи задната част на самолета, 
която била превърната във временна 
родилна зала. Раждането протекло 
без усложнения, а съдействие за 
него оказали стюардеси и трима 
лекари, които са били на борда като 
пътници. След раждането капитанът 
на полета решава да направи 
междинно кацане в Манчестър, 
за да може на майката и бебето да 

бъдат поети от медицински екип. 
Ражданията на борда на самолет 
са голяма рядкост. От 1965 г. това 
е едва 11-то раждане по време на 
полет на Lufthansa, посочват от 
компанията.

Заплашиха журналист след разследване във 
Велико Търново

“Внимавай. Недей да снимаш 
повече, защото градът е малък, 
всички се познаваме и много лоши 
неща могат да ти се случат.” Такава 
заплаха получил репортерът на 
“Господари на ефира” Димитър 
Върбанов заради разследване за 
проблемен строеж във Велико 

Търново, показа NOVA.  “Докато 
обядвах в заведение във Велико 
Търново влязоха двама мъже. 
Единият се представи като Бедри. 
Попита ме какъв е проблема със 
строежа”, разказва Върбанов. 
Последвала заплахата. На нея 
става свидетел и кореспондентът 

на БНТ в града Зорница Илиева, 
която обядвала с Върбанов.  
Разследването на “Господари на 
ефира” показва опасните условия на 
труд на въпросния строеж. Много 
от работниците на него не използват 
предпазни каски и ръкавици, 
а голяма част нямат трудови 

договори. Мъжът, отправил заплахи 
на Върбанов, е бил привикан на 
разпит в полицията. Оказало се, че е 
син на собственика на строителната 
фирма, отговаряща за обекта.
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IN SECONDS! OR MONEY BACK RIGHT AWAY!
PAIN RELIEFA

N
Y

B
I
G

Adjust yin ‘n’ yang of the body. All disorders can be fixed by itself.  
For example: put a gold ring on 2nd finger, the other side sciatica pain will be big rediced right away! If you want long time releif, 

come to my office, I can help you with most disorders  
( Pain, Allergy, Migraine, Arthritis, Depression, Panic attack, Skin problems, Asthma and other.

Registered Acupuncturist
R.TCMP Chong Kim 416-788-3837696 Sheppard Ave. West.  

North York, M3H2S6, (one block west of Bathurst)

ГОЛЯМО ОБЛЕКЧАВАНЕ      НА БОЛКИ
Значително облекчаване за секунди! Или ви връщаме парите веднага!

Балансирайте своята вътрешна yin ‘n’ yang във вашето тяло!  
Всички проблеми могат да се излекуват сами. 

Например: Поставете златен пръстен на 2-ия пръст, другата страна на ишиасната болка ще бъде намалена веднага! 
Ако искате да отсраните болката за по-дълго време, елате в кабинета ми, мога да ви помогна с повечето болести( 

Болка, Алергия, Мигрена, Артрит, Депресия, Паническа атака, Кожни проблеми, Астма и други.

ЛИЦЕНЗИРАН АКУПУНКТУРИСТ, R.TCMP ЧОНГ КИМ

walk in 7 days/wk

416-788-3837
работим 7 дена в седмицата

696 Sheppard Ave. West (един блок на запад от Bathurst)

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

ПАМЕТНИЦИ НА ДОБРИ ЦЕНИ
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ИМИГРАЦИОННИ „ПИТАНКИ“  
И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ

МИХАЕЛА КЕРЕЗОВА 
Лицензиран канадски  
имиграционен консултант 

Тел. (416) 800-3898 
E: immpaths@gmail.com 
SKYPE: ImmPaths

Member of

представени от Михаела Керезова, RCIC 
Member of Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

По всички въпроси свързани с канадското гражданство и имиграция,  

моля свържете се с нашия офис IMMIGRATION PATHS 
на телефон: (416) 800-3898 или e-mail: immpaths@gmail.com

Come and Meet Svetlana Ratnikova,  Co-founder of

В този летен брой реших да 
представя на нашите читатели 
отговори на няколко от най-често 
задаваните въпроси, по повод на 
които хората се свързват с нашия 
офис. Опитала съм се да ги разделя 
тематично, според съответните 
имиграционни категории, но 
много от тях са взаимосвързани 
и приложими за повече от една 
имиграционни програми.

Въпрос:		 Колко	 е	 важно	
знанието	 на	 английски	 език	 при	
кандидатстване	 за	 имиграция	
и	 кой	 точно	 тест	 следва	 да	 се	
положи?

Отговор:	 На практика 
вече почти няма имиграционна 
федерална или провинциална 
програма, в която нивото на 
английски да не е съществен 
елемент от точкообразуването за 
кандидатите. Изключение от това 
правят само семейната категория 
(спонсорството) и бежанските или 
хуманитарната програми. Тестът, 
който трябва да се положи, за 
да създадете профил в Експрес-
системата за квалифицирани кадри 
(Express Entry) е IELTS-G (General), 
като минималният резултат, който 
трябва да постигнете е 6 по всеки	
един	от	компонентите	му:	четене, 
слушане, писане и говорене. 

Внимание:  При кандидатстване 
за студентски визи, тестовете са 
различни и всяко учебно заведение 
само определя критериите и 
вида на изпитите за входни 

нива. Като цяло, те изискват 
резултати на академично ниво  
(IELTS-Academic). Ако пък все 
още не владеете достатъчно добре 
езика, за да бъдете приети за учене, 
провежда се тест за установяване 
на входното ниво, след което 
ви се предлага съответната 
подготвителна езикова програма на 
университета или колежа.

Въпрос:	 Мога	 ли	 да	 дойда	
и	 да	 работя	 в	 Канада	 след	
отпадането	на	визите	за	българи?

Отговор: Това е може би най-
често задаваният ми въпрос от наши 
сънародници, които се свързват 
с нас от България по телефона. 
Впечатлението, с което остават 
хората у нас е, че с отпадането 
на визите, те могат свободно да 
работят тук без да е необходима 
работна виза. За разлика от 
страните на Европейския съюз 
обаче, Канада не предлага такава 
възможност. Необходимо е да имате 
канадски работодател, който да е 
готов да ви назначи на работа, при 
това такъв, който предварително е 
получил одобрение от канадските 
трудови институции да назначава 
чуждестранни работници. 
Такова разрешение се нарича 
Оценка на пазара на труда LMIA  
(Labour Market Impact Assessment) 
и се издава за конкретна щатна 
длъжност и на името на конкретен 
кандидат, за когото работодателят е 
кандидатствал. Процесът е дълъг и 
труден и в повечето случаи създава 

доста главоболия на работодателите, 
поради което те се въздържат да 
правят това. Ако обаче можете да 
намерите компания, която е готова 
да направи това за вас – значи, или 
сте много ценни и квалифицирани 
като професионалисти, или големи 
късметлии!

Въпрос:	 Поканих	 мои	
роднини	 от	 България	 и	 им	 беше	
отказано	 издаването	 на	 виза.	
Какво	трябва	да	се	направи	и	кога	
ще	могат	да	кандидатстват	пак?

Отговор:	Отказът на виза сам по 
себе си не означава, че не може да се 
кандидатства повече, нито че такава 
никога няма да им бъде издадена. 
Преди това обаче е важно да се 
разбере какви са били причините на 
отказа и на тях да бъде „отговорено“ 
при следващото подаване. С други 
думи, или ситуацията на кандидата 
трябва да се е променила, или 
документите не са били достатъчно 
убедителни. Понякога дори 
имиграционната история на тези 
членове на семейството, които 
са вече в Канада, може да окаже 
влияние върху тези, които каните 
години по-късно. Много често при 
нас идват клиенти, на които видимо 
всичко им е било наред – и работа, 
и доходи – уж всичко е налице и...
отказ! Истината обаче е, че ако тези 
документи не са били подредени 
правилно и не са били съпътствани 
от съответните обяснения – за 
имиграционния офицер е много по-
лесно да откаже, отколкото да се 

опитва да се ориентира в бумагите 
ви. „Черешката на тортата“ е в това 
как те ще бъдат поднесени. Разбира 
се, има случаи, когато отказите са 
по далеч по-сериозни причини. Така 
например, ако офицерът се усъмни 
в истинността на подадената от вас 
информация – чака ви забрана за 
влизане в Канада до 5 години.

Въпрос:	 Имам	 медицински	
проблеми,	 за	 които	 се	 налага	
да	 взимам	 редовно	 лекарства.	
Ще	 бъде	 ли	 това	 пречка	 при	
кандидатстване	 за	 постоянна	
имиграция?

Отговор:	 На този въпрос не 
може да се отговори еднозначно, 
тъй като това зависи от диагнозата 
ви, тежестта на заболяването 
и стойността на съответните 
лекарства. При разглеждане на 
този аспект канадските власти се 
интересуват дали ще доведете до 
потенциално натоварване върху 
здравната и социалната им система. 
За ориентация, този вид грижи не 
би следвало да надвишават около 
$ 7000 канадски долара годишно 
на човек. Не всяко медицинско 
състояние може да доведе до отказ, 
но ако имате подобни съмнения, 
добре би било да се консултирате 
с имиграционен специалист преди 
да стартирате процедурата за 
Канада. Това ще ви помогне да 
планирате правилно нещата, а 
също така да си спестите много 
време и разочарования по време на 
имиграционния процес.
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at the Summer’s largest Business Networking Event!
Wednesday, August 16, from 7:00 AM to 9:00 PM

THE	OLD	MILL,	21	Old	Mill	Rd,	Toronto,	ON	M8X	1G5	

Immigrant Women in Business
Come and Meet Svetlana Ratnikova,  Co-founder of

www.immigrantwomeninbusiness.com

Svetlana Ratnikova
229 Yonge Street, Suite 400

Toronto ON M5J 2V5
info@immigrantwomeninbusiness.com

Phone c: 416.824.0015  
     Phone o: 647.256.1332

79-год. белгийка бе глобена с €4,000 затова,  
че карала с 238 км/ч

… посред нощ Porsche-то си с, 
пише в. “Газет ван Антверпен”. На 
жената е била отнета и шофьорската 
книжка за срок от 3 месеца. 
Нарушителката обяснила постъпката 

си с това, че не могла да заспи и за 
да се разведри, решила да се повози 
с колата си. Дамата отбелязала, че 
нямала и понятие каква скорост е 
вдигнала, но била напълно съгласна 

с наказанието, което ѝ наложили. 
Преди това възрастната жена не 
е имала нито едно нарушение. 
Автомобилът на дамата бил Porsche с 
6-цилиндров двигател, работен обем 

3.4 литра, мощност 330 конски сили 
и максималната скорост от 279 км/ч.

В Лос Анджелис бяха инсталирани чешми, пускащи 
… текила

...съобщи Hollywood reporter. 
Акцията бе свързана с Националния 
ден на текилата, който се отбеляза в 
САЩ на 24 юли. За един ден те се 

появиха едновременно на три места 
- в търговския център Hollywood and 
Highland, на плажа Venice и в гей 
бара Abbey Food & Bar в West Holly-

wood. Всеки поклонник на текилата 
трябваше да дочака реда си, като 
средно на опашката трябваше да 
изкара между 10 минути и един 

час поради големи наплив на 
„дегустатори“. Всички те трябваше 
да са навършили 21 години, за да се 
доберат до безплатния алкохол.

Чарлийз Терон: „Имах интимни отношения с жени ..
...........,	 когато	 бях	 по-млада“, 
призна актрисата в предаването 
Watch What Happens Live. Терон 
изпълнява ролята на бисексуална 
в новия филм Atomic Blonde, 
където има любовна сцена с 
жена. “Бисексуалната любов 

не е достатъчно разгърната във 
филмите”, смята Терон. По думите 
ѝ за нея е било важно да изиграе 
бисексуална в “Атомна блондинка”. 
Тя сподели, че на млади години 
е имала любовни отношения с 
жени. “Когато си млад, искаш 

да експериментираш, да опиташ 
от всичко. Но през цялото време 
знаех, че си падам по мъже”, каза 
носителката на “Оскар”. След като 
приключи 2-годишната си връзка 
с актьора Шон Пен през 2015 г., 
Чарлийз Терон се радва на свободата 

и все още е необвързана. Но като 
майка на две деца - син и дъщеря 
- е нормално актрисата да е по-
внимателна в любовта, пише сайтът 
“People.

Хотел само за жени в Япония
Две фирми в японската столица 

смятат да открият в града хотел, в 
който ще бъдат настанявани само 
жени, съобщи The Japan Times. 

Хотелът ще е на 7 етажа, но ще 
разполага с едва 70 легла. Кейсуке 
Юи – основател на фирмата Nine 
Hours Inc., каза, че новият обект е 

свързан и с растящото търсене на 
хотелски услуги от жени, а и с това, 
че все повече чуждестранни туристи 
предпочитат вече да отсядат именно 

в „капсулни” хотели.
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Перу и Боливия
Статията	със	съкращения	се	предоставя	от	patepis.com 
Автор:	Боряна	Йовкова 
Снимки:	авторът

Това беше нашето първо 
самостоятелно пътешествие и го 
направихме едва ли не по неволя, 
защото никоя тур. агенция не 
предлагаше това, което искахме да 
видим, а именно – северно Перу. 
Всички знаем за Куско и Мачу 
Пикчу. На север обаче , са разкрити 
следи от много по- древни 
цивилизации, там са пирамидите 
от империята на Мочиките, 
пирамидите на слънцето и луната, 
стохилядния град Чан-Чан, както и 
неограбеното погребение на 
владетелят на Сипан. Да стигнем 
до владенията на Чачапойя нямаше 
време. Така, че програмата беше: 1 
част- Лима – полет до Трухийо, 
Кахамарка, Чиклайо, полет до 
Лима. 2-част – Лима – 
Балестровите острови, Ика, Наска, 
Арекипа – Пуно. 3-част – Ла Пас – 
Лунната долина , Тиуанаку – Пуно. 
4-част. Пуно – Куско – Мачу Пикчу 
– Лима. И така, шест човека си 
стиснахме ръцете над тази 
програма и започнах резервациите. 
Аз започвам да се ровя в нета, 
защото едно е да идеш до Ла пас, 
друго – да правиш тур в Боливия. 
Да се направят резервации за Перу 
беше най- простото нещо. Всички 
билети за самолети, влакове и 
автобуси букнахме онлайн. Друга 
беше ситуацията в Боливия – пълно 
затъмнение. И трябваше да се 
търсят местни тур. оператори. 
Свързвам се с една агенция – искат 
ми по $1000 на човек /за 4 дни/. 
Свързвам се с друга – искат по 700. 
Накрая като с магия попадам на 
terra andina. Те ми искат по $75 на 
ден на човек, обаче ми пишат: 
Силно ви препоръчваме да видите 
и лагуните. Какви лагуни? Гледам 
– наистина си струва. И им пиша: 
ето това е нашата програма, вижте 
какво може да се направи. Така 
престоят ни в Боливия се увеличи с 
един ден и програмата доби 
окончателния си вид: 1 част- Лима 
– Уарас – Чавин де унтар, Трухийо, 
Кахамарка, Чиклайо, полет до 
Лима. 2-част – Лима – 
Балестровите острови, Ика, Наска, 
Арекипа – Пуно. 3-част – Ла Пас – 
Уюни – лагуните към чилийската 
граница, солар де Уюни, Ла Пас 
Лунната долина, Тиуанаку – Пуно. 
4-част. Пуно – Куско – Мачу Пикчу 
– Лима. В процеса на подготовка се 
запознаваме и с М . – българка, от 
години живее в Лима. Тя ни помага 
за много неща и ще ни разведе в 
Лима. Кацаме в Лима рано 
сутринта. М. ни чака с микробус. 
Навън се стеле сива мъгла, всичко е 
сиво. Какво е това, нали сме на 8 
градуса от екватора? – Ами да, така 
е 8 месеца в годината. Лима, 
гледана от пътя от летището прави 
впечатление на един разхвърлян 
град. 8 милиона души, ниско 
строителство, покрай авенюто се 
редуват индустриални зони, 
модерни билдинги , огради, зад 
които има… какво? При по-близко 
опознаване се разкриват добре 

озеленени улици, колониална 
архитектура, паркови зони. Лима е 
разделена на квартали и така се 
намират и адресите, : казваш коя 
улица и кой квадрат. Централната 
чат е с високи билдинги, всичко 
друго е ниско строителство. М. 
живее в Мирафлорес – нов и скъп 
квартал. Първата ни работа в Лима 
е да си хвърлим багажа у М. 
Втората – да сменим пари и третата 
– да си купим СОРОЧЕ – лекарство 
за височинна болест. Освен това 
съществуват пирамиди от 
Културата Лима, изградени от 
адобе. Това е тамошния кирпич, в 
който вместо слама, /както у нас/ , 
са добавяли стрити миди. Тухлите 
се поставят вертикално и две по 
две са перпендикулярни и 
наклонени едва към друга. Друга 
забележителност са музеите, 
индианския пазар, има много за 
гледане. Искам да разкажа за парка 
с фонтаните. С него Лима е 
кандидатствала за рекордите на 
Гинес. 17 или 19 фонтана, 
разпръснати из парка, вечерно 
време осветени в различни цветове, 
някои от тях направени така, че да 
се минава през тях, други сменят 
цветовете си. А от 19 часа започва 
светлинно шоу. Над единия то тях 
танцуват хологламни фигури, 
които постепенно се преливат и 
стават изображения на 
танцуващата Мая Плисецкая, после 
двойка танцува танго, после – 
национални танци. Наистина са се 
постарали. След това си взимаме 
багажа и се товарим на нощния 
автобус за Уарас. Пристигаме в 
Уарас сутринта в понеделник и 
разбираме, че днес Чавин де Унтар 
е затворен, както повечето музеи по 
света. Добре, че тук имаме два дни. 
И светкавично се записваме за 
екскурзия до парка Уаскаран. Пътят 
е изключително живописен – 
минава по долината на река Рио 
Санта, която разделя Кордилиера 
бланка от кордилиера нера , 
съответно на изток и на запад. 
Паркът е на изток – представлява 
поредица от живописни 
високопланински езера. По пътя ни 
е печално известния град Юнгай. 
Тук през 1970 се случва едно от 
най-силните земетресения – 7.7 по 
Рихтер, което разрушава целия 
град. Като допълнение ледниците 
се раздвижват и от Кордилиерите 
се спуска един, който помита 
каквото е останало от града. Днес 
новият град е изграден малко 
по-надолу по реката, а на мястото 
на стария има паметна могила и две 
палми, които са били на Плаза дес 
Армес – централния площад, тове е 
всичко.  На езерата, под един навес 
виждам група индианци, които си 
готвят нещо. Разнася се апетитна 
миризма на скара и им завиждам. В 
последствие разбрах, че навсякъде 
в Перу се продава храна по улиците 
именно по този начин, и можеш да 
се нахраниш вкусно за жълти 
стотинки. Освен това, така се 

продават и плодове и след като се 
нахвърлихме на бананите, които 
бяха поне 7 – 8 вида, открихме и 
джусовете, които ти изцеждат на 
момента от какъвто плод искаш и 
накрая се спряхме на ананасите, 
които се продават на филии, 
широки около 2 см, изрязани 
вертикално от плода. Всичко това 
на цена от по 20 – 30 стотинки. 
Както беше казал друг 
пътешественик преди мен, 
перуанците са бедни, но не са 
гладни. На другия ден посешаваме 
Чавин де Унтар, още едно 
енигматично място с камера за 
кървави ритуали. Отново се 
качваме на нощния автобус. По път 
ни е да продължим на север по Рио 
Санта, обаче пътят минава през 
Долината на мъртвата монахиня 
през поредица от 42 тунела и е 
познат като един от най–опасните в 
света. Така, че автобусът се връща 
обратно на юг до крайбрежието, от 
което за съжаление нищо не 
видяхме. Да кажа нещо и за 
автобусите, много се принеснявах 
от тези нощни преходи /много 
често се споменава за катастрофи, 
първо, пътиата са трудни и, второ 
шофьорите заспиват/. Но самите 
автобуси ме смаяха. Бяхме си взели 
билети 1-ва класа /много мъдра 
постъпка/ – бусът е двуетажен – на 
втория етаж салонът е като на 
всеки автобус. На първия етаж 
седалките са широки, накланят се 
почти до хоризонтално положение. 
Сервират вечеря и закуска като в 
самолет. И най-скапаният 
междуселски автобус има вътрешна 
тоалетна. Автбусът е Мерцедес и 
има нещо като хидравлична 
възглавница, изобщо не усещаш 
пътя. На сутринта сме в Трухийо. 
Тук са пирамидата Моче, 
Пирамидата на слънцето и срещу 
нея тази на луната. Въпреки, че тук 
почти не вали и вътре са добре 
запазени, отвън пирамидите 
изглеждат като хълмове. Във почти 
всички градове на площада имаше 
някакво тържество, шествие или 
църковен празник. Трухийо е беден 
град. Кахамарка е един по-различен 
град. Наричат го Куско на севера. 
Разположен навътре в планината в 
красива и зелена долина. При него 
се намират т.нар Вентоле – 
прозорци, малки ниши, издълбани 
в камъка и местността Кумбумайо, 
големи ниши, напоителни канали, 
изобщо, ако не знаеш къде си, 
можеш да помислиш , че си някъде 
на Балканите. Добре, че 
разгледахме околностите сутринта, 
защото следобяд такъв дъжд се 
излива, че не можахме да излезнем 
от ресторанта. Недалеч от Чиклайо 
е открита гробницата на владетеля 
на Сипан, а в Ламбайеке има голям 
музей, където са експонирани 
находките. Любопитен факт е, че 
отговорник на музея е човек, който 
преди откритието е бил иманяр, 
участвал в обирането на гробници. 
И Трухийо и Чиклайо не са съвсем 

на брега на океана. Изобщо 
местните не са морски хора. Даже 
Лима живее, като че ли обърнала 
гръб на Океана. Това много ме 
изненада, защото именно оттук 
започва прочутата експедиция с 
КОНТИКИ на Тур Хейердал. 
Самият океан също заслужава 
няколко думи: Бреговете на Перу са 
безводна пустиня. Това се дължи на 
студеното Хумболтово течение от 
юг, което обаче, е пълно с риба. 
През няколко години /напоследък 
все по-често/, надмощие взима Ел 
Ниньо, Младенецът, топло течение 
идващо от екватора. Изливат се 
проливни дъждове, образуват се 
свлачища, морските обитатели 
измират от глад, а бреговете стават 
градини. Върнахме се в Лима и в 
3.30 сутринта се качихме на 
автобус за Паракас. Тук беше 
започнало строителство на нов 
курорт. Това е отправната точка 
към Балестровите острови , а от 
лодките се вижда и прочутия 
тризъбец. Оттук взехме автобус до 
Ика. За съжаление не можахме да 
видим музея с камъните. Имаше 
надпис, който иска, да се обади на 
телефон… Но се разходихме до 
оазиса Уакачина.Прекрасно езеро 
сред палми, заобиколено от високи 
дюни, по които туристи сърфираха 
по пясъка. Върнахме с ток-ток- 
велосипед, направен на триколка, 
масово такси в Перу. По пътя се 
развали. Изобщо автомобилния 
парк в Перу е стар, катализаторите 
са рядкост. Тук научихме, че в 
Наска са спрели полетите, заради 
някаква злополука от предишната 
седмица. Хеликоптерите, с които се 
лети също са стари, така, че , нищо 
чудно. Продължаваме към Арекипа 
– бял и красив колониален град. Па 
площада тече някакво тържество, 
по-скоро парад. Такива имаше в 
много от градовете. Още на 
автогарата питаме, кога има 
автобус за Чивай – изходен пункт 
за долината Колка. И добре, че 
попитахме, защото се оказа , че има 
билети само за 13.00 часа. Така, че 
претичваме из града, отказваме се 
от Санта Каталина и 
продължаваме. В чивай има 
минерален басейн, където отиваме 
в късния следобед. А рано 
сутринта, направо посред нощ ни 
взимат за екскурзия до Колка, 
защото Кондорите се издигат 
сутрин, помагат им топлите 
течения. На другата сутрин трябва 
да продължим към Пуно. Изведнъж 
се оказва, че в автобуса няма места 
/а са ни продали билети предния 
ден/. Жената на автогарата, явно 
свикнала да се оправя в критични 
ситуации ни намира микробусче 
– само за нас. Идеално. Да, ама не. 
Качва се шофьорът и си слага на 
седалката едно пликче /
първоначално помислих, че е със 
семки/. Обаче се оказа, че е със 
кока. И като му се изцъкли 
погледът, започна да криволичи по 
пътя, ужас. Коката се отглежда и 
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Боливия, Листата са като 
антиоксидант, помагат да се 
чувстваш добре на голяма 
надморска височина. За да стане 
опиат, листата се топят в 
керосинов разтвор и разни 
алкални основи , а за ефекта от 
кокаина всички знаем. За капак 
пред Пуно имаше стачка, 
затворила целия път. Тук стачките 
са често явление, както и в 
Боливия. Мръкна се, а ние още 
продължавахме да криволичим по 
някакви обиколни коларски 
пътища, широки колкото за една 
кола, а колите бяха в двете посоки 
и задръстването беше 
невъобразимо. Към 21 часа 
стигнахме. На другата сутрин 
по-далечните обекти отпаднаха, 
защото стачката продължаваше. 
Посетихме само островите на 
уросите, а следобеда се разиграва 
следната драма: От София си 
бяхме подготвили попълнени 
бланки за визи, със залепени 
снимки и тъй като в Лима бяхме в 
неделя, отиваме в консулството в 
Пуно. Събуждаме консула от 
следобедната му дрямка и се 
почва:  
– Тези бланки са за американски 
граждани. 
– ?! 
– Трябва да попълните други. 
– Добре. 
– Ваксинации имате ли? 
– Ама ние сме само до Ла пас /
лъжа/. 
– Няма значение. 
– …. 
– Самолетен билет за напускане 
на Боливия. 
– Ама ние ще се върнем по шосе в 
Пуно. 
– Няма значение, самолетен билет 
до България тогава. 
– Но той е електронен… 
И пред във въображението ни се 
появява един черен печат на 
мястото на боливийската виза.

Излизаме на улицата и 
решаваме: никакво връщане, 
утре на границата. На другата 
сутрин към боливийската граница 
се отправят 3 /три!/ автобуса 
пълни с туристи. – Споко, четох 
че на руснаците даже снимка не 

са им искали – успокоявам аз, 
но всички сме притеснени. И 
наистина, никаква снимка, всички 
на конвейра, само дето се оказа , 
че според боливийците България 
не е в Европа и ни изсурвакаха с 
по $50. Това е. От границата до 
Копакабана са 8 км.Копакабана е 
разположена на брега на Титикака 
и е изходен пункт за островът на 
слънцето, където отиваме. А за 
който не знае, бразилският плаж 
Копакабана е кръстен на това 
градче, а не обратното. Островът 
е истинско вълшебство, даже ток 
няма. Уговаряме се с местите 
лодкари за да ни откарат в другата 
част на острова, където има руини 
В Копакабана идва ред на друга 
драма: в Пуно оставихме част 
от багажа си и сега откривам, че 
там е и адресът на агенцията в Ла 
Пас. Влизам в първият интернет 
клуб, каквито тук има доста. 
Интернетът е бавен, но успявам 
да си влезна в пощата. Ура. На 
другия ден се връщаме от острова 
и около 17 часа сме в Ла Пас. 
Веднага се обаждам от уличен 
телефон. Чакат ни. Агенцията се 
оказва, че е на французи, Браво на 
тях. Дават ни и една кислородна 
бутилка, за която се бях спазарила 
предварително и ни качват на 
нощния автобус за Уюни. Но този 
бус не е като онези, обикновени 
седалки, много се измъчихме. 
В Уюни ни посрещат два джипа 
и потегляме Лагуна Колорада. 
Боливия не може да се опише, 
трябва да се види. На връщане 
към Ла Пас пътуването е много 
тежко, все пак сме на 3990–4200 
м. надморска височина. Добре, 
че беше кислородната бутилка. 
В Ла Пас ни чака микробус. 
Обикаляме града, лунната 
долина и се отправяме към 
Тиуанако – най енигматичното 
място на планетата. Ако някъде 
са останали следи от друга 
цивилизация, това е мястото. По 
шосето е пълно със стопаджии, 
защото по този път няма автобуси. 
Но ние безпроблемно стигаме до 
Титикака, пресичаме границата и 
езерото в друг граничен пункт и 
се връщаме в Пуно. Следващият 
преход Пуно – Куско също е 

много интересен, по пътят се редуват 
планински вериги и индиански 
селища и пазари и археологически 
забележителности – Писко, 
Рейш. Куско е един проспериращ 
град, но не можах да го харесам. 
Купихме си билет, обхващащ 
редица забележителности наоколо, 
но след като видиш Саскуайман 
следващите обекти са някак трудно 
забележими. Агуас калиентес или 
Топла вода на испански е под Мачу 
Пикчу и е градчето, което им хареса 
най-много. По средата минава 
рекичка, над града има минерални 

басейни, които са дали 
името на града. Всеки е 
с различна температура. 
Сутринта, когато трябваше 
да тръгнем за МП най-
големите ентустиасти 
сред нас отидох в 4 часа да 
си купят билети, защото 
достъпът до Уайна Пикчу, 
върхът , който доминира 
над МП е ограничен до 400 
човека дневно. Не струва 
повече пари, обаче трябва 

да ти сложат печат на билета. Аз се 
събудих към 5 и с ужас установих, 
че вали проливен тропически дъжд. 
– Спокойно, след два часа ще изгрее 
слънце – каза хотелиера. И така 
стана. През това време отидох да се 
изкефя в басейните. Агуас калиентес 
се намира на река Урубамба, 
наоколо е тропическа растителност, 
добре, че успях да кандърдисам 
останалинте. Те искаха да спим 
в Олантайтамбо. Не че мястото е 
лошо, просто градче, грозно като 
другите. А виж, крепостта над 
града е много впечатляваща, даже 
технически е по-изпипана от Мачу 
пикчу. Това наистина е черешката 
на тортата. Може други места да 
го превъзхождат в едно или друго 
отношение, обаче съчетанието на 
всички дадености е неповторимо. 
Каньонът Колка може да е по-дълбок, 
обаче, обаче някак си е много голо 
Олантайтамбо. (Разказът свършва на 
това място – ако има продължение, 
ще го пусна възможно на най-бързо 
– бел.Ст.)
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Забраниха дизеловите Porsche  
Cayenne с 3.0-литров двигател

Германските власти забраниха 
регистрацията на нови Porsche 
Cayenne, оборудвани с 3.0-литров 
дизелов V6 двигател. Причината 
е, че използват софтуер, който 
изкуствено намалява вредните 
емисии, съобщи министърът 
на транспорта Александър 
Добриндт, цитиран от Der Spie-
gel. Проверката е констатирала, 
че моторите V6 TDI, производство 
на Audi, използват програмен 
алгоритъм, подобен на този, 
заради който през есента на 2015 
г. избукна скандалът „дизелгейт”. 
При стартиране на оборудването 
за измерване на емисиите на 
двигателя, неговият софтуер 
превключва на „зелен” режим 
и снижава в пъти резултатите.  
Министeрството на транспорта 
на Германия е задължило Porsche 
да изтегли в сервизите си 22 000 

автомобила от модела Cayenne, 
оборудвани с този двигател. На 
всички тях ще бъде инсталиран 
нов софтуер. Разследването 
срещу производителя на 
спортни коли стартира още през 
пролетта. Федералната агенция 
за автомобилен транспорт (KBA) 
установи, че дизеловите мотори, 
използвани от Porsche, разполагат 
с програма, която се стартира при 
поставяне на автомобила на стенд 
за измерване на вредните емисии. 
В този случй се имитира пътуване 
в реални условия, но воланът 
през цялото време се намира в 
статично положение. Ако той не се 
завърти, програмата автоматично 
превключва на чист режим, при 
който вредните емисии са най-
ниски. От Porsche отхвърлят 
всички обвинения.

Китайски електрически SUV на 
цена от $22,600

GAC Motor е най-бързо 
растящият китайски автомобилен 
производител, който има планове 
до 2019 г. да дебютира на пазара 
в САЩ, а сега представи в Китай 
електрическият SUV с името GE3, 
който вече е на китайския пазар. 
GE3 се появи за първи път на 
изложението в Детройт тази година 
и беше част от амбициозната 
програма на компанията да стъпи 
в Щатите. Цената на китайския 
електрически SUV след приспадане 
на данъчните облекчения и 
отстъпки, се предлага от $22,600   
на местния пазар. Според местните 
медии, отстъпките и облекченията 

за този електромобил в Китай са 
на стойност $7,400.  От GAC Mo-
tor твърдят, че пробегът на GE3 е 
310 километра с едно зареждане, 
но все още няма информация 
за капацитета на батерията му. 
Все пак се предполага, че става 
въпрос за около 50 киловатчаса. 
Мощността на електромотора е 
120 kW, максималният му въртящ 
момент е 290 Нм, а ускорението 
от 0 до 100 кч/ч – 9.3 секунди. 
Плановете на GAC Motor са за 1 
милион продажби годишно през 
2020 г., като 200,000 от тях трябва 
да са електрически или plug-in 
хибриди.
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BMW X2 ще бъде с 
избор от 10 двигателя

Испанското издание Motor 
разкри двигателите, на които ще 
разчита серийната версия на най-
новия кросоувър на BMW - X2. 
Моделът вероятно ще се появи 
на пазара още до края на 2017.За 
компактния SUV са предвидени 
общо 10 двигателя - 5 бензинови 
и 5 дизелови. Най-слабият от тях 
ще бъде дизел със 116 к.с., а топ-
модификацията M35i xDrive ще 

бъде с бензинов мотор, развиващ 
300 к.с. Новият кросоувър на 
BMW ще бъде изграден на 
модулната платформа с предно 
предаване UKL1, която се 
използва при BMW X1 и новото 
поколение на MINI Country-
man. Предсерийният вариант на 
модела бе показан на автосалона 
в Париж през изминалата есен

Daimler не се отказва  
от дизела

Концернът Daimler прровежда 
задълбочено разследване на 
отправените към него обвинения 
за имама с дизеловите двигатели, 
като ще направи всичко възможно 
за изчисти репутацията на 
този вид гориво. Това заяви 
изпълнителният директор на 
германския производител Дитер 
Цетше, цитиран от Bloomberg. От 
думите му става ясно, че концернът 
ще продължи да залага на дизела 
като основен източник на гориво 
за двигателите си. Основната 
причина, че подобен тип мотори 
се поставят на големите SUV-
модели и лимузини, както и на 
ванове, камиони и автобуси. 
Именно тези превозни средства 
носят и най-големи печалби на 
производителя. В същото време 
Daimler ще инвестира и по-
големи средства в разработката 

на модели на ток и най-вече в 
техните батерии, за да може 
да се постигне по-ниска цена.  
“Дизелът заслужава да се борим 
за него”, категорично заяви Цетше 
веднага, след като разкри, че през 
второто тримесечие на годината 
печалбата на Daimler е скочила 
с 15% - до 3.75 млрд. евро. Част 
от тази сума - 220 млн. евро, ще 
бъде изразходвана за сервизната 
акция на автомобилите Mercedes, 
оборудвани именно с дизелови 
мотори. Техните софтуери трябва 
да бъдат препрограмирани. Топ-
мениджърът отказа, поне на този 
етап, да коментира твърденията 
за тайни споразумение с BMW 
и Volkswagen Group. Цетше е на 
мнение, че подобни спекулации 
влияят зле на автомобилна 
индустрия, която в наши дни се 
нуждае от повече “добри” новини.

Tesla Motors спря  
Model S със задно 
предаване

Седанът все още се предлага 
със задно задвижване, но това 
съвсем скоро ще се промени, 
съобщава Carscoops. Версията 
Model S 75 RWD се предлага на 
пазара в САЩ за $69,500 като 
това е най-евтината модификация 
на електромобила. Тя обаче ще 
бъде спряна от производство в 
началото на 2018 г. и клиентите 

ще могат да си купят само 
варианта с 4х4. Тогава базовата 
модификация за Model S ще 
стане 75D, чиято мощност е 328 
к.с. При нея ускорението от 0 до 
100 км/ч отнема 5.4 секунди, а 
макс. скорост е 225 км/ч. Според 
американския производител, тази 
версия в момента струва $74,500.

Mitsubishi  прави кола 
между кросоувър с 
миниван

Mitsubishi Motors анонсира 
напълно нов модел, който ще 
бъде официално представен пред 
публика в средата на август в 
Джакарта. Това ще бъде миниван с 
елементи на кросоувър, който най-
вероятно ще носи името Expander. 
Автомобилът ще е с дължина от 
4,475 мм, широчина - ,1750 мм 
и височина - 1,700 мм. Засега 
не се съощават подробности за 

оборудването на модела, като е 
известно само, че той щебъде с 
1.5-литров бензинов двигател, 
който ще може да се комбинира с 
5-степенна механична скоростна 
кутия или с автоматик. Клирънсът 
на автомобила ще бъде 205 мм.
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Вещите у дома, които 
причиняват най-
голяма вреда

Домът е проекция на 
човешката душа, но не всеки 
предмет е полезен. Случва се 
домът ни да е уютен и удобен, 
но в същото време се задъхваме 
в него, пише sanovnik.bg. Най-
голяма вреда нанасят старите 
обувки и дрехи, които отдавна не 
приличат на това, което са били в 
моментите на тяхното закупуване. 
Счупените чаши и чинии, както 
и тенджерите със счупени 
дръжки е добре да се изхвърлят, 

а не да се оставят в кухненските 
шкафове с години. Счупените 
чинии зареждат с лоша енергия. 
Снимките на хора, с които сте 
били приятели, но след това сте 
се скарали и не си говорите от 
години, също не е необходимо 
да стоят в дома ви, тъй като 
привличат негативна енергия. 
Непотребните изпочупени 
статуетки, които събират прах, 
също трябва да бъдат изхвърлени, 
тъй като привличат лоша енергия.

Шон О’Конъри  е 
любимият Джеймс Бонд

Дни след като бе съобщено, 
че 25-ият филм от поредицата за 
приключенията на Джеймс Бонд 
ще излезе на екран през ноември 
2019 г., британско проучване 
установи кой е любимият актьор, 
превъплъщавал се в образа на 
прочутия агент 007, пише в. Dai-
ly Express. Филмовата поредица 
за Джеймс Бонд е най-дългата в 
историята на киното. За над 55 
години в образа на тайния агент 
са се превъплъщавали актьорите 
Шон О’Конъри, Джон Лейзънби, 
Роджър Мур, Тимъти Далтън, 

Пиърс Броснан и Даниъл Крейг. 
Резултатите от анкетата на You-
Gov, обхванала близо 3,600 души, 
показват, че любимият Джеймс 
Бонд на британците продължава да 
е първият актьор, изиграл ролята - 
Шон Конъри. За него са гласували 
27% от участниците в допитването.  
Следват Даниъл Крейг с 18%, 
Роджър Мур (13%), Пиърс Броснан 
(7%) и Тимъти Далтън (2%). Джордж 
Лейзънби, играл Джеймс Бонд само 
в един филм, не е получил нито 
един глас.

Какво казва тялото ни?
често тялото ни дава 

специфични знаци, че има 
нужда от помощ, които, ако 
бъдат игнорирани, може да се 
стигне до сериозни здравни 
проблеми. BrightSide разкрива 
онези сигнали, на които винаги 
трябва да обръщаме внимание: 
1. Безсъние, раздразнителност 
и крампи - тези признаци често 
означават, че тялото се нуждае 
от магнезий и калий. Добавят се 
от домати, портокали, банани 
и спанак във вашата ежедневна 
диета. 2. Суха кожа – често 
означава липса на витамин Е, 
който се набавя от зеленчуци, 
масло, ядки и риба. 3. Желанието 

да се яде лед – е често признак на  
анемия - недостиг на желязо. Най-
добрите източници на желязо 
са говеждото месо, яйцата и 
морските дарове. 4. Кървене на 
венците – внезапно или постоянно 
кървене на венците е индикатор 
за недостиг на витамин С. Набавя 
се с цитрусови плодове, спанак, 
зелени и червени чушки, домати, 
зеле, карфиол и броколи. 5. 
Пръстени около ирисите на окото 
- появят се при хора на възраст 
над 50 години и това е нормално. 
Ако обаче се появят при по-млад 
човек, това може да е знак за 
високи нива на холестерол.

Владимир Путин  
може да притежава  
над $200 млрд...

…  като голяма част от това 
богатство се дължи на руските 
олигарси. Това споделя Бил 
Браудър, чийто фонд Hermitage 
Capital е притежавал над $4.5 млрд. 
инвестиции в Русия. Той обяснява: 
“През 2003 г. в страната бе арестуван 
Михаил Ходорковски, който по 
онова време е начело в класацията 
за най-богатите руснаци. Процесът, 
по време на който Ходорковски бе в 
клетка в съдебната зала, бе предаван 
пряко по телевизията. Именно този 
процес накара близо 20 олигарси да 
се обърнат към Путин с въпроса как 
могат да избегнат подобна съдба”. 
„Имуществата на Путин, обвързани 
с олигарсите, се инвестират по цял 
свят. Парите и инвестициите не са 
на името на Путин. Те се държат от 
хора, които наричам “олигархски 
попечители”, които са доверени 
приятели на неговите приятели. 
Именно на тяхно име днес са 
инвестициите в хедж фондове, 
фондове за дялово инвестиране, 
имоти, футболни отбори и др.“, 
коментира Браудър. Те разкриват до 

известна степен как Путин гледа на 
света

“Голяма част от парите, 
които днес са в обращение във 
финансовия свят и недвижимите 
имоти, са именно такива, които 
принадлежат на Путин”, споделя 
още Браудър. Санкциите срещу 
руските корпорации, включително 
енергийните, транспортните и 
финансовите компании, не бяха 
ефективни. Но индивидуалните 
санкции са тези, които притесняват 
най-много Путин и обкръжението 
му, твърди Браудър. Неговите 
приятели държат парите си на Запад. 
Те постоянно пътуват на Запад. Ето 
защо Путин е притеснен, че може 
голяма част от активите му да бъдат 
запорирани и най-голямата цел на 
външната политика на Русия днес, 
е именно отмяната на тези санкции. 
Ако слуховете са верни, състоянието 
на Путин днес се оценява на парите, 
притежавани от тримата най-богати 
хора в света заедно - Бил Гейтс, 
Джеф Безос и Уорън Бъфет.

Първата „женска“ бира - 
£8 за 330-мл.

Бира, предназначена 
специално за жени, бе подложена 
на ожесточени критики в 
интернет, пише британският 
в.Daily Telegraph.  Произведената 
в Чехия бира се предлага в 
красива розова бутилка и е 
рекламирана като „първата бира 
за нея“ от създателя и основател 
на компанията Aurosa Мартина 
Смирова. „Aurosa се роди, за да 
докаже, че жените могат да успеят 
навсякъде, без да се налага да се 
приспособяват или да жертват 
естествената си женственост“, се 

казва на сайта на компанията. Но 
бирата биля предложена на цена 
от £8 за 330-мл. бутилка в Лондон 
(цената на бутилка Heineken е £2), 
потребителите на социалните 
мрежи побързали да залеят 
продукта с жлъчни коментари. 
Скандалът избухва на фона на 
нарастващия гняв от сексистки 
реклами, след като Audi разбуни 
духовете в Китай, сравявайки 
жените с коли втора употреба в 
своя реклама.
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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	>>

We are looking for a waitress. Full or part time.
Please call: 647-606-5844 or apply in person.

Kostas Bakery 
Всеки ден нови 

сладкарски изделия. 
Пресен хляб, торти, 
сладкиши, кремове, 

бакава, кадаиф.  
Пити и жито.

265 Ellesmere Rd 
(647)	748-9229	
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555 Burnhamthorpe Road
Suite 201, Toronto, ON
M9C 2Y3 CANADA

MIHAELA KEREZOVA, MA

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

Member of:

���������������� �� ������ �������� ���� 
�������������� ������ �� ������

������� ������ �� �������, ��� ��������� � 
������������� ��� �������� � ��� �����������

���������� � ���������� ������, 
������� � ����������� ��/�� ������ �����

���������� �� ������������ ������, 
����������� � ��������� �� ���������

���������� � ������� ����, �������� ���� � 
������������ ��������

��������� �� ����������� ������� � 
�������� �� ������������

�������� �� �������� �������� 
(����� �� ���������, ���������, �������)

������-������� � ��������� ��������

����� �� ����������������� � ������

Нима “убихме” 
романтиката?
В центъра на вниманието на учените 
много често попадат предписваните 
антидепресанти, които влияят на 
състава на веществата в мозъка, 
свързани с депресията. Отдавна 
е известно, че антидепресантите 
оказват въздействие на половия 
живот на човека. Последни 
изследвания поставят въпроса дали 
тези изменения на химичния баланс 
в мозъка нямат странични ефекти 
като притъпяване на чувствата 
и влияние върху романтиката в 
любовта и силната привързаност. 
Разбира се, антидепресантите 
са препарати, които буквално 
спасяват хората с депресии. 
Проблемът се състои в това, че 
тези пациенти, а и всички, които 
на своя глава решават, че е дошъл 
момента да посегнат към този тип 
медикаменти, не знаят за техните 
странични ефекти и за влиянието, 
което могат да имат върху любовта 
и брака. “Антидепресантите могат 
да изложат на опасност вашите 
чувства”, твърди Хелън Фишер, 
антрополог в Университета 
Ръджърс, Ню Джърси. Според 
нея антидепресантите вредят 
на механизмите, които помагат 
да се поддържа чувството на 
романтичната любов и силната 
привързаност. Производителите на 
антидепресанти твърдят, че именно 
депресията, а не препаратите за 
нейното лечение, е истинската 
причина за емоционалните 
проблеми и трудности в личните 
отношения на пациентите. 

Според тях пациентите, които 
страдат от депресия, не са в 
състояние да взимат правилните 
решения за партньорите си и да 
правят подходящ житейски избор. 
Да се изследва връзката между 
депресията, любовта, секса и 
терапията с антидепресанти е 
сложно. Самата депресия може да 
влияе на взаимоотношенията и 
секса. И обратното – проблемите във 
взаимоотношенията да провокират 
депресията.  А лекарствата за 
лечение на депресията често 
предизвикват странични 
сексуални ефекти, които пречат на 

отношенията - липса на влечение 
и проблеми с възбуждането, 
неспособност да се достигне 
оргазъм, задържане на еякулацията 
и еректилна дисфункция. Освен 
страничните сексуални ефекти и 
тяхното въздействие на личните 
взаимоотношения, липсата на секс 
означава и това че не се извършва 
“изхвърляне” на ключови мозъчни 
хормони, свързани с любовта и 
силната привързаност. Доктор 
Анди Томсън, психиатър в 
медицинската служба за студенти 
към Университета във Вирджиния 
подчертава, че под въздействието на 

антидепресантите е много трудно 
да се влюбиш и да останеш влюбен. 
Антидепресантите са необходими 
на много хора и пациентите по 
различен начин реагират на тях, но 
те трябва да са наясно с промените 
в емоциите, сексуалното влечение и 
взаимоотношенията. “Ако взимате 
антидепресанти и възникнат 
проблеми в личните ви отношения, 
не бързайте да мислите, че вината 
е ваша, може би тя е в таблетките”, 
казва доктор Томсън.

здраве.bg
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128	O’Connor	Drive

Dine-	In	-	Take	Out	-	Catering	-Delivery
416.461.5200

Lunch-Dinner Menu (11am-7pm)

Breakfast Menu (7am-11am)
. Eggs Any Style
. Omlettes French style
. Benedict

. Pancakes . French Fruit Plate

. A complete meal

. Hot and Cold Beverages

533 Evans Ave., Etobicoke
tel: (647) 352-2400
www.bebosauthenticgrill.ca

Walk-In, Take Out, Delivery, Catering

Gardiner Expy

E
as

t M
al

l

Evans Ave.

Mains
Karadjordjeva	Roll 
Veal $10,   Pork $9 
Moussaka (Per PC) 
Beef and Potato $10
Stuffed	Pepper	(Per PC) 
Beef and Rice $3.50 
Rice & Mushrooms $3 
Chevapi	(5	PC	Min)	(mini 
beef sausages) (Per Pc) $1
Sudzuk (5 PC Min)  
(Per Pc) $1.50 
Souvlaki (2 PC Min)
Pork (Per stick) $3.50
Chicken (Per stick) $3.50
Seafood 
Fresh Whole Seabass $16
Bassa Fillet $14, Salmon $14 
Shnitzle
Pork $6,Chicken $7, Veal $8 
Cabbage	Rolls	(Per PC)
Beef and Rice $3.50
Mushroom/Palenta $3

Soup, Stew  
(Noodle or Dumpling)

Pierogies(6 PC Per Order) 
Sour Cabbage $6
Cheese $6 
Pljeskavica  
5o.z $6, 10o.z $8 
Burek
Beef $8, Cheese $8 
Spinach $8, Potato $7

Chicken $5, Beef $5,  
Goulash $10 
Tarhana  
(Sour Dough Tomato) $5 
Pasulj(Bean Soup )$5
Sandwich
Blt $5, Tuna $5,  
Shnitzle $9, Egg $6
Desserts
Baklava Pastry $4
Hurmasica Pastry $3
Custard Cake 
(Pineapple) $5 

Sides
Lepinja Bread $2
Rice $4
Potato(Mash,Fries, 
Baked) $4 
Potato Pancake $4
Pasta $4
Mixed Veggies $4
Ajvar(pepper spread) $2
Cheese Spread $2

Cupavci(Coconut Sponge 
Cake) $2.50 
Palacinka(Crepes) $3
Krofne (Donuts) $2.50

Salads
Sopska(w Feta Cheese)$5
Spinach $5
Kiseli Kupus $5
Tursija $5
Kupus $5
Russian salad $5
Egg Plant $5

Hot & Cold Hot Beverages

------------------- Catering Menu -------------------

ПОРЪЧАЙТЕ

Art is in my HeArt!
I was searching in the Internet for 
some arts that may inspire me to 
develop the idea of my next proj-
ect related to recycled newspapers 
art for my aim to support environ-
mentally-friendly ways of living, 
and I found these very impressive 
pictures. The paper art creations 
of the American artist Rogan 
Brown who designs then cuts by 
hand or laser thousands of paper 
microorganisms, including tree 
moss, cell structures, bacteria, 

coral, diatoms, and radiolaria. 
With his creations, the artist ques-
tions our relationship with these 
microorganisms, but also uses 
them as a symbol to illustrate life, 
natural architectures or the rela-
tionships between all living things 
in nature. If you like to learn 
more about  Rogan Brown cre-
ations, visit: http://www.ufunk.
net/en/artistes/rogan-brown/.  
I hope you will enjoy this stun-
ning	art,	as	I	did!

Viara Dimitrova, publisher Bulgarian Flame

Bulgarian Flame is supporting and promoting environmentally-friendly  
ways of living in our diverse and multicultural Canada.

Stay tuned for my next 
articles about art.

Grilled Lamb Chops

KOKORETSI

The best  
Greek Food you’ve never had!

Different  
daily 
specials  
every day!

CATERING for your 
event. Our  
Mobile kitchen can 
serve all kinds of 
special events. 
Ask us!

Download full menu from our website!
www.greekgrill.ca

* Licensed LLBO   
* Wheelchair Access 
* Free parking * Kids Menu  
* 2 section enclosed patio

ДОСТАВКА ПО ДОМОВЕТЕ

КЕТЪРИНГ ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД 
ТЪРЖЕСТВА

   Lamb rotisserie
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Алое вера: ползи за здравето
Алое вера, вид растение с 

дебели и сочни листа, чиято 
родина са сухите региони на 
Африка и Индия, се използва 
от векове както като храна, така 
и в традиционната медицина. 
Популярен лек най-вече при леки 
изгаряния и ожулвания, сокът от 
алое вера се консумира и при много 
други състояния и заболявания, а в 
някои страни е широко популярен 
подобно на останалите видове 
натурални сокове. Алое вера 
съдържа много антиоксиданти, 
които ни предпазват от рак, 
сочат резултатите от изследване, 
публикувано през 2010 г. в 
изданието Journal of Environmen-
tal Pathology, Toxicology and Oncol-
ogy. Резултатите показват, че най-

големи са ползите при комбинирано 
орално и местно прилагане на 
алое вера и че растението може 
да ни предпази от рак на кожата, 
включително меланома - отчасти 
заради високата концентрация на 
антиоксиданти като витамините 
А, С и Е и минералите селен и 
цинк. Противовъзпалителните 
свойства на алое вера са полезни 
при лечението на язвен колит, 
сочат резултатите от изследване, 
проведено през 2004 г. и 
публикувано в Alimentary Phar-
macology and Therapeutics. На 
изследваните лица били давани по 
100 мл сок от алое вера 2 пъти дневно 
в продължение на четири седмици. 
Симптомите на язвения колит 
значително намаляли, а тъканта 

на дебелото черво се възстановила 
леко. Авторите на изследването 
заключават, че сокът от алое 
вера е безопасен и ефективен при 
лечение на язвен колит и планират 
да проведат допълнителни 
проучвания за приложения на 
алое вера при хора с възпалителни 
заболявания на червата. Алое 
вера е полезно за сърцето, твърдят 
изследователите, публикували 
труда си през януари 2010 г. в 
изданието Journal of Pharmaceuti-
cal Pharmacology В изследването 
на лабораторни животни били 
давани два пъти на ден по 200 мг. 
алое вера на килограм телесно 
тегло. Целта била понижаване на 
оксидацията и възстановяване 
на антиоксидантния статус до 

нормата. След 20 дни резултатите 
показали, че алоето е повишило 
нивата на антиоксиданта глутатион 
четири пъти, което е показателно за 
предпазващите сърцето свойства на 
растението. Комбинацията от алое 
вера и мед може да ни предпази от 
рак, както показват резултатите от 
изследване, публикувани през 2010 
г. в изданието Phytotherapy Re-
search. Комбинация от сок от алое 
вера и мед помогнали за свиването 
на туморите. Изследователите 
заключили, че алое вера и медът 
могат да бъдат използвани да се 
възпрепятства размножаването на 
раковите клетки и за подпомагането 
на апоптозата – програмираната 
клетъчна смърт.

здраве.bg

Въпрос към радио “Ереван”:  
- Какво означава: Жена с черен пояс 
по карате? 
 Отговор на радиото:  
- Здраво семейство, възпитани деца, 
добра свекърва, любящ и верен 
съпруг… 
 
Полицай спира кола, а вътре 
класната му от гимназията. 
Полицаят оставя фишовете с 
глобите, изважда лист и молив и 
казва:  
- Госпожо Иванова, до утре да сте ми 
написали ей тук сто пъти “Аз повече 
няма да превишавам скоростта”. 
 
Момиче пита баща си:
– Тате, приятелят ми каза, че 
имам готино шаси, два хубави 
амортисьора и яка предница – какво 
значи това?
– Нищо, тате, това са технически 
термини, които мъжете използват 
често. Ти само му предай, дъще, че 
ако отвори капака да налее масло в 
двигателя, ще му откъсна лоста за 
скоростите! 
 
Мъж влиза в спален вагон и пита 
кондукторката:  
- Извинете, не можах да си купя 
билет. Ето ви 20 кинта. Може ли да 
направите някакво изключение и да 
ме настаните някъде? 
 Кондукторката казала: 
 - Ами добре. Ще ви настаня в 

едно купе, където има една жена, 
ама обещайте че ще се държите 
прилично.  
- Обещавам. Няма проблем. Аз съм 
самата невинност.  
След един час жената от купето 
изскочила навън обляна в сълзи. 
 - Какво става? - разтревожено 
попитала кондукторката?  
 - Как какво?! Какъв е този идиот 
дето го настанихте в моето купе? 
Когато дойде и започна да се налива 
с ракия, нищо не казах. Когато 
започна да ми се натиска, пак 
нищо не казах. Когато започна да 
се съблича, пак нищо не казах. Но 
когато ми взе очилата, сложи си ги 
на онази работа и каза: “Жоренце, 
глей к’ъв крокодил трябва да 
любиме”, тогава не издържах... 
 
Една от загадките на живота в 
третата възраст: „ Как е възможно 
мъжът, който не е достоен да се 
ожени за вашата дъщеря, изведнъж 
да стане баща на най-умното дете?“ 
 
Учителка по математика в Торонто: 
 - Ако имаш един долар и помолиш 
баща си за още един, колко ще имаш? 
Момченце:  
- Един долар.  
Учителката:  
- Не си си научил урока. 
Момченцето:  
- А вие не познавате татко. 
 

В магазин в Карлово:  
Продавачът: „ Какво иска младата 
дама?“  
- Иска бутилка червено вино, вкусна 
лазаня, трезвен мъж, шоколадова 
торта, модерна чанта, удобни обувки, 
редовен секс... иначе за хляб и сирене 
съм дошла... 
 
 
 
В наказателен съд в България:  
- Свидетелю, знаете ли какво Ви 
очаква в случай, че дадете на съда 
лъжливи показания?  
- Да, ново „Ауди А6”, тъмносин 
металик, с кожен салон и 
стереоуредба ... 
 
Блондинка видяла, че изнасят дивана 
от офиса на шефа и попитала:  
- Извинете, шефе, да се чувствам ли 
уволнена? 
 
В банката, господин кандидатства за 
кредит: 
 - За какво ви са тези 200 000 лева?  
- Ще правя гей-клуб.  
- Интересно, кой ще го посещава?  
- Обратни разни.  
- Например?  
- Педалите, дето горят бутоните в 
асансьора, онези дето изпотрошиха 
спирката пред блока, гейовете които 
ме засичат непрестанно с колите си 
по улиците, и ... 
- Съжалявам, но ще трябва да Ви 

откажем този кредит  
- О, и Вие заповядайте в клуба! 
 
Мъж нервно споделя: 
Помолих една добра позната да си 
пишем хартиени писма, като едно 
време, по пощата, романтика и тъй 
нататък... Тя дълго мълча и накрая 
ми изпрати текст:  
„Ти в затвора ли си?“ 
 
 
Момче отива в музикалното 
училище в Бронкс, слага калъфа 
на цигулката си на чина и я отваря. 
Вади голям автоматичен пистолет от 
него и започва да се смее:  
- Опа, татко сега е в банката с 
цигулката... 
 
Снощи шефът публикувал на стената 
си във Facebook: 
 - С температура 39’6 съм, не знам 
дали ще оцелея! 
- И? 
- За 3 минути - 247 лайка и пет 
коментара: „Тръпнем в очакване...“ 
 
Майката към сина си: 
 – Всяка твоя пакост е бял косъм в 
косата ми…  
Синът поглежда към белокосата си 
баба.  
– Като гледам, като млада и ти не си 
била цвете…
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Попитали радио Ереван: 
„Кое животно, единствено по рода 
си, има задник на гърба си?“  
Радиото веднага отвърнало: 
- Полицейският кон. 
 
 
 
 
Попитали радио Ереван:  
„Какво е това да си истински 
българин?“ 
Радиото замълчало за миг после 
казало: 
„Не си истински българин, ако 
в хладилника нямаш шише от 
марково уиски, пълно с домашна 
ракия и кутия от сладолед, в която 
има зелеви сарми“. 
 
 
 
Разговор между баща и син:  
- Тате, тате, интернетът ми е много 
слаб!  
- За какво ти е по-силен, ти да не би 
да се бориш с него? 
 
 
Попитали радио Ереван: 
„Каква е разликата между USA и 
USB?“ 
Радиото отговорило:  
„Едното може да се включи към 
всичките ти устройства и да 
копира данни, а другото е малка 
джаджа за свръзване на компютър 
с периферни устройства“. 
 
 
 
Разговор между двама историци: 
-Индианците не обърнаха внимание 
на потока бежанци от Европа….  
- … и затова сега живеят в 
резервати... 
 
 
- Какво е флирт?  
- Любов без с*кс!  
- А какво е любов?  

- Флирт със с*кс!  
- А брак?  
- В началото само с*кс, а после 
нито флирт, нито любов! 
 
 
Между двама приятели: 
„Днес дадох на жената да разбере 
какво ми е, като ме мъкне по 
магазините.  
Влязохме в 11 кръчми и във всяка 
пробвах ракията и мезето, а после 
се върнахме в първата...“ 
 
 
 
Промоция за татковци:  
"Сложи детето да спи и получи 
мама за подарък!" 
 
 
 
2020 година.  
Речта на германския канцлер на 
Нова година за първи път ще бъде 
излъчена с арабски субтитри.  
2030 година.  
Речта на германския канцлер на 
Нова година ще бъде излъчена на 
арабски език с немски субтитри.  
2040 година.  
Немските субтитри ще бъдат 
премахнати. 
 
 
 
Нищо не повишава доверието 
между хората така, както капарото. 
 
 
 
Един циганин, който режел 
дърва твърдял, че познава всички 
дървета. Един ден отишъл при 
един човек, който имал в двора 
си "дафинов лист" и човекът го 
попитал:  
- Ха кажи ми сега какво е това 
дърво?  
Циганинът го гледал, гледал, 
откъснал едно листо и след като го 

сдъфкал, възкликнал:  
- Създърма, бе бате, създърма! 
 
 
 
В американско кметство отива 
индианец и пита:  
- Искам да си сменя името. 
Възможно ли е ?  
- Да. Как се казвате?  
- Аз се казвам "Големият 
локомотив, който непрестанно 
бълва кълба от дим".  
- А как искате да се казвате?  
- Пуф-паф. 
 
 
 
На интервю за работа. Красиво 
момиче кандидатства за 
секретарка. 
На колко години сте?  
- На 22.  
- Какви са вашите силни страни?  
- Логиката.  
- Как се виждате след 5 години?  
- На 27. 
 
 
Дивият Запад. На осъден на смърт 
му слагат въжето.  
- Последни думи?  
- Какъв ден е?  
- Понеделник.  
- Егати, как гадно ми почва 
седмицата... 
 
 
След корабокрушение, на самотен 
остров попаднали американец, 
французин и руснак, където 
прекарали над 10 години съвсем 
сами.  
В един слънчев ден се появил 
ангел от небето, който обещал 
да им изпълни по едно желание. 
Американецът и французинът 
веднага заявили, че искат да се 
приберат по домовете си. Ангелът 
размахал с криле и ги пратил по 
домовете им.  

- Може ли да поискам две желания? 
- примолил се руснакът.  
Ангелът:  
- Хайде, давай докато не съм се 
отказал.  
- Ами, първо искам толкова 
бутилки водка, че да ми стигнат за 
цял живот…. 
И второ... А бе, я ги върни тия 
двамата обратно, че няма да им с 
кого да пия! 
 
 
 
След смяната на часовото време 
блондинка влиза в бижутерия:  
- Искам два часовника!  
- Изберете си!  
- Искам и от двата вида - покажете 
ми и летните и зимните!

Двама програмисти 
получават заплатите си. 
Единият моли другия:

- Можеш ли да ми заемеш 
1000 лева?

- Не може ли да ги закръглим 
на 1024?

Стои една красива мадама на 
улицата, маха и вика:

- Такси, такси!
Минава едно такси, шофьора 

маха през прозореца и вика:
- Пешеходец, пешеходец!

Лепенка в асансьор:
“Ако още веднъж някой 

даде допинг-проба в асансьора 
- ще го дисквалифицирам до 
живот!”

Су
до

ку
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Отговорите от този брой на сканди вижте на стр.21

З Д Р А В ЕЗ Д Р А В Е



4 август, 2017 19info@bulbiz.com(416) 821-9915 З Д Р А В ЕЗ Д Р А В ЕЗ Д Р А В ЕЗ Д Р А В ЕА В Т ОЗ А Б А В Н ОА В Т ОР Е К Л А М АА В Т ОЗ А Б А В Н ОР Е К Л А М АИ Н Т Е Р Е С Н О

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

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

www.vorojeyaleila.com

"Методите, използвани 
от този човек за 

разкриване причините за 
заболявания, дисхармония 

или дисфункция, както 
и способността и да 

влияе за последващото 
неутрализиране на тези 

причини, връщане на 
здравето и положително 

решение на проблемите 
не се вписват в рамките 
на съвременната наука и 

медицинска практика".

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

двупосочна 
система за 
съобщения 
с мощна 

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

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

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

Как " преоткрих "  
пророчицата Лейла Лейла

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

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

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

Вразумил се!
Като порасна ще ти покажа,  

къде зимуват раците.
Четейки руските вестници, 

аз често срещах статии и писма, 
които описват дейностите на 
професионална гадателка Лейла. 
Изглеждаше ме, че всичко 
написано е някъде далеч от 
мен и семейството ми и никога 
няма да ме докосне. Понякога, 
след като прочитах поредната 
история, аз плюех три пъти през 
рамо и стисках кокалчетата на 
пръстите си, гледайки гордо 
към съпруга си и малкия ни 
син Соломон. Наистина съм 
щастлива: срещнах истински 
приятел, съпруг и стожер на 
семейство; омъжих се и родих 
здраво златокосо момче, което 
стана за нас смисъл на живота 
ни. Работихме неуморно, за да 
осигурим по-щастливо бъдеще за 
сина ни. Първо го отгледа майка 
ми, а когато тя почина, взехме 
детегледачка. Соломон израсна в 
една приказка – не с дни, а часове. 
Облекло, играчки, модерна 
естествена храна, курорти най-
малко 2 пъти в годината. След 
това, в частно училище, където 
той за пръв път показа характер, 
биейки още първия ден две деца. 
В отговор на въпроса защо го е 
направил, той изпадна в ужасна 
гневно избухване, и ни трябваше 
дълго време, за да го успоим. От 
този ден нататък, почти всеки 
месец ние трябваше да сменяме 
детегледачките - той измъчваше 
всички. За да бъде поне малко 
време в къщата ни тихо, аз и 
съпругът ми му купихме скъпи 
компютърни игри и напреднала 
електроника. Аз винаги се 
обвинявам затова, че не можа да се 
роди брат или сестра на Соломон.  
Синът ни се учеше добре - 
съпругът ми наемаше частни 
учители когато бе необходимо. 
Но връзката със сина ни понякога 
в продължение на месеци 
се свеждаше до минимум:  
“Татко! Имам нужда от пари 
за екскурзия!” или “Мамо! Дай 
ми пари за пица.” През цялото 
останало време синът ни стоеше 
затворен в стаята си и играеше на 
компютъра. Кръгът от приятелите 
му се ограничава до момчета-
съученици, с които той често не 
се разбираше, а след това започна 
да игнорира всичо. “Нищо, ще 
порасне и ще се промени” - 
приятели ми казваха. Учителите 
ме успокояваха, позовавайки 
се на трудна преходна възраст. 

Само мъжът ми си мълчеше, 
преживявайки всяка негова 
казана дума, всеки неприятен 
разговор и всеки конфликт.  
Синът ни стана 10-ти клас. 
Навърши 16 години. Със 
съпругът ми се съгласихме 
да го изненадаме: поканихме 
на ресторант няколко от 
съучениците му, с които още 
повече или по-малко общуваше, 
и няколко квартални деца, сред 
които и момиче, с което бе 
приятел от детство. Ние знаехме, 
че той я харесва. Съпругът ми 
покани в ресторанта добър 
DJ и му заплати много пари. 
Изведохме Соломон от вкъщи 
под предлог, че тримата искаме 
да вечеряме и да празнуваме 
рождения му ден, пристигнахме 
в ресторанта. Всички в хор 
запяхме, аплодирахме го, 
започнахме да палим конфети. 
DJ-ят пусна музика. За първи 
път от много месеци видяхме 
усмивка на лицето на сина ни, но 
аз бях притеснена, че това не бе 
усмивка от радост, а нечестива 
усмивка. Съпругът ми не го 
забеляза, бе щастлив като дете. 
Децата седнаха, напълниха 
чашите си със сокове. Момичето 
започна да произнася тост, 
когато Соломон внезапно стана и 
с цялата си сила хвърли чашата 
на пода. След това отиде до  
DJ-я, взе микрофона и изкрещя 
на целия ресторант “Аз съм 
вече възрастен и ще ви покажа 
къде зимуват раците! Мразя ви. 
Смърт, копелета! “

За няколко секунди настъпи 
тишина, децата бяха в шок. 
Съпругът ми отначало не разбра 
какво се бе случило, и след това, 
като видя, изкривеното от ярост 
и омраза лице на сина ни, пое 
дълбоко дъх и седна на един стол. 
Всички напуснаха, без да кажат 
и дума. Едвам успях да довлеча 
съпруга си в колата. Синът ми 
напусна дома си и дойде седмица 
по-късно на погребението на 
съпруга ми, на баща си, който на 
нервна почва претърпя инсулт.

Бях съборена, не исках да 
живея. Не исках да видя сина 
си. Приятелка идваше почти 
всеки ден, носеше храна за него 
и мен. Той, като че ли нищо 
не се бе случило, продължи 
да играе компютърни игри. 
По настояване на приятелка, 
аз най-накрая се съгласих да 

изляза на разходка в парка. 
След разходката аз я помолих да 
ме закара до гроба на съпруга 
ми. По пътя обратно, аз не знам 
защо, я помолих да отидем 
при Лейла. Приятелката ми ме 
заведе и помоли да ме приеме 
без уговорена среща. Виждайки 
изражението ми, хората, които 
седяха в коридора, дори не 
се разбунтуваха. Вероятно 
почувстваха тъгата и скръбта, 
които съм носила със себе си. 
След като ме изслуша Лейла 
помоли за снимка на сина ми. 
Взех снимка преди 5 години 
– тогава още се съгласяваше 
да бъде сниман. След като 
внимателно я разгледа, Лейла 
каза: “Отидете си. И каквото и да 
става, не се паникьосвайте и не 
се изненадвайте. Не осъждайте 
и не укорявайте, той ще се върне 
при Вас ... “

Една седмица премина, но 
всичко оставаше непроменено. 
Всеки ден излизох да взема малко 
въздух, ходех до гробището. 
През втората седмица в полунощ 
бях събудена от шум. В началото 
си помислих, че Соломон, както 
обикновено, яде късно, но 
внезапно чух сърцераздирателни 
викове. Отваряйки вратата на 
стаята му видях сина си, облят 
в пот, да се гърчи на пода в 
болка, стискайки с ръце корема 
си. На устните му се бе появила 
пяна. Това бях виждала на кино, 
когато хората имат епилептичен 
припадък. Синът ми бе завъртял 
очи, така че се виждаше само 
бялото им. Мислех, че ще загубя 
съзнание. Но, може би, майчиният 
ми инстинкт преодоля страха 
и спомняйки си думите на 
Лейла “Не се страхувайте и 
не се учудвайте” набрах 911. 
В болницата на синът ми му 
направиха всички тестове, 
те бяха нормални. Нямаше 
отравяне, нито епилепсия. 
Лекарите казаха, че това е нервен 
срив и той се нуждае от почивка. 
Дадоха му успокоително и той 
заспа. На сутринта Соломон 
започна да кърви от ануса, дълго 
излизаше гной с кръв, като 
причината за това, лекарите не 
можеха да установят. Обадих се 
на Лайла. “Не се притеснявайте, 
вземете сина си у дома и 2 дни го 
хранете само с топъл пилешки 
бульон,”-каза тя. Направих точно 
това. На третия ден сутринта 

оставих храната на масата и 
отидох на гроба на мъжа си.Това 
беше през есента- бе хладно, 
остър вятър духаше в гърба ми, 
но не ме интересуваше. Седнах 
на пейката. В главата ми стоеше 
само един въпрос: “Защо?” 
Изведнъж почувствах някой зад 
мен, а на раменете ми внимателно 
и топло докосване. До мен седеше 
Соломон. Внимателно, сякаш 
страхувайки се да не ме изплаши, 
той изправи сакото си, и тогава за 
първи път ме прегърна и някакси 
много необичайно за мен, с глас 
на възрастен каза: “Съжалявам, 
ако още можеш мамо “ЗА	
ВСИЧКО	МИ	ПРОСТИ”. След 
това дълго стояхме, без да кажем 
нито дума, на гроба на мъжа 
ми и всеки мислеше за своето. 
Няколко години изминаха след 
тези събития. Синът ми стана 
възрастен човек. Той реши да 
направи кариера в армията, сега 
служи като офицер в канадската 
армия, посещава мен и гроба на 
баща си веднъж на всеки шест 
месеца, но говорим по телефона 
всяка седмица. “Пораснал и 
помъдрял” - казват приятелки. Да, 
казвам, вероятно се е вразумил.  
Благодаря	 Лейла,	 благодаря	
Ви…
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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

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

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 

Rani Randhawa, Pardeep Sharma and Tu Nguyen
Registered Insurance Brokers

416-398-4322 No obligation
Q u o t e s !

1118A Wilson Ave.,
Suite 201, (Keele & Wilson)

Car Insurance/ Motor cycle
Specializing In:
Experienced Clean Drivers
G2 and High risk
Speeding Tickets
No insurance tickets
Carless driving
Impaired driving comviction
Dangerious driving
Stunt Driving

Commercial Auto Insurance
Specializing In:
Painting
Carpentry
Electrician
Plumber
Renovation
Floor Installation
Cleaning

Indentifying & Managing your Insurance Needs

Good Rates for Experienced Drivers,

Low Rates for small business  
liability Insurance

We also insure accident, Tickets,  
Suspension and Impaired Driving

ЗАСТРАХОВКИ
Bethel Insurance Brokers Inc.

Commercial insurance for restaurant, beauty salon, office, garage, body shop, convenient store
Travel insurance for visitors/supervisa and Canadians

Fax: 416-398-0337

AUTO - HOME - COMMERCIAL - TRAVEL - LIFE - HEALTH

КРАТКИ ОБЯВИ
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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. 

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

Водоравно:	Момиче, Пърхане, 
Зарев, Лилипут, Оолит, Осика, 
Колона, Фурия, Явор, Хит, 
Таласъм, Зов, Рут, Зло, Цинобър, 
Канела, Юне, Такир, Запор, Кол, 
Квеле, Ная, Барелеф, Ритуал, 
Дивотия, Кра, Баш, Нес, Батат, 
Брат, На Ком, Карелия, Маане, 
Патос, Захарин, Портал, Лък, 
Параноя, Мерак, Мираз, Питон, 
Куру, Ате, Ишлеме, Сушина, 

Олимп, Ара, Камила, Лир, Оза, 
Аха, Мотика, Соте, Бараба, 
Мушица, Нагон, Допинг, Петура, 
Мерино, Доня, Соната, Левак, 
Фаза, Камина, Теле, Але, Алтист, 
Монарх, Яка, Моряк, Пакост, Оки, 
Ангинар, Мукава, Блам, Арсен, 
Риза, Арена, Итрий, Хотдог, 
Еталон, Дева, Оцетар, Находище, 
Ронин, Марабу, Омая.

 

Отвесно: Гол охлюв, Анали, 
Лобода, Кариер, Милионерша 
търси запознанство, Пилот, Ели, 
Кока, Марина, Геран, Чин, Етнос, 
Зип, Аня, Амини, Хепатит, Уем, 
АБГ, Клон, Йон, Ананас, Заплаха, 
Сатрап, Апт, Локал, Кариера, 
Помияр, Хем, Фабия, Махатма, 
Мениск, Рота, Кроусър, Рано е, 
Мутант, Митар, Хорър, Биберон, 
Кошута, Пуздра, Налим, Завалия, 

Сатира, Макао, Ния, Каротин, 
Кумица, Тока, Гну, Зет, Запетая, 
Мушика, Леново, Монолит, Перила, 
Меласа, Ехо, Узо, Верея, Моруна, 
Неверт, Атом, Ася, Бара, Сара, 
Брада, Крив рак, Кратка, Логика, 
Олелия, Екоу, Охрана, Тритон, 
Лека нощ, Квартал, Ателие, Реноме, 
Имане.

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

Eddie's Meat and Deli market  
is looking for a Cook, Deli clerk, Meat clerk. 

Please apply within at  
1575 Dundas street East, Mississauga.  

Or call to speak to a manager at 
905.625.9617  

Ask for Aneta or Margaret

Beyti kebab is looking for a waitress.  
Full or part time.

Please call: 647-606-5844  
or apply in person.

1650 Dundas Street East
Mississauga 

European Social Club  
located in Mississauga  

is looking for  
a female for full time, part time shifts. 

Please contact 416 881 9630
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We Specialize In Building  
And Desigining Custom Kitchens,  
Vanities, Wall Units & Furnitures

КУХНИ И 
МЕБЕЛИ 

ПО 
ПОРЪЧКА

Станислав Иванов 
Tel: 416 731 6321

stansofia2015@gmail.com 
www.stansofiacustomwoodworking.com 

216 Oakdale Rd,  
North York, ON M3N 1V9

Cell: 647 994 2873
Tel:  416-752-5757

Изберете вашия размер, цвят и материaл!

Мебели приспособими към вашия индивидуален 
размер. Голям избор!

European 
Furniture
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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)

Идеалното жизнено пространство
Човек не се отличава ни най-малко 

от животните в своята потребност 
от лично пространство. Стремежът 
периодично да се насочват към 
своето лично убежище е заложено в 
програмата на повечето бозайници, 
птици, земноводни, дори насекоми. 
Едни си приспособяват за тази цел 
естествени укрития, други си ровят 
дупки, трети си вият гнезда и т.н. 
Затова и съвсем не е случайно, че 
децата на 5-7 години започват да 
си строят домове от възглавници и 
други подръчни средства, те обичат 
да си строят къщи по дърветата 
или “пещери” в храстите. По този 
начин реализират естествената си 
потребност от лично, недостъпно 
за другите пространство. Всеки 
се нуждае от свое персонално 
“ъгълче”, което създава колкото 
усещане за безопасност, толкова 
е и необходимост за отпускане 
и възстановяване на силите. 
Функцията на личната територия 
в повечето случаи разбира се 
изпълнява домът. Въпросът е 
колко голям трябва да бъде той, 
за да се чувстваме комфортно? 
Минимизация	на	пространството 
Най-известният обитател на 
минимална територия вероятно 
е Диоген. На него са му стигали: 
първо, бурето и второ – “наглостта” 
да излиза от него и да дава указания 
на Александър Македонски.   
Първо място сред съвременните 
архитекти, изобретили начин за 

построяването на дом върху една 
педя място, в който човек може 
да се чувства комфортно, заемат 
несъмнено японците. Японският 
архитект Кисе Курокава създава 
зданието Накагин Тауър, състоящо 
се от жилищни капсули, в които 
човекът може да се побере само в 
седнало или легнало положение.  
Общата площ на жилището 
е... 4 х 2,5 метра. 
Накагин Тауър е построен през 1972 
г. и е един от първите “капсулни” 
жилищни проекти. Според идеята 
на неговите създатели, след своето 
износване или по желание на 
обитателя й, всяка от 144 стоманени 
капсули може да се заменя с нова. 
И така неограничен брой пъти. 
Днес в Накагин Тауър не живее 
никой. Само една от капсулите 
се разглежда като туристическа 
атракция. По-късно в Осака са 
били построени хотели на същия 
“капсулен” принцип , места за сън 
и т.н., но опитът от живеенето в тях 
е доказал тяхната несъстоятелност 
и архитектите са стигнали до 
извода, че минималното жилищно 
пространство трябва да позволява 
на човека... поне да стои изправен. 
През 2001 г. британският архитект 
Ричард Хордън е създал заедно със 
своите колеги най-малката в света 
къща – Micro-mini-home, състояща 
се от спалня за двама, вградена 
кухня, бар, телевизор, климатик, 
шкафчета и антре, разположени 

на площ от само 2,5 м3. Цифрата 
не е случайна – изчислено е, че 
това е минималното пространство, 
при което човек няма да може да 
докосва с ръце стените и тавана. С 
такъв дом можете да се сдобиете 
само срещу 58 хиляди долара. За 
“утешение” може да се добави, 
че обзавеждането на жилището 
се изработва индивидуално за 
всеки клиент, а домът е построен 
от екологично чисто материали. 
Големи	домове	–	големи	проблеми...  
Обратното предположение е, че 
колкото по-голяма е площта на 
битовото пространство, толкова 
по-добре се чувства човек. Но това 
също не е еднозначно. По данни 
от списание Journal of Industrial 
Ecology, минималният размер на 
жилищното пространство в щата 
Арканзас е 242 квадратни метра, 
а за Охайо – не по-малко от 168. 
При голямата територия обаче 
възниква проблемът за изгубване 
на контрола над пространството. 
Съществуват редица изследвания, 
посветени на развитието на 
депресията сред домакините, които 
потвърждават взаимната връзка 
между потиснатото състояние и 
отслабения контрол над битовото 
пространство. Очевидно е също 
така, че важна роля играе не 
размерът на личното пространство, 
а неговата ефективност. Т.е. то 
трябва да бъде така организирано, 
че да стане пригодно за живот... 

и да не бъде твърде замърсено. 
Ефективната организация 
на битовото пространство е 
индивидуален въпрос, с който 
се занимават дизайнерите. А с 
проблема “колко вещи могат да 
направят човека щастлив” се 
занимават най-вече психолозите.  
Учени от Центъра за психични 
разстройства в САЩ са изследвали 
група хора, обединени от 
склонността си към събирането 
на всевъзможни вещи у дома. На 
участниците е била възложена 
задачата да изберат кои вещи 
да оставят у дома си и кои да 
изхвърлят. Една част от вещите 
са били унищожавани лично 
пред очите на участниците, като 
едновременно с това са анализирали 
показанията на тяхната мозъчна 
дейност. Оказва се, че в процеса на 
сортиране на вещите участниците 
в експеримента са изпитвали 
паника и силно напрежение – те 
не са били в състояние да вземат 
решение.  “Хората, които са 
независими от своите вещи, се 
чувстват освободени”, поясняват 
изследователите, цитирани от 
Ройтерс, “Този експеримент 
потвърждава принципа: ред в дома – 
ред в мислите, а неорганизираността 
несъмнено влияе негативно на 
здравето”.

здраве.bg
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385 The West Mall 
Etobicoke
(416) 913-9258,  
(647) 333-0536

Обадете ни се на 647-333-0536  
за всички ваши празненства:

Рождени дни, Годежи, Сватби, Кръщенета, 
Партита при пенсиониране, Бъдещи майки

Традиционна сръбска кухня

(416) 913-9258, (647) 333-0536

Find the businesses you need!
Visit:  

www.bulbiz.com 

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

ЦЕЛУВКИ

СЛАДОЛЕД


