
В Германия ги наричат 
“мигранти по бедност”. Някои 
дори ги смятат за мошеници, 
които идват с единствената цел 
да източват щедрата социална 
система на страната. Малцина 
обаче познават тежката съдба 
на тези нещастни хора, казва 
германската журналистка 
и писателка Розе Гердс, 
пише Deutsche Welle в свой 
материал. Със средства на 
криминалния жанр в новия си 
роман “Трънливите деца” “ 
(Dornenkinder, ISBN-13: 978-
3499268496) Розе Гердс иска 
да привлече общественото 
внимание към нерадостната 
съдба на т.нар. “мигранти 
по бедност” от България и 
Румъния. Главните герои 
в романа са българските 
близнаци Георги и Мия, които 
живеят със семейството си 
в проблемен краен квартал 
на Бремен. Когато един ден 
13-годишната Мия изчезва 
безследно, учителката ѝ 
решава да посети семейството 
- и остава потресена от 
мизерията, която открива в 
дома на преселниците. След 
това безследно изчезва и самата 
учителка... “Трънливите 

деца“ е името с което 
Георги и Мия са наричани 
от съучениците им в класа - 
заради трънливите храсти, 
които стигат чак до втория 
етаж на сградата, в която се 
намира мизерното им жилище. 
“В Бремен действително има 
порутени жилища като това, 
в което живеят Мия и Георги. 
Истински са също трудовата 
пиаца в града, както и 
експлоатацията, на която 
безскрупулни работодатели 
подлагат бедните мигранти. 
Тъжна действителност 
са и описаните в романа 
способи за “прекършване” на 
млади жени с цел да бъдат 
заставени да проституират. 
Дълги години съм работила 
като съдебен репортер и 
съм присъствала на редица 
процеси срещу трафиканти 
на хора. Затова познавам 
много такива съдби”, споделя 
Розе Гердс.  Само в Бремен, 
където се развива действието 
на романа, живеят между 2 и 
3 хиляди български “мигранти 
по бедност”, разказва още тя. 
Повечето от тях не създават 
никакви проблеми на местните. 
Полицията дори ги описва 

като “много скромни 
и трудолюбиви 
хора”, казва Гердс, 
която е научила 
това от разговори с 
местни полицейски 
служители. Идеята 
за “Трънливите деца” 
се зародила преди 
3 години именно 
след разговор с 
полицейски служител 
от Бремен. “Дотогава 
почти нищо не се 
знаеше или пишеше 
за ужасяващите 
условия, при които 
живеят българските 
и румънските 
преселници. Още 
докато работех 
над книгата, 
темата изведнъж 
навлезе в политическия и 
обществен дебат в Германия. 
Междувременно обаче тя 
беше изтласкана на заден план 
от сюжета с бежанците”, 
посочва писателката. Розе 
Гердс споделя, че би била 
много щастлива, ако книгата 
ѝ накара читателя да промени 
мнението си за т.нар. “мигранти 
по бедност”. “Лично за мен е 

несправедливо и непоносимо, 
че бедността като причина, 
пораждаща миграцията, 
се тематизира в Германия 
толкова безпощадно. При 
това ние бихме постъпили по 
същия начин, ако се окажем 
в подобна безизходица. Стига 
да имаме същия кураж като 
тези хора, които сега идват 
при нас”, казва Розе Гердс.

ИМИГРАЦИЯ В КАНАДА
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Kristiyan Todorov
Mortgage Specialist

cell: 647-971- 3121 
 
fax: 1-855-373-5371 
kristiyan.todorov@td.com

Независимо дали купувате дом за първи път,
вече сте  собственик на жилище

или търсите имот за инвестиция,
Аз ще ви помогна  

да вземете моргич  
по най-удобния и лесен начин.

Американският 
посланик: България не 
покрива изискванията за 
отпадане на визите

Ако зависеше от мен щях да 
махна визите за САЩ веднага, 
защото знам колко е важно за 
българите. Ние обаче имаме закони 
кога да се случи това и към момента 
България не покрива изискванията. 
Това заяви американският посланик 
в България Ерик Рубин в интервю 
за NOVA. Рубин допълни, че 
посолството работят неуморно за 
въвеждането на безвизов режим 
между САЩ и България. “Честно 
казано, България не покрива 
изискванията. Най-важният 
критерий е хората, на които се 
отказва виза,  да са много малко. 
Трябва и да се сведат до минимум 
онези, които остават нелегално 
в САЩ, след като са взели виза”, 
подчерта той. “Искаме да отговорим 
на песимистичните настроения, 
че България няма бъдеще, защото 
сте сбъркали с евроатлантическия 
си избор. Има много българи, 
които не са политици и звезди, а 
правят впечатляващи неща тук”, 

коментира Рубин кампания на 
американското посолство под 
надслов, че само българите могат 
да променят страната си. “Не 
вярвам, че човек с тениска СССР 
може да промени България. Важно 
е българите да помнят, че това е 
миналото и да казват на децата 
си какво ги е докарало до това 
положение”, изрази позицията си 
Рубин. Неотдавна стана ясно, че 
Цветан Василев ще потърси защита 
посредством закона “Магнитски”, 
който предвижда протекция за лица, 
разкрили корупция в своите родни 
страни. Бившият собственик на 
КТБ е внесъл иск до американската 
администрация по закона и може 
да се превърне в първия човек, 
получил защита по него. По закона 
“Магнитски”, ако Василев докаже 
това пред американските власти, то 
лично президентът Тръмп трябва 
да се застъпи за него и да поиска 
преследването на виновните в 
България.

Адвокат запорира 
търговската марка на СДС

Държавата наложи запор 
върху търговската марка на Съюза 
на демократичните сили /СДС/ 
заради просрочени финансови 
задължения на партията. Така 
съюзът загуби правата върху някои 
от емблематичните си символи, 
с които се свързват славните й 
времена през 90-те години. “Това 
е един най-обикновен спор между 
търговци”, заяви адвокат Диньо 
Бозаджиев пред NOVA. Преди 
4 години той е нает от партията 
да води над 30 нейни дела в съда. 
“Това беше съвсем инцидентен 
ангажимент в рамките на 5-6 
месеца. От СДС не ми платиха 
хонорарите”, допълва адвокатът. 
Според запорното съобщение, 
цитирано в  сайта mediapool.bg, 
партията дължи на адвоката 4,200 
лв. затова, че е водил тези нейни 

дела през 2013 г. Така се стигнало 
до изпълняването на негов иск 
за запориране на търговската 
марка “СДС”. Това означава, че 
партията губи правата си върху 
класове и услуги, включително 11 
изображения - логата на партията с 
трите й букви и популярното лъвче. 
Заповедта вчера е била изпратена в 
централата на партията. „В момента 
те не могат по никакъв начин нито 
да продават, нито да прехвърлят, 
нито да лицензират на трето лице 
тези изображения. Когато съдия-
изпълнителят го остойности и го 
пусне за продажба, те просто ще 
изгубят този символ”, разказа още 
адвокатът. От СДС отговарят, че 
по закон не могат да извършват 
търговска дейност и дори не са 
знаели, че търговската марка е 
регистрирана на името на партията.

Български геймъри 
спечелиха $10,862,682 и 
златото в турнир по Dota 2

Българският отбор, воден от 
Иван Бориславов Team Liquid 
спечели златните медали в най-
значимия турнир по Dota 2 в света, 
The International 2017.  Българският 
геймър, играещ с никнейм MinD_
ContRoL, и съотборниците му 
победиха на финала китайците от 
NewBee с 3:0. Петимата победители 
ще си разделят близо $11 милиона, 

съобщи Sports5. Наградният фонд 
на целия турнир е $24,787,417, 
а зрителският интерес към 
надпреварата - огромен. Team Liq-
uid си осигури общо $10,862,682; 
завършилият на второ място в 
турнира получава $3,950,066, а 
третият - $2,592,231, съобщи fakti.
bg.

Рекорден ръст пътници 
през Летище София

За първите 7 месеца на годината 
през летище София са преминали 
3,747,596 пътници, което е рекордно 
увеличение от 42 % спрямо същия 
период на 2016. През Терминал 2 е 
преминал 65% от пътнико-потока, 
а през Терминал 1 - останалите 

35%. Тези данни дефинират 
ръст от 33%, с които е нараснал 
броят на пътуващите по редовни 
международни линии. Увеличението 
се дължи предимно на полетите от и 
до чужди дестинации.

Цената на пчелния мед в 
България ще се повиши с 20%

… като причината за рязкото 
покачване е високата смъртност 
при пчелите тази зима.  Това 
коментира пред БНТ председателят 
на Федерацията на българските 
пчелари Николай Куменов. 
Пчелният мед се предлагаше на 
дребно в България срещу 7 до 9 
лева, но пчеларите произвеждат 
по-малко количество мед, което 
се отразява в скока на цената. 
Сега той ще поскъпне с около 1-2 
лв., посочва експертът. На този 
фон цената на едро спада, като 
причината е вносът на мед от Китай 

и Украйна. По този начин обаче 
на европейския пазар се появява 
продукт с по-лоши показатели. 
“Всеизвестно е, че българският, 
румънският и сръбският мед са 
най-качествени в целия свят и това 
се дължи на разнообразието на 
медоносна растителност, която в 
България е 3800 вида”, коментира 
Куменов. Смъртността на пчелите 
е около 60%, като вероятно това е 
прецедент в индустрията. “60% е 
страшно много, а на някои места 
има и до 100% смъртност”, допълни 
експертът.

Осем африканци са задържани в 
курорта “Слънчев бряг”

.. съобщи БТА, позовавайки 
се на Бургаската полиция. Срещу 
трима гражданина на Мали и 
Нигерия са повдигнати обвинения 
за притежаване на наркотични 
вещества. Четирима - от Нигерия, 
Сомалия и Танзания - са 
ескортирани до сектор “Миграция”. 
Сред задържаните е и нигериец, 
обявен за общодържавно издирване. 

Те са открити при специализирана 
полицейска акция за установяване 
и задържане на незаконно 
пребиваващи на територията на 
страната ни чужденци, издирващи 
се лица обявени за местно и 
общодържавно издирване. Повечето 
задържани са работили като викачи 
в заведения в Слънчев бряг.
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Fiera Foods Company is HIRING
ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА

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

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

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

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

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

management, Project Engineers)

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

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

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

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

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

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

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

Мениджъри, Инжинери-проектанти) 

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

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

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

Р Е К Л А М А
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Бивш шеф на болница в Дупница, използвал 
фалшива диплома, осъден на … пробация

Районният съд в Дупница е 
одобрил споразумение между 
Районна прокуратура-Дупница 
и Росен Тимчев. Тимчев, който е 
бивш шеф на болницата в Дупница, 
не е притежавал редовна диплома. 
Той е признал за фалшифицирането 
на дипломата си. Производството 
срещу него беше във връзка със 
сигнал от Агенция “Медицински 

одит” и председателя на Общински 
съвет - Дупница. В сигнала беше 
посочено, че временно назначеният 
за управител на МБАЛ “Св. 
Иван Рилски” в Дупница Росен 
Тимчев представил в Агенцията 
по вписванията копие от диплома 
за завършено висше образование 
със специалност “Здравен 
мениджмънт”. Проверка на МОН 

показала, че дипломата е фалшива. 
Установено е, че през март 2016 
г. Тимчев съставил неистински 
официален документ - диплома 
за завършено висше образование 
по специалност обществено 
здраве и здравен мениджмънт, 
с професионална квалификация 
“магистър” на Медицински 
университет - София. За 

извършените престъпления срещу 
Тимчев е наложено наказание 
… “Пробация”…! Наказанието 
включва задължителна регистрация 
по настоящ адрес, среща с 
пробационен служител за срок от 
2 години и да положи безвъзмезден 
труд в полза на обществото в размер 
на 200 часа годишно, за срок от 2 
години.

Всяко пето дете на гурбетчии е повтаряло клас в 
прогимназията

…, показва национално 
проучване на УНИЦЕФ за ефекта 
върху децата, чийто родители 
работят в чужбина, проведено през 

2016 г. 23% от анкетираните деца на 
гурбетчии са заявили, че в периода 
от 5-и до 7-и клас са повтаряли 
поне веднъж една и съща учебна 

година, пише „Монитор“.  Близо 
40% от анкетираните непълнолетни 
с двамата родители на гурбет 
са работили с психолози заради 

проблемно поведение. Най-често в 
Детска педагогическа стая децата 
попадат заради системни бягства от 
час или от дома си.

200 млн. лева за тол система в България.  
Ще заработи през 2018 г.

Изграждането на тол система 
в България ще струва около 200 
млн. лева, съобщи регионалният 
министър Николай Нанков във 
Варна. Той уточни, че ако системата 
се изгражда от държавна компания, 
а парите ще бъдат осигурени от 
държавния бюджет. По думите му 

средствата ще бъдат възстановявани 
на бюджета на базата на бъдещи 
постъпления и приходи от таксата. 
Той поясни, че в документацията за 
обществената поръчка заложеният 
срок за възстановяване към бъдещия 
изпълнител е три години. Може 
би и към държавната компания 

ще поставим същия срок - 3 или 4 
години, коментира Нанков, цитиран 
от БТА. Министърът уточни, че 
това ще стане ясно с етапа на 
реализиране на самата компания. 
Той обясни, че от днес стартира 
създаването на държавна компания, 
която ще оперира тол системата. 

По думите му ангажиментът е 
тя да заработи в края на 2018 г. 
Министърът каза още, че удачният 
вариант при тол системата е смесена 
система за таксуване. Това означава 
да се заплаща на база на изминато 
разстояние и на второ място - ще 
може да се предплаща маршрут.

След 100 дни правителството с ръст на одобрение
За пръв път българско 

правителство, след това на Симеон 
Сакскобургготски, се радва на 
нарастващо ниво на одобрение 
след първите 100 дни. След 100 
дни управление на третия кабинет 
на Бойко Борисов, доверието 
е 42%, при 35% в началото на 
мандата. Това показват данните 
от проведено проучване на 
агенция “Барометър България” в 

периода 11-15 август. Премиерът 
традиционно е с най-висок рейтинг 
сред представителите на кабинета, 
което според анализатори от 
“Барометър България” това най-
вероятно се дължи на силната 
външнополитическа дейност. 
Обявената от правителството 
и Бойко Борисов “война” с 
административната тежест очевидно 
допринася за положителната 

оценка на работата на този кабинет. 
Подписването на Договора за 
добросъседство с Македония, с 
който двете страни  официално 
признаха общата ни история, също 
е оценена от избирателите. Този акт 
като цяло повишава одобрението 
към целия кабинет, а също и 
към премиера Бойко Борисов, 
подписал документа. Това е едно от 
обединяващите неща, харесвано от 

мнозинството българи, за изтеклите 
100 дни управление. Според 
социолозите явно избирателите са 
изморени от предходните години, 
в които постоянно имаше избори, 
и оценяват стабилността, която 
дава правителството за нормална 
икономическа дейност.

51,747 заявления за нови лични документи на 
българи в чужбина

51,747 заявления за нови 
паспорти и лични карти са 
подали от началото на годината 
българските граждани в чужбина. 
Общо 15,499 броя заявления за 
издаване на временни паспорти са 
постъпили от началото на годината, 
като най-голям брой са подадени 
във Великобритания, Германия и 

Испания. Това показва статистиката 
на Външно министерство, съобщи 
БТА. Наскоро вицепремиерът 
Екатерина Захариева предложи 
промени в Закона за българските 
лични документи, които да облекчат 
изваждането на документи. 
Измененията предвиждат по-дълъг 
срок на валидност на паспортите - 

10 години, а не пет, както е досега, 
като тази поправка трябва да влезе 
в сила от 1 януари 2020 г. Предлага 
се документ в чужбина да може да 
се изважда само с едно посещение в 
консулската служба, като се дава и 
втора възможност – заявленията да се 
подават онлайн, като самоличността 
се удостоверява със сканирано 

копие на стар документ, вместо с 
електронен подпис.  Предвижда се 
и двойно намаление на сроковете 
за изготвяне на документи, заявени 
в чужбина. Обикновената услуга, 
която до момента отнема 90 дни, 
ще се извършва за 45 дни, а бързата 
поръчка ще е 30 дни, а не 60, както 
е досега.

Нова схема за телефонни измами  
е засечена в България

В нея, освен мними 
криминалисти, участват и мними 
социолози – предупреди ст. комисар 
Димитър Величков, директор на 
ОД на МВР в Сливен, предадоха 
българските медии. Най-напред 
на стационарния телефон на 
потърпевшите се обаждал мъж, 
който съобщавал, че извършва 
социологическо проучване. 
Трябвало да направи анкета за това 
дали лицето, на което звъни, е било 

жертва на опасните измамници, 
колко пъти, какви суми е давало 
и дали разполага с по-големи 
спестявания. Следвало още едно 
обаждане, този път по познатия 
сценарий: “Аз съм криминалист 
от МВР, помогнете ни да хванем 
бандитите”. “Криминалистът” 
уверявал, че бил запознат със 
“социологическото проучване”, че 
лицето е било включено в списъка 
на измамници и че в най-скоро 

време ще бъде потърсено от тях. 
“Ние сме по следите им, заложили 
сме им капан, като Ви поискат пари, 
дайте им ги. Ние ги хващаме и Ви 
връщаме парите. Обаче е хубаво 
да дадете колкото се може повече 
пари, защото тогава съдията ще им 
наложи по-голяма присъда” – така 
“криминалистът” манипулирал 
евентуалните си жертви и искал 
мобилния им телефон, за да имали 
уж постоянна връзка с органите 

на реда. Накрая се обаждали и 
“следените” измамници, които 
под различни предлози искали 
големи суми пари. Отправяли 
цинични заплахи, че ако не получат 
парите, ще има тежки последици за 
сигурността, здравето и живота на 
потърпевшите. През последните дни 
в Сливен са регистрирани два опита 
за телефонни измами по схемата 
“социолози работят с полицията”.
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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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ПРЕВЪЗХОДНА 
ЯМБОЛСКА ГРОЗДОВА

Търсете в магазините на 
LCBO 

VINTAGES# 123646

“Ямболска” Гроздова Ракия 
се произвежда от 30-те години на 
миналия век. За производството 
на ракията се използват сортовете 
Червен Мискет, Ркацители и Димят. 
Използването на оригинална 
технология, разработена от   
“Винпром Ямбол” я правят любима 
напитка на много хора.

“Ямболска Гроздова” е 
ракия със златист цвят и мек и 
хармоничен вкус. Има изключително 
приятен гроздов послевкус.  
   Вила Ямбол е една от най-старите 
винарски изби в България с повече 
от 90-годишна традиция в вино 
производството и дестилицията на 
спиртни продукти.  Основана през 
1924 г. тя вече има модерни бази в 
градовете Ямбол и Стралджа. Тази 
земя е уникална със специфичния си 
микроклимат - мека зима и умерено 
горещо лято, което е предпоставка 
за еднаквото зреенето на гроздето 
и тяхната винификация за 
производството на  висококачествени 
вина и винени дестилати.

Общият капацитет за преработка 
на грозде възлиза на над 16 милиона 
кг и съхранението е с капацитет е 
над 18 милиона литра. С 900 хектара 
лозя, компанията произвежда 
Каберне Совиньон, Каберне Фран, 
Мерло, Сира, Шардоне, Мускат 
Отонел, Совиньон Блан и други.

Винпром  Ямбол е водещ 
износител на фини бели и червени 
вина. Водещи марки са Вила 
Ямбол, Персона, гама от вина, 
които привличат потребителите с 
елегантен дизайн и високо качество.

Компанията се гордее и с факта, 
че първата Мускатова ракия в 
България е била дестилирана точно 
там.

Всички фабрики са със 
стилизирана     архитектура  и 
разполагат   с технологично   
оборудване от най-висок клас, 
гарантиращо високо ниво на 
качество при спазване на максимално 
строги критерии за безопасност на 
продукта.

Основни предимства:  
- притежава собствени лозя 
- висок контрол върху гроздето 
- най-модерни технологии за 
дестилация. Извлича се най-доброто 
от гроздето. Смесват и блендират 
използвайки точна рецепта, за 
извличане на най-мекия и най-
балансиран вкус и аромат. 
-отлежаване в дъбови бъчви 
направени от качествено френснко и 
американско дърво 
- лаборатория с най-модерна 
апаратура 
- високо хигиенни норми 
- голям обем, голямо разнообразие

РАКИЯТА Е  
В ОГРАНИЧЕНО 
КОЛИЧЕСТВО.

ПОБЪРЗАЙТЕ ДОКАТО  
НЕ Е СВЪРШИЛА!
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Неграмотен 
изпрати близък 
на шофьорски 

изпит
Полицията в 

Добрич разкри измама 
на изпит за шофьорска 
книжка, съобщиха 
от МВР. След края на 
изпита за придобиване 
на категория “В” в 
сградата на областния 
отдел на агенцията 
“ А в т о м о б и л н а 
а д м и н и с т р а ц и я ” 
е проверен мъж, 
който се представил 
за 18-годишен. При 
извършената справка 

в информационните 
масиви на МВР е 
установено, че явилият 
се на изпита гражданин 
е друг - на 24 години, от 
шуменското село Пет 
могили. Той се явил на 
препитването, изпратен 
от своя близък, който 
бил неграмотен, с 
неговия документ 
за самоличност. 
Образувано е досъдебно 
производство.

Б Ъ Л Г А Р И Я

Започнаха снимките на новия български филм” 
Привличане”

В центъра на сюжета е история 
за успеха, амбициите и любовта.  
„За мен този филм е една много 
истинска история за живота в 
училище и извън него такъв какъвто 
е, за сблъсъка между поколенията и 
за това колко е важно да намерим 
баланса, допирната точка, в 

която преминаваме границата на 
разделението, приемаме различията 
помежду си и заставаме от една 
страна. Мисля, че с Яна Маринова, 
страхотния актьорски състав и 
целия този ентусиазъм, с който сме 
заредени, ще спечелим феновете на 
българското кино”, сподели Башар 

Рахал по време на гостуването си 
в „Здравей, България”, който играе 
собственик на частно училище. В 
главните роли са Яна Маринова, 
Луиза Григорова, Александър Сано, 
Койна Русева, Радина Боршош и 
Башар Рахал. Продуценти са Башар 
Рахал и Яна Маринова, а режисьор 

е Мартин Макариев. Сценарият е 
дело на Яна Маринова, Борислав 
Захариев и Георги Ангелов. 
„Привличане” ще се реализира с 
подкрепата на Нова Броудкастинг 
Груп и ще се разпространява в 
кината от „Лента” в началото на 
2018 г.

Над 3,000 учители се търсят  
преди новата учебна година

Преди началото на новата 
учебна година училищните 
директори търсят учители по 
математика, информатика, чужди 
езици, начални учители и учители 
за целодневната организация на 
обучение, както и учители за 
предучилищното образование. Това 
каза председателят на Синдиката 
на българските учители (СБУ) към 

КНСБ Янка Такева, цитирана от  
Агенция Кросс. Тя сподели, че сега 
учителите са общо 93,000, а се търсят 
над 3,000 учители, т.к. 3,160 учители 
работят в училищата, въпреки че са 
навършили пенсионна възраст и са се 
пенсионирали. Изключително съм 
удовлетворена, че правителството 
на премиера Бойко Борисов заложи 
в управленската си програма 

образованието за приоритет, заяви 
Янка Такева. Тя коментира, че 
като първа стъпка в тази насока 
е увеличението на учителските 
заплати с 15% от 1 септември 2017 
г., като за тази цел Министерският 
съвет отдели допълнителни около 
80 млн. лева преди седмица. 
Според Такева осигурени са 
средствата и за 2018 г. и занапред 

- от 2018 г. до юни 2021 г., докато 
приключи мандатът на сегашното 
правителство, всяка година трябва 
да има по 20-процентно увеличение 
на заплатите на учителите. Целта 
е да се достигне до учителска 
работна заплата от 1500 лева, като 
това е записано и в управленската 
програма на правителството, каза 
Такева.

please follow us on Facebook:
www.facebook.com/bulgarianflame
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Италианската модна къща 
Brioni избра Антъни Хопкинс за 
лице на новата си колекция Есен/
Зима за 2017/18 г. Снимките на 
световноизвестния 79-годишен 
актьор, роден в Уелс, са ч{ерно-бели, 

направени от фотографа Грегъри 
Харис. Сър Антъни Хопкинс 
позира с елегантни кашмирени 
пуловери, шалове и костюми от 
новата колекция. По-рано тази 
година лице на колекцията на Bri-

oni Пролет/Лято бе 68-годишният 
актьор Самюъл Л. Джаксън. Bri-
oni е една от най-престижните 
италиански марки на дрехи за мъже. 
Тя е основана през 1945 г. в Рим, а в 
момента собственост на френската 

холдингова компания Kering. През 
юни Brioni обяви новия си творчески 
директор. За първи път в историята 
на модната къща позицията заема 
жена - Нина-Мария Ницше.

Антъни Хопкинс стана рекламно лице на 79

Анджелина с парализа на лицевия нерв след 
раздялата с Брад

Анджелина Джоли е оставила 
на заден план актьорската си 
кариера, посещава готварски 
курсове и върши обикновени 
неща, като да почисти след кучето, 
съобщава Reuters. В интервю за сп. 
Vanity Fair актрисата разказва, че 
животът й след раздялата с Брад 

Пит е съсредоточен върху здравето 
и децата й. “Всъщност сега се 
чувствам повече жена”, казва Джоли 
и допълва, че поставя на първо 
място семейството. Последният 
филм под нейна режисура e за 
режима на кхмерите през 70-те,  
който бе представен в Камбоджа 

през февруари. Световното му 
разпространение, включително 
чрез компанията Netflix, ще бъде 
през септември. “Искам просто да 
направя закуска и да поддържам 
дома”, казва актрисата пред Van-
ity Fair. Джоли разкрива още, че 
е вдигнала кръвно и е развила 

парализа на лицевия нерв след 
раздялата. Актрисата споделя, че 
се е възстановила благодарение 
на акупунктура. Интервюто на 
Джоли за Vanity Fair ще се появи в 
септемврийския брой на списанието 
от 8 август.

5 брилянта ще се продават в Москва за поне $10 млн.
Колекция от 5 брилянта, 

изработени от един 179-каратов 
диамант, бе показана в Москва. 
Диамантът, наречен “Романови” 
в чест на последната руска царска 
династия, е добит през 2015 г. в 
мина в Якутия. Колекцията от 
петте брилянта е изработена в 
продължение на половин година от 

руската компания “Алроса” (Stock 
price: ALRS (MCX). На колекцията 
е дадено името “Династия” и от 
компанията обясняват, че това 
не е случайно, а е свързано с 
намерението на “Алроса” да възроди 
традицията на руските ювелири, 
славили се със своето майсторство и 
филигранност от времето на първата 

фабрика за обработка на диаманти 
при Петър Първи в началото на 18-и 
век. От компанията отбелязват, че 
най-големият от брилянтите е с 
най-високо качество - 51.38 карата, 
което е най-чистият и скъп брилянт, 
обработен някога в Русия. През 
ноември предстои брилянтите да 
бъдат предложени за продан на 

търг. По мое мнение цената няма да 
е под $10 милиона, ще продаваме 
колекцията като цяло, казва 
президентът на “Алроса” Сергей 
Иванов. Преди това петте брилянта 
ще бъдат показани в Израел, САЩ и 
Китай.

Българка стана принцеса на Гана
Българката Виктория 

Македонска стана принцеса, след 
като се венча на пищна сватба в 
Лондон за принц от Гана, съобщи 
Darik News. Виктория Македонска 

е сключила брак на 24 и 25 юни 
пред 80 гости от родните места 
на младоженците, разказа пред 
в. „Телеграф” организаторката на 
събитието Невена Жекова. Пери Ний 

Сампа Отуми е принц на голямо 
племенно общество в Гана, чийто 
крал е чичо му. Дядо му пък преди 
това е бил един от най-уважаваните 
крале в страната. Виктория и Пери 

се запознали на спирка в Лондон, 
където българката учила.

“О, татенце!” при секс?  
Не е толкова страшно за мъжете

Сексолози обясниха защо 
някои жени споменават бащите си 
по време на секс, като възкликват 
“О, татенце!”, когато са доволни от 
партньора, съобщава в. Daily Mir-

ror. Според Ванеса Мерин това се 
дължи на факта, че по този начин 
жените подчертават доминантната 
роля на мъжа в  половия акт. Много 
мъже обаче не го възприемат като 

похвала, а напротив. Никоя жена 
не си фантазира по този начин, 
че прави секс с баща си, уточнява 
сексоложката. Това по-скоро е 
израз на подчинение. Венеса Мерин 

съветва мъжете да не гледат на 
подобни възклицания като на 
някакво минало кръвосмешение, а 
като на похвала, пише БТА.

„Жилищата-ковчези“ в Хонконг – от 1.5 до 12 кв.м
С близо 7.5 милиона души 

население и малко земя, 
Хонконг се превърна в най-
скъпия жилищен пазар на света, 
създавайки ужасен страничен 
ефект, наречен “жилище-
ковчег”. Около 200 000 души 
могат да нарекат така домовете 
си, посочва deMilked. ООН 
описва тези малки апартаменти 
с площ от около 1.5 до 12 кв.м. 
като “обида към човешкото 
достойнство”. Фотографът 
на National Geographic Бени 
Лам пък решава да илюстрира 
това изявление с поредицата 
си Trapped. “Този ден се върнах 
вкъщи и плаках”, казва Бени, 
докато обяснява условията 

на живот в тези апартаменти.  
“Това са хората, които идват 
в живота ви всеки ден: те ви 
служат като сервитьори в 
ресторантите, те са охранители 
в търговските центрове... или 
чистят улиците, през които 
минавате. Единствената 
разлика между нас и тях са 
домовете им. Това е въпрос на 
човешко достойнство“, допълва 
фотографът. Бени използва за 
пример живота на 63-г. Уонг Тат 
Минг. Заради болест мъжът вече 
не може да управлява такси, така 
че в момента трябва да живее 
в жилище от 1.6 кв.м, за което 
плаща около … $307 … които 
получава от държавни помощи.

Снимка на една от 
творбите представени на 
годишната университетска 
изложба през май т.г. на 
завършилите студенти 
Колежа за  арт и дизайн 
в Торонто-“GradEx 102: 
OCAD University’s An-

nual Graduate Exhibition”. 
Автор е студентът от 
Хонконг Тсз Линг Уеунг, 
който демонстрира ужасно 
тежките условия, при 
които хората са принудени 
да живеят там без прозорци 
и дори без въздух. Той 

казва: Хората по света 
искат животните им да 
не живеят в клетки. По 
ирония на съдбата много 
хора  в така наречения 
“богат град в Хонконг”, 
живеят именно в “Домове 
клетки”.

Друга творба представена на изложбата, която показва 
как изглежда най-гъсто населеният квартал “Куун Тонг” с 

гъстота на населението 57,359 хил. души на кв.км, което означава 
 57 души на кв. метър

снимки: в.”Пламък”

Стъпки на хората там. Някои от тях една върху друга.
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„All inclusive” почивки
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TICO # 4631602

BOBBY DONEVA
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7851 Dufferin St.,Ste.100, Thornhill, ON L4J 3M4

Office:(905)660-7000 ext.301

1.877.(999-4768)x301

Самолетни билети до България и по света

  Бизнес пътувания, почивки на Карибите    

    Застраховки

    Коли под наем, хотели

   Билети за вашите гости  

от България

Direct: 416-992-4030
YYZ Travel Group

Shipment of vehicles, boats, motorcycles,  
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to Bulgaria,
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Cell: 416-526-8435
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TERRA MARE CARGO INC
Николай ГеоргиевБелгия и белгийците

Статията се предоставя от patepis.com 
Автор: Ан Фам 
Снимки: авторът

Едно от най-красивите места, 
на които съм била. Може би защото 
нарочно пропуснахме Брюксел, 
а се насочихме директно към по-
китните малки градчета като Гент, 
Брюж и Антверпен. Антверпен не 
е особено малък град, но си имаше 
своето собствено очарование. Там 
е малката прекрасна ботаническа 
градина и онази уличка, която 
заснехме в детайли. Там е съботно-
неделният пазар, от който си 
купихме сирена и прошуто, 
с които си направихме малък 
пикник в градския парк, който 
впоследствие нарекохме еврейски, 
защото се разхождаха много 
еврейски семейства. Там е и онази 
кокетна автобусна спирка, в която 
се влюбих. Гент пък ще запомня 
най-вече с невероятния хостел, на 
който попаднахме — с вътрешната 
градинка, гледката през 
прозорците сутрин и кабърчетата 
на вратите, които указват кой е 
цветът на ключа за конкретната 
врата. И тишината и спокойствието 
на града, въпреки работния ден. 
За разлика от Брюж, в който 

гъмжат туристи, шумят камиони 
и багери, фасадите са китнати, 
прозорците — измити, каналът е 
изчистен от боклуци, а улиците — 
напарфюмирани. И все пак Брюж 
има по-красиви магазинчета за 
шоколад, и за бисквити, които се 
приготвят на място и ароматът е 
толкова ласкателен дори за човек, 
който не яде сладко като мен, и 
дори специализиран маниашки 
магазин за бира… Освен това Брюж 
има онзи невероятен манастирски 
комплекс, където лебедите и 
патиците са избрали за свой дом. 
И имайки предвид еднопосочния 
билет до Брюксел, който може да 
струва само 20 евро с WizzAir, и 
чудесните белгийски железници, 
с които Брюксел-Гент възлиза на 
7—8 евро, струва си да отскочите 
до тази прекрасна страна за един 
по-дълъг уикенд и да видите цялата 
тази красота с очите си. Пожелавам 
ви го искрено! Белгийците са 
чудесни хора … и то не само 
защото живеят в Белгия!:) На 
север, където бяхме, фламандците 
говореха 4 езика. Отказах се да 

си упражнявам френския, когато 
на моята молба за 2 билета за влак 
служителката услужливо отговори 
на съвършен английски. Вероятно, 
за да не се мъча. Освен това говорят 
и немски, и холандски (който е нещо 
като развален немски). Лодкарката 
разказа историята на Гент на 
френски, английски и холандски 
последователно, като през цялото 
време беше усмихната и не личеше 
по никакъв начин да се отегчава. 
Един сервитьор ни посрещна с 

„Добър ден!“ на поне 5 езика 
— да си изберем.:) Попита 
от къде сме. „О, български… 
този още не го знам!“:) След 
което на съседната маса 
настани двама и заговори 
безпроблемно с тях на 
италиански. На другата маса 
(очевидно като нас впечатлени 
от този ухилен полиглот) пък 
подхвърли, че знае и малко 
руски и японски. Bicycle bicy-
cle bicycle! Много са. Мацките 

са особено секси. Не можах да им 
се начудя как фучат по тези павета 
— какво им се случва с дупетата. 
После пък заключихме, че това 
упражнение всеки ден вероятно има 
действието на целутрон и затова 
никъде не видяхме дебела белгийка.  
Бабите? Много ме радваха. Не 
забелязах да бяха угрижени като 
нашенските баби. Косите им бяха 
винаги пригладени, дрехите — 
удобни, но елегантни, гримът и 
бижутата — деликатни. Нищо 
прекалено, нищо в повече. Ако 
трябва да бъда честна, те се грижеха 
по-добре за външния си вид от 
младите девойки, за които модата 
беше неглиже — неизменният клин 
в задължителните високи ботуши, 
които не се съчетаваха по цвят 
с чантата, и разбира се — дълъг 
плетен шал около врата. Les Frites! 
Разбирам, че те са ги измислили, 
но все пак — пържени картофи с 
майонеза повече мяза на меню на 
беден студент, отколкото деликатес.
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Mechanic, Fleet Supervisor, Safety Supervisor
,

1 на 10 се отказва  
от Tesla Model 3

Около 63,000 души, или всеки 
10-и записан клиент е отменил 
поръчката си за най-достъпния 
електромобил на Tesla Motors – 
Model 3. Серийният вариант бе 
показан само преди дни, съобщава 
Business Insider, като се позовава 
на шефа на компания Илон Мъск. 
Доставките до клиентите ще 
стартират през есента, като през 
август ще бъдат сглобени само 
100 бройки, през септември 1,500, 
а през декември трябва да бъде 

достигнат месечен обем от 20,000. 
Базовата версия на най-достъпния 
модел на Tesla ще ускорява от 0 до 
96 км/ч за 5,6 секунди, а пробегът 
с едно зареждане ще достига 350 
км. На клиентите се предлага и 
версия с удължен пробег – Longe 
Range, при която ускорението от 
0 до 100 км/ч отнема 5,1 секунди, 
а пробегът е 500 км. Цените на 
автомобила в САЩ стартират от 
$35,000.

Ford и GM  
с изненадващо висок 
спад на продажбите  

в САЩ
Повечето автомобилни 

производители в САЩ записват 
сериозен спад на продажбите на 
стандартни леки коли през месец 
юли. При някои от тях резултатите 
успяха да изненадат дори 
експертите, които не очакваха 
подобно отстъпление, съобщава 
Autonews. Най-сериозен е спадът 
при марките, принадлежащи 
на концерна General Motors. 
През юли те са продали с 15% 
по-малко. Ford е реализирал 
със 7.5% по-малко продажби.  
Анализаторите са на мнение, че 
намаляването на продажбите се 

дължи на “фазата на корекции”, 
която пазарът преживява след 
пиковите нива от 2015-2016 г. Този 
период се определя и като “смяна 
на предпочитанията” от страна на 
клиентите, които се ориентират 
все по-често към кросоувъри 
вместо към стандартни седани. 
Важен фактор е и нарастващата 
популярност на електромобилите 
в САЩ. За периода юли 2016 - 
юли 2017 г. техните продажби са 
се увеличили с цели 45%, като 
лидер на този пазар си остава Tes-
la Motors.
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Daimler ще инвестира 
€25 млн. в летящи 

таксита
Концернът ще инвестира 

сумата в компанията Volocopter, 
която се занимава с производството 
на летящо електрическо такси. 
Това обявиха от прес-службата 
на Daimler. Volocopter е основана 
през 2011 г., като предвижда 
до края на годината да бъдат 
направени първите изпитания 
на апарата VC200. Тестовете ще 
бъдат проведени в Дубай, като 
вече е постигната договорка с 

местните власти. Летящото такси 
VC200 е оборудвано с 18 ротора, 
работещи със същия брой малки 
електромобори. Управлението 
се осъществява с помощта на 
изкуствен интелект, като всяко 
такси ще има и система за ръчно 
управление. Velocopter VC200 
може да измине до 27 км. при 
скорост от 70 км/ч. Максималното 
време във въздуха е 27 минути при 
скорост от 50 км/ч.

Новите таксита в Лондон 
– китайски хибрид на 

цена от £55,599
Компанията LEVC, 

собственост на китайската Geely, 
чието предишно наименование 
бе London Taxi Corporation, 
започна да продава новия си 
хибриден автомобил TX. Той ще 
бъде бъде използван за такси в 
Лондон, като цената му е £55,599, 
съобщава Autocar. Моделът 
LEVC ще има двигател, в който 
влизат 1.3-литров бензинов 
мотор с 3 цилиндъра, използван 
като генератор за зареждане на 
батериите, електрически двигател 
и комплект акумулатори. Само на 
ток новото лондонско такси може 
да измине до 70 мили (110 км), а 

с пълни резервоар и акумулатор 
пробегът му е 400 мили (644 км). 
Батериите се зареждат напълно за 
20 минути от система за свръхбързо 
пълнене, за 2 часа – от система за 
бързо пълнене или за 10 часа от 
стандартната електропреносна 
мрежа. На външен вид автомобил 
напомня класическия Austin FX4, 
който се използва в Лондон от 
1958 г. LEVC TX има салон с 6 
места – два реда по 3 седалки, 
разположени едни срещу други, 
както и багажник от лявата 
страна на шофьора. Предвиден е 
и специален достъп за инвалидна 
количка.

Ford ще съди китайския 
Geelye за името  

Lynk & Co.
Ford смята да съди китайския 

производител Geelye заради 
новата му марка - Lynk & Co. 
Според Ford, името на този бранд 
прилича прекалено много на това 
на принадлежащата им компания 
Lincoln, съобщава Automotive 
News. “Компанията Lincoln има 
100-годишна историята и ние 
трябва да защитим репутацията 
и. Предприели сме всички мерки, 
в това число и съдебни искове, 
за да забраним използването на 
този незаконен бранд, тъй като 

неговото име може да обърка 
клиентите”, обявиха от Ford. 
Намеренията на Geely да пусне 
нов автомобилен бранд Lynk & 
Co бяха обявени през есента на 
2016 г. Първият модел на марката 
- кросоувърът 01, дебютира през 
октомври, като е построен на 
модулната платформа, използвана 
за кросоувъра Volvo XC40. През 
април китайците представиха 
и седана 03, който използва 
двигатели на Volvo.

Немците не вярват на 
германските коли

По-голямата част от 
собственици на автомобили в 
Германия не вярват на местните 
производители. Това сочи 
проучване на социологическата 
компания Emnid, направено по 
поръчка на вестник Bild. Повече 
от половината анкетирани - 53%, 
са категорични, че немските 
автопроизводители не им 
вдъхват доверие. Около 40% 
от разпитваните определят 
германските автомобили като 
“по-скоро надеждни”, и едва 5% 
като “много надеждни”. Цели 75% 
от респондентите са се изказали 
категорични в подкрепа на идеята 
автомобилните производители да 
носят още по-голяма отговорност 
за нарушенията, които извършват. 
Това се отнася най-вече за 

използването на специално 
оборудване, което прикрива 
реалните нива на вредните 
емисии, отделяни в атмосферата 
от дизеловите двигатели.  
Изследването е проведено на 
територията на цялата страна, като 
в него са участвали 5,000 души. 
Резултатите от него излязоха 
дни, след като министърът 
на транспорта на Германия - 
Алескандър Добриндт, заяви, че 
местните производители - Audi, 
BMW, Mercedes-Benz, Porsche 
и Volkswagen, са се превърнали 
в голямо разочарование заради 
участието си в картелно 
споразумение с цел прикриване 
на реалните нива на вредните 
емисии.
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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!
Viara Dimitrova,  
publisher of Bulgarian Flame

Stay tuned for my next articles about art.

128 O’Connor Drive

Dine- In - Take Out - Catering -Delivery
416.461.5200

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

Lving in a fairytale with 
my new scarf- dress 
I painted with  
fabric markers

Did you know that Coloring 
Books have many health benefits?  
They are great for Your Mental, 
Emotional and Intellectual Health. 
Yes, that’s why they are so much 
reccomended to kids and adults.
Here is some benefits of colouring 
books:  

For Kids: 
Improve Handwriting, Hand And 
Eye Coordination, Relaxation 
And Patience, Focus, Knowledge, 
Confidence, Stimulates Creativity, 
Self-expression. 
For Adults:
Relief Stress, Focus and Creativity, 
Alternative to Meditation. 

So, I decided, instead of coloring 
on paper to color on fabric and I 
really’ve got amazing positive  
results. The proccess of feeling 
great continued for a long time not 
only because my scarf-dress was 
self-painted but also I felt like I was 
living in a farytale with these  
beautiful flowers and animals 
around me. 
The reason I share this with you is 
to inspire you how you can do this 
for yourself or your kids. Also, this 
is a great self-expression but not 
permenent paintings, like most of 
the tatoos some people put on their 
skin and stay forever. You just need 
to make the next beautiful dress or 
scarf, that will make you happy. 

Place prints under silk  
fabric and color on top
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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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Във Филипините арестуваха българин,  
проникнал в сметката на Бил Гейтс

Във Филипините арестуваха 
българина Константин Кавръков, 
известен още като „краля на 
хакерите“.  Той е задържан на 
филипинското пристанище в 
град Замбоанга, след като не 
е успял да представи пътни 
документи, предаде ABS-CBN. 
Кавръков е заподозрян, че е 

проникнал в банковата сметка 
на Бил Гейтс през 2011 г. Той 
е щял да се качи на ферибот в 
посока южния остров Тави-Тави, 
когато е задържан от бреговата 
охрана за разпит. Филипинските 
полицаи смятат, че той е лидер на 
международна престъпна група, 
която се занимава с клонирането 

на дебитни и кредитни карти. 
Кавръков не е имал в себе си 
паспорт и пътни документи. 
Въпреки това властите откриват 
у него филипинска шофьорска 
книжка с неговите име и снимка. 
Арестът на Кавръков е в резултат 
на засилените мерки за сигурност, 
наложени в пристанищната част 

на град Замбоанга, след като 
президентът Родриго Дутерте 
наложи в региона състояние 
на извънредно положение.  По 
данни на различни служби 
Кавръков е член на “Българската 
суперхакерска група” от 2004 г.

С В Я Т

95% е вероятност Земята да се затопли  
с над 2° C до 2100 г.

Около 95% е вероятността 
Земята да се затопли с над 2 градуса 
по Целзий до 2100 г., което ще доведе 
до необратими последици. Това 
показват резултати от проучване 
на учени от университетите 
на Вашингтон и Калифорния, 
публикувано в сп. Nature. Подобно 

затопляне се смята за критична 
точка, след която промените в 
климата ще са катастрофални. 
Дори Парижкото споразумение 
за климата, което имаше за цел 
затопляне от максимум 1.5 ° C за 
този период, няма да е достатъчно, 
ако се изпълни изцяло, което 

изглежда малко вероятно. Авторите 
на проучването очакват, че по-
реалното средно затопляне на 
Земята за този период ще е 3.2 
° C. В анализа са взети предвид 
прогнози за растежа на населението 
на земята, увеличаването на БВП 
и съответните въглеродни емисии, 

които ще са резултат от този 
ръст. Учените по света работят по 
технологии и методи за извличане 
на въглеродния диоксид от 
атмосферата и неговата преработка 
или съхранение.

Германия: САЩ смесват директно външна 
политика и икономически интереси

Германският външен министър 
Зигмар Габриел заяви, че приетите от 
САЩ санкции срещу Русия отчасти 
целят да осуетят доставките на руски 
газ за европейците, предаде АFP. 
“Да се смесват толкова директно 
външна политика и икономически 

интереси и да се казва “Искаме да 
извадим руския газ от европейския 
пазар” определено е нещо, което 
не можем да приемем”, заяви 
Габриел на среща със словашкия си 
колега в северния град Волфсбург. 
Санкциите бяха гласувани с 

огромно мнозинство в Конгреса на 
САЩ. Те са критикувани не само 
от Москва, а и от Брюксел, защото 
може да засегнат европейски фирми, 
а в дългосрочен план и доставките 
на руски газ за ЕС. Главен повод 
за тези безпокойства е проектът 

“Северен поток-2” за газопровод 
между Русия и Германия през 
Балтийско море, в който участват 
руският гигант Газпром и пет 
европейски компании.

Русия забранява интернет проксита и VPN услуги
Владимир Путин е подписал 

указ, чрез който се забранява 
използването на интернет проксита 
и VPN услуги, съобщава радио 
“Свободна Европа. Указът влиза 
в сила от 1.11.2017 г. Официалният 

мотив за въвеждането на новите 
по-строги правила е превенция на 
разпространението на екстремистки 
материали и идеи. Според критици 
на управляващите обаче това е 
само повод за ограничаване на 

политическата опозиция. Законът 
задължава доставчиците на 
интернет да блокират достъпа до 
сайтове, които предлагат VPN 
и други прокси услуги. Те са 
популярни в Русия като средство за 

заобикаляне на блокирани сайтове 
и платформи. Законите влизат в 
сила преди президентските избори 
в Русия през март 2018 г., на които 
Путин ще се кандидатира за нов 
6-год. мандат.

Саркози разследван за подкупи за домакинството 
на Световното по футбол в Катар

Бившият президент на Франция 
Никола Саркози е разследван по 
обвинение, че е получил подкупи, 
за да подкрепи кандидатурата 
на Катар да бъде домакин на 
световното първенство по футбол 

в Катар през 2022 г., предаде Po-
litico. Разследването се върти около 
катарска компания, купила дял от 
френската енергийна компания Veo-
lia и около продажбата на френския 
футболен клуб Пари Сен Жармен 

от друга катарска компания. 
Следователите разследват дали 
Саркози е получил печалба от тези 
споразумение в замяна на френската 
подкрепа за Катар. Избирането 
на домакини за Световното 

първенство по футбол през 2022 
г. бе изпъстрено от обвинения за 
корупция и подкупи.

Астероид с размерите на Boeing 737 е преминал 
незабелязано до Земята

Астрономи откриха, че преди 
дни до Земята е преминал астероид, 
съобщава онлайн изданието CNET. 
Астероидът е кръстен 2017 001. Той 
е преминал на около 123,000 км. от 

Земята, което е около една трета 
разстоянието до Луната. Той е с 
приблизителните размери на Boe-
ing 737 с дължина 78 м. и ширина 25 
м. Това го прави около три пъти по-

голям от астероида над Челябинкс, 
който през 2013 г. навлезе в земната 
атмосфера и експлодира и рани 
голям брой хора. Той също не бе 
засечен от учените.  Учените имат 

необходимите технологии, за да 
откриват и близките астероиди, но 
те са много малки и много на брой, 
така че това е предизвикателство.

Китайци представиха смартфон с вграден скенер 
за пръстови отпечатъци

Китайският производител 
Vivo представи първия смартфон 
с вграден скенер за пръстови 
отпечатъци  в дисплея. В основата 
на разработката лежи ултразвукова 
технология на разпознаване 

на биометричните модели, 
представена от компанията Qual-
comm на изложението в Шанхай 
MWC 2017. Скенерът е разположен 
директно под OLED дисплея, 
чиято дебелина е не повече от 

1.2 мм. Принципът на работа на 
биометричния датчик е вграденият 
ултразвуков скенер да се намира в 
режим на постоянна активност и при 
затваряне на веригата да изпраща 
импулс, който, отразявайки се от 

пръста, и връщащ се към процесора 
с образ. Главното препятствие, 
което възпрепятстваше по-ранно 
производство е ограниченото 
количество процесори, които 
поддържат ултразвуково сканиране.
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LCBO# 123646 
Yambolska Rakija  

Brandy 

LCBO# 514703  
Stara Sokolova Medovina 

Plum Honey Liqueur 

LCBO# 392282  
Alpha Estate  

Axia Red

Превъзходни ракии, мастика и вина за Вашето добро настроение!

очаквайте 
 скоро 

червено вино  
Органик 

Тера Тангра

LCBO# 518977  
Terra Tangra  

Organic Red Mavrud

РАКИЯТА Е  
В ОГРАНИЧЕНО 
КОЛИЧЕСТВО.

ПОБЪРЗАЙТЕ ДОКАТО  
НЕ Е СВЪРШИЛА!

LCBO# 498337  
Pilavas  

Mastiha Liqueur

LCBO#  292797 
Loukatos Bros  
Mavrodaphne

LCBO#  576355 
Stara Sokolova 

Rakija
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JPMorgan ще внедри робот, който ще осъществява 
сделки за акции

JPMorgan ще внедри първия 
по рода си робот, който ще 
осъществява сделки чрез алгоритъм 
за акции на институцията. Това 
ще се случи, след като тестовете 
в рамките на Европа показаха, че 
новият изкуствен интелект е много 
по-ефективен от традиционните 
методи за покупка и продажба. 
Изкуственият интелект, наричан 
LOXM, се използва в бизнеса на 
банката с алгоритми за акции 
от първото тримесечие на тази 
година, като в края на 2017 г. ще 
бъде пуснат в Азия и САЩ, казва 
Даниел Симент, ръководител 
Международна електронна 
търговия на акции в JPMorgan, 

предава Financial Times. Задачата на 
LOXM е да осъществява поръчките 
на клиентите с максимална скорост 
и на най-добрата цена, използвайки 
уроците, научени от милиарди 
продажби в миналото, включващи 
както истински трансакции, 
така и симулации на търговия. 
Инвестиционните банки все повече 
използват изкуствен интелект и 
роботика, за да намалят разходите 
и да елиминират отнемащата доста 
време рутинна работа. Така, UBS 
използват изкуствен интелект, за 
да се справя с клиентски заявки 
за преместване след търговската 
сесия, като това спестява 45 
минути работа, която иначе би 

се извършвала от човек. JPM-
organ, която е най-голямата 
инвестиционна банка в света по 
размер на приходите, вярва, че ще 
бъде първата институция на Wall 
Street, която използва изкуствен 
интелект, за да реализира 
сделки. Според институцията, 
на конкурентите й ще им бъдат 
необходими между 18 и 24 м., 
както и милиони инвестиции, за 
да разработят сходна технология. 
Digital News Initiative на гигант 
Google вложи $805,000 в 
новинарската агенция The Press 
Association, която се занимава с 
генериране на автоматични новини. 
Следващата стъпка за изкуствения 

интелект LOXM е намирането на 
начин машината да разпознава 
поведението и реакциите на 
индивидуалните клиенти, 
взимайки предвид това преди 
да осъществи сделката. „Всяка 
персонализация ще се извършва, 
само ако клиентът е съгласен с 
това“, казва Симент. За разлика 
от останалите роботизирани 
финансови съветници, предлагани 
от другите банки, изкуственият 
интелект на JPMorgan не е 
предназначен да взима решения 
какво да се купува или продава – 
неговата роля е да решава как да се 
продава или купува.

Венеция увеличи глобите за непристойно 
поведение на туристи

Властите във Венеция обявиха, 
че въвеждат „12 златни правила 
за поведение на гостите”, а при 
нарушение глобата ще е от €25 
до €500, съобщи асоциацията 
на руските туроператори. 
„Венецианските власти обявиха 
увеличаване на глобите за 

непристойно поведение. Вместо 
предишните €50 за къпане в 
каналите ще се плащат €500. За 
разходка в града по бански костюм 
или с разголено тяло глобата 
става €200. По €100 ще се взимат 
от всеки, който си прави пикник 
на обществено място или кара 

велосипед в пешеходни зони”, се 
казва в съобщението. Туристите 
ще бъдат информирани за 12-те 
правила чрез нова кампания #En-
joyRespectVenezia  в социалните 
мрежи. Във Венеция вече действа 
ограничение на броя на туристите, 
които могат да посещават центъра 

на града. Вместо 100,000 души, 
които се събират да гледат 
фестивала Festa del Redentore, 
ще бъдат допускани само 60,000. 
Въведен е и мораториум върху 
строителството на нови хотели и 
ресторанти в историческата част 
на Венеция.

Откриха воден лед на екватора на Марс
Учени от Великобритания, 

Франция и САЩ откриха воден лед 
на марсианския екватор, след като 
анализираха данни от неутронния 
спектрометър на орбитиращата 
сонда Mars Odyssey, съобщи Life. 

Специалистите констатирали, 
че в екваториалните области под 
почвата са концентрирани големи 
количества водород, обясними 
единствено с наличието на големи 
масиви воден лед. Неутронният 

спектрометър, монтиран на борда 
на сондата, регистрира неутроните, 
излитащи от марсианската 
почва и съдържащи водород. По 
енергията на  неутроните може 
да се определи колко ефективно 

поглъщат частиците космическите 
лъчи. Ако почвата е наситена 
с водород, поглъщането става 
особено ефективно, а скоростта на 
излитащите от почвата неутрони 
става съвсем малка.

please follow us on Facebook:
www.facebook.com/bulgarianflame

Четете в. Пламък онлайн: 
www.bulgarianflame.com
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Между двама приятели: 
- Купил си нова гривна на 
съпругата си! Скъпа ли е? 
- Доста: две истерии, две счупени 
вази и почти месец без секс. 
 
 
 
Пред гинекологичния кабинет: 
- Светле, защо чакаш пред кабинета 
на този доктор? Нали мъжът ти е 
лекар! 
- Имам потребност от време на 
време да се съблека пред друг 
мъж... 
 
 
Мъж пийнал прилично с приятели. 
Те го "донесли" до вратата на дома 
му ...  На сутринта се събужда в 
семейното легло, съблечен и завит. 
Става, влиза в кухнята и намира на 
масата топла закуска и кафе, както 
и бележка от съпругата си: "Скъпи, 
ето 50 лв. да си имаш, ако не 
стигнат в палтото ми в гардероба 
има още. Надявам се закуската и 
кафето да ти харесат. Целувки." 
Невярващ на очите си мъжът влиза 
в детската и буди сина си: 
- Сине кажи ми моля те какво стана 
снощи? 
- Ами тате, прибраха те приятелите 
ти. Ти беше доста пийнал ... Мама 
те заведе в стаята и като почна да 
те съблича ти и каза: "Махни се 
лека жено, аз съм семеен мъж!" 
 
 

 
На зъболекарския стол жена на 
ревнивец! Мъжът, се скъсва да 
й звъни, а тя с разчекната уста 
няма начин да му вдигне. След 
поредното влудяващо звънене, на 
зъболекаря му писнало, вдигнал и 
му казал: 
- Свършвам, плюе и тръгва! 
 
 
 
Спира катаджия мутра и го пита: 
- Имате ли оръжие? 
- Да, два автомата и гранати. 
Нямам разрешително... 
Катаджията е в шок. 
- А наркотици? 
- Да. 1 кг хашиш за пичовете и 
тревица за мен. 
Катаджията, в шок от наглостта на 
мутрата, пита: 
- А в багажника какво има? 
- В багажника има труп на 
катаджия. Има и едно свободно 
място... 
 
 
Две приятелки разговарят: 
- Абе ти като правиш секс, говориш 
ли с мъжа си - пита едната.  
- Ами да - ако се обади по 
телефона.. 
 
 
Две мутри си говорят: 
- Абе, кой ден сме днес? 
- Е, де да знам, те вечно ги сменят 
дните. 

 
Глупакът има голямо предимство 
пред образования човек: той винаги 
е доволен от себе си. Наполеон 
 
 
Ако си купите китайско синьо 
одеяло, сутринта може да се 
събудите като Аватар. 
 
 
 
Вървят блондинка и брюнетка в 
джунглата...Изведнъж от храстите 
изскача леопард, брюнетка за 
секунда се чуди и хвърля шепа 
пясък в очите на тигъра и се 
качва на едно дърво. Казва на 
блондинката: 
- Бързо, качвай се и ти! 
А блондинката: 
- Защо? Да не би аз да му хвърлих 
пясък в очите?! 
 
 
IT поддръжка помага на клиент: 
- Имате ли някакви отворени 
прозорци в момента? 
Клиента: 
- Луди ли сте? Минус петнадесет 
градуса е навън... 
 
 
 
Полицейска кола се блъска в 
трамвай. Идва след малко пътна 
полиция и към ватмана: 
- Разказвай сега: как го изпревари, 
как го засече! 

 
 
Обява във вестник: 
„Искате ли да спечели веднага 
iPhone 9 !!! 
Изтрий тук 
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ с 
ключ или стотинка!“ 
 
 
 
Двама познати вървят по улицата. 
Гледат на маса седят две жени.  
Единият казва:  
- Гледай! Виждаш ли ги онези двете 
жени? Тази отдясно е жена ми, а 
тази отляво е любовницата ми. И 
да ти кажа честно, тя е перфектна 
любовница. Вторият:  
- Стига бе! Тази отляво е моята 
жена, а тази отдясно е моята 
любовница. И аз да ти кажа честно, 
тя е перфектна любовница.  
Изведнъж и двамата се усещат 
и замлъкват, а после в един глас 
добавят:  
- Значи могат, тяхната мамка, 
когато поискат! 
 
 
 
Между двама моряци: 
- Вярно ли е, че жена на кораба 
носи голямо нещастие?  
- Вярно е. Също както и на сушата...

Четете в. Пламък онлайн: 
www.bulgarianflame.com
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РАКИЯТА Е В МНОГО
ОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО.

ПОБЪРЗАЙТЕ ДОКАТО  

НЕ Е СВЪРШИЛА!
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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)

Да слушаме гласа на тялото си!
14 съвета, които тялото ни дава

Понякога тялото ни се опитва 
да ни каже нещо – например че му 
липсват витамини, че не получава 
достатъчно сън или че наистина 
е уморено от всичките тези 
сандвичи, чипс и други подобни.
Невинаги е лесно да разберем как 
да интерпретираме тези сигнали. 
Но какви са тези знаци, които 
тялото ни дава и от какво се 
нуждае, за да поправи ситуацията?  
1. Крехки и нацепени нокти: 
Това предполага дефицит на желязо, 
цинк и важни мастни киселини и 
може да се поправи с повишен прием 
на месо, риба и бобови култури. 
2. Сухи очи: Този симптом 
подсказва, че на тялото може 
би му липсват витамин А и 
важни мастни киселини. Добре 
е да повишим приема на млечни 
продукти, зелени, жълти и 
оранжеви плодове и зеленчуци. 
3. Напукани ъгълчета на 
устните: В този случай е възможен 

недостиг на желязо, витамин 
В6, В12 и фолиева киселина. 
Консумацията на повече месо, 
бобови култури, млечни продукти 
и зелени зеленчуци ще е от полза. 
4. Язви в устата: Този проблем 
сигнализира за потенциален 
недостиг на желязо, витамините В6 
и В12, както и на фолиева киселина. 
Месото, бобовите култури, млечните 
продукти и зеленчуците трябва да 
присъстват по-често в диетата ни. 
5. Напукани устни: Това е 
симптом на дефицит на витамин 
В2. Млечните продукти и 
бобовите култури ще помогнат. 
6. Уголемени вкусови луковици: 
Във вкусовите луковици се 
намират така важните вкусови 
рецептори. Те сигнализират за 
дефицит на витамините В2 или 
В6 и могат да бъдат третирани 
с повишена консумация на 
млечни продукти, месо и риба. 
7. Зачервявания и мазни петна 

по кожата на лицето: Този симптом 
е свързан с възможен недостиг 
на витамините В2 и В6, на цинк 
или на важни мастни киселини. 
Решението е да наблегнем на 
яденето на млечни продукти, 
месо, риба и морски дарове. 
8. Пъпчици по горната част на 
ръцете и бедрата: Възможен е 
дефицит на витамин В комплекс, 
витамин Е и важни мастни киселини. 
Препоръчително е да консумираме 
повече животински продукти, 
зърнени продукти и морски дарове. 
9. Слаб растеж на косата: 
Този проблем сигнализира за 
недостиг на желязо или цинк и 
може да се разреши с прием на 
повече месо, бобови култури, 
млечни продукти и морски дарове. 
10. Пърхот: С пърхота тялото ни 
казва, че може би не му достигат 
витамини С и В6, важни мастни 
киселини или цинк. Повече 
цитрусови плодове, месо, риба и 

млечни продукти ще бъдат от полза 
за разрешаването на проблема. 
11. Акне: Акнето предполага, че 
на тялото му липсва достатъчно 
цинк, а този проблем може да 
се разреши с приема на повече 
млечни продукти и морски дарове. 
12. Силно зачервени очи: Те 
сигнализират за недостиг на 
витамините А и В2. Добре е да 
наблегнем на приема на повече 
млечни продукти, зелени, жълти и 
оранжеви плодове, зеленчуци и месо. 
13. Бавно зарастване на раните: 
Това е сигурен симптом, че 
на тялото не му достига цинк 
и трябва да приемаме повече 
млечни продукти и морски дарове. 
14. Депресия: Депресията може да 
се държи на недостиг на витамин 
В6. Повече месо и риба в диетата 
би трябвало да помогнат за 
облекчаването на симптома.

10 “тайни” на дълголетието
Мечтаното дълголетие може 

да бъде доста различно – някои 
прекарват последните 10-20 
години от живота си буквално “в 
плен” на заболявания, характерни 
за напредналата възраст. И все 
пак - как да постигнем не само 
дълъг, но и пълноценен живот? 
Пореден отговор на този въпрос 
се опитват да дадат авторите от 
изданието Prevention, които са 
обобщили колкото очаквани, 
толкова и необичайни “тайни” на 
дългия живот. Ето някои от тях: 
1. Червено вино 
Специалистите отдавна твърдят, 
че разумната употреба на червено 
вино (100-200 мл на ден) е полезна 
за работата на сърдечно-съдовата 
система. Главното е напитката да бъде 

качествена, а и да нямате проблем 
със спирането след първата чаша. 
2. С п о р т 
Физическата активността (пък 
било и само редовни разходки) 
е един от главните залози за 
здраве и дълголетие. Тя спомага 
за поддържането и на здравото 
тяло и на високия дух. Не е 
толкова важно с какво се занимава 
човек на преклонна възраст – със 
сутрешно бягане, гимнастика върху 
килима или билярд. Нали в крайна 
сметка животът е движение...  
3. Творческа дейност 
Тя е полезна за здравето, тъй като 
стимулира мозъка, при това без да го 
затормозява с автоматични реакции, 
а всеки път му поставя нови задачи. 
В зряла възраст творчеството е 

дори по-необходимо за здравето, 
отколкото физкултурата, 
смятат специалистите. 
4. Чувството за хумор 
Не напразно казват, че смехът 
удължава живота. Това мнение може 
да се приеме и буквално, тъй като 
наскоро резултатите от изследване 
показаха, че смехът помага в 
борбата с наднорменото тегло, 
лекува сърдечните заболявания 
и подобрява кръвообращението. 
5. Редовният секс 
Според учени от Тайван, той действа 
подмладяващо на организма и 
забавя процеса на стареенето.  
6. Ранният брак 
Спорно, но и доста интересно 
е мнението на средновековни 
арабски лекари, че ранните бракове 

спомагат за дълголетието. На Изток 
и днес е прието хората рано да 
създават семейство, а не са редки 
случаите, в които и мъже на 80-90 
г. правят здрави деца. Арабските 
лекари са обяснявали този факт с 
мнението, че бракът прави човек 
отговорен и му помага достойно 
да извърви житейския си път 
7. О р е х и т е 
Употребата на орехи удължава 
живота средно със 7 години, 
показват резултатите от изследване, 
проведено в Университета на 
Калифорния. В орехите се съдържат 
вещества, които предпазват 
сърцето и съдовете от вредното 
въздействие на холестерола. 
За постигането на този ефект, 
според учените е достатъчно всяка 
седмица да се изяждат по 5 ореха. 
8. Я б ъ л к и т е 
Резултатите от редица мащабни 
изследвания показват, че 
наравно с правилното хранене 
и физическите натоварвания 
употребата на една ябълка дневно 
позволява да се удължи живота 
на човека средно 3 години. 
9. П л а ч ъ т 
Тази “тайна” на дълголетието е 
неочаквана може би за мнозина. Но 
според Уилям Фрей, специалист 
по лакримология (науката 
за сълзите) хората, които от 
детство сдържат сълзите си, в по-
нататъшния си живот боледуват 
по-често и умират по-рано.  
10. П о ч е с в а н е т о 
Това е сигурно най-необичайният 
начин за удължаване на живота. 
Екип учени от Университета 
“Кембридж” са установили, че 
навикът за чесане при маймуните 
води до увеличено отделяне на 
ендорфин - хормона на радостта. 
Според британските специалисти, 
почесването е успокояващ и 
хармонизиращ жест..
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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: Сарагоса, У дома, 
Ямата, Лефер, Говедар, Сирак, 
Азия, Рений, Ланс, Стон, Китеник, 
Капанци, Надопашие, Казино, 
Юни, Емисар, Носия, Ява, Анис, 
Ток, Потилня, Ага, Ерос, Сенки, 
Кип, Листак, Закалка, Нова, 
Тостър, Бавачка, Леман, Стек, 
Мигалка, Камина, Атон, Наборка, 
Тотем, Рап, Херма, Летище, Оби, 
Угарка, Балон, Три, Аякс, Гоа, 

Дивачка, БНТ, Трон, Косачка, 
Янг, Катион, Бенка, Взор, Ориент, 
Кокарда, Гнома, Уния, Поливка, 
Плувец, Стан, Козирка, Плаке, 
Паричка, Маас, Цая, Бар, Творба, 
Грозни, Дали, Йоа, Бракма, Ура, 
Левица, Брач, Юлар, Нотист, 
Еринии, Уфици, Пита, Милка, 
Инспекция, Токмак, Стотак, Маи.

Отвесно: Халат, Наглост, 
Банкрут, Аденит, Резони на 
историята и на правото, Дафина, 
Стена, Теин, Литак, Гея, Десетък, 
Пустиня, Птици, Бор, Ком, Рар, 
Рот, Кав, Асма, Кипиток, Махагон, 
Порой, Тик, Маг, Тасос, Биберон, 
Козирог, Орешак, Загорка, 
Поличба, Екс, Сувенир, Каварма, 
Кирка, Брат, Дение, Калка, 
Добавка, Бри, Родик, Носачка, 

Бисерка, Гранит, Май, Котелка, 
Лаванда, Мрачина, Чар, Касинка, 
Мелачка, ПАОК, Иск, Мазилка, 
Точка, Плазма, Бяс, Пияни, 
Латинка, Гласна, Уем, Милан, 
Немощ, Внук, Юфка, Параноя, 
Комитет, Язовец, Улици, Танц, 
Вливане, Реноме, Апраци, Ваксина, 
Панамци, Грация, Ария.

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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Fantastic photo by Marios Karlaftis  “Full moon under the Church of Panagia, Folegandros, Greece”.   
You can check his profile in LinkedIn. His pictures from Greece are incredible!

Full moon rising against the Temple of Athena Nike 
 (427-424 BC) at the Acropolis of Athens

 Copyright: Anthony Ayiomamitis.  
Anthony Ayiomamitis studded University of Toronto. He received 

the B.Sc. degree in statistics and computer science,  
BA (computer science) and BMath (mathematics).

Big thanks to Anthony for this incredible photo and the  in-
formation he shared about 

Coronal Prediction for the August 21, 2017  
Total Solar Eclipse:  

http://www.predsci.com/corona/aug2017eclipse/

AMAZING AUGUST MOON PHOTOS

By Didi Krasimirova

By Maya Vasilieva, Full moon in Toronto
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Great business networking event on 
Aug 16, organized by Jennifer Beale!!!

Held in the gorgeous, historical 
property Old Mill hotel, in a very wel-
coming and warmth atmosphere with 
about 1000 business owners, leaders 
and speakers. I was happy to meet these 
wonderful and successful business peo-
ple but still very humble and grounded, 
so our communication was so much 
easy.

I made a lot of new connections and 
learned more about of the importance 
of networking, meeting the right peo-
ple, how to position better yourself for 
success, how to increase sales, how to 
have better marketing strategies, how to 
solve business challenges, how to avoid 
the mistakes we usually make that pre-
vent us for growing our business, how 
to better collaborate and help each other 
to have more benefits and profits.

Pleasure to meet Svetlana Rat-
nikova and Steve and hear more about 
their organization Immigrant Women 
in Business with diverse, welcoming, 
beautiful and fascinating ladies that's 
constantly growing and evolving. 

Anastasia Varbanova (Baklkanto) 
made me a huge surprise for being 
there and a with a totally new beauti-
ful look of her face and great energy. 
She has a special secret for this, but 
I 'll share this another time with you.  
I also enjoyed the nice company of 
Ivette Petri  and Elena Shatravka.

Big thanks to the organizer Jenni-
fer Beale I'm sure behind all this fantas-
tic event, it's stays a lot of insane hard 
work! 

Viara Dimitrova, 
Editor of Bulgarian Flame 

Business Networking Event - August 16

Bulgarian Canadian Society picnic - July 7, 2017
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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

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 

СЛАДОЛЕД


