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Михаела Керезова 
Тел. (416) 800-3898

867 Kipling Ave.

416-823-2403, 416-821-1221
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867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1
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Follow Us on:

Kолетни пратки  
до България и Европа

3262 Lenworth Dr. 
Mississauga,  
905-499-1122, 
416 524 2754

Виж  
стр. 11 2043 Eglinton Ave E, Scarborough,  

 
ON M1L 2M9

416-750-4545
Залата на църквата “Св. Св. Кирил и 
Методий” Билети: www.ticketrookie.com 
или на 647 740 3358

Автентична турска кухня - домашно приготвени кебапи и огромен избор на топли  
и студени мезета. Алкохолни напитки, елегантен интериор и приятна атмосфера.  

Всяка събота - музика на живо.

НОВ ТУРСКИ РЕСТОРАНТ И БАР В СКАРБЪРО

2043 Eglinton Ave E, Scarborough, 416-750-4545
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Scarborough’s first Italian restaurant

2272 Lawrence Ave. E.
(416) 751-1200
NOVARISTORANTE.CA

MACEDONIAN FILM FESTIVAL  
28-29 Октомври, 2017 

Imagine Cinemas Carlton Cinema, 20 Carlton St, Toronto, ON M5B 2H5 
За билети и повече информация:  

Тел: (647) 262-4622 www.macedonianfilmfestival.com
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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

NOVARISTORANTE.CA
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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.

Ремонтите на НДК 
и Резиденция 
Бояна готови преди 
европредседателството

Ремонтите на НДК и 
Резиденция Бояна се довършват 
и от логистична гледна точка 
България до януари ще е готова 
за европредседателството. Това 
заяви ресорният министър Лиляна 
Павлова пред bTV. По думите й 
работата по Националния дворец 
на културата ще приключи 
най-късно до Коледа. Вече са 
постигнати и договорености 
с 21 хотела, които ще приемат 
22,000 души по време на 
председателството. От тях 2,000  
ще са VIP-гости. Изискванията 
за приемането на еврочиновници 
включват локация близо до НДК 
или Летище София и най-малко 3 
звезди, обясни Павлова. Тя беше 
категорична, че в предстоящите 
месеци България ще има важна 

роля и няма просто да изпълнява 
план, утвърден отдавна другаде. 
По думите й нашата страна ще 
отстоява както своята позиция, 
така и интересите на всички 
28 в ЕС в “институционалния 
триъгълник” на Съвета на 
ЕС, Европейската комисия и 
Европейския парламент. 2018 г. е 
последна преди края на мандата 
на тези ЕК и ЕП, нормално 
е накрая да има ускоряване 
на нещата, които не са били 
приети”, коментира Лиляна 
Павлова. Според нея предстои и 
провеждането на големия дебат 
за бъдещето на Европа – как след 
2020 г. ще функционира тя и дали 
ще продължим да получаваме 
финансиране и след излизането на 
Великобритания от Общността.

Председателят на 
ДАБЧ: От средата на 
80-те между 2.5 млн. 
и 3.3 млн. българи са 
напуснали страната

Българските емигранти, 
заселили се трайно в чужбина, 
масово работят като обслужващ 
персонал. Мнозинството от 
българите в Испания, Германия 
и Великобритания продължават 
да се трудят като камериерки, 
болногледачи, бавачки и строители. 
“Тази информация имаме на база на 
много разговори, които сме водили 
с представителите на различните 
мигрантски общности в тези 
държави”, заяви председателят на 
Държавна агенция за българите 
в чужбина Петър Харалампиев 
пред “Монитор”. В Швеция 
голяма част от сънародниците ни 
работят основно като шофьори и 
спедитори. Във Франция второ 
поколение емигранти от България, 
които вече са добре интегрирани, 
често решават да развиват 
собствен бизнес, показват данни от 
агенцията за българите в чужбина. 
“Новата емиграция във Франция 
са предимно млади хора, които 

си помагат, докато учат, и затова 
работят каквото намерят, твърди 
Харалампиев. Своеобразните 
анкети на агенцията показва, 
че част от българите успяват да 
създадат собствени фирми зад 
граница. Най-често в сферата 
на строителството, например 
фирма за дограма или малки 
ремонти. Някои от сънародниците 
ни разчитат на малки пицарии 
и дюнерджийници. Според 
председателя на Държава агенция 
за българите в чужбина българите, 
които заемат добре платени 
позиции, обикновено са тези, 
които са учили зад граница. Преди 
седмица Стастическият институт 
на Великобритания изнесе данни, 
според които 18% от българите на 
Острова работят в две от най-добре 
платените сфери – финансовия и 
банковия. Според думите на Петър 
Харалампиев от средата на 80-те 
досега между 2.5 млн. и 3.3 млн. 
българи са напуснали страната.

Повече пари за 
здравеопазване, 
образование и сигурност

…са заложени в 
проектобюджета за 2018 г. От 
план-сметката за догодина 
става ясно, че образованието ще 
получи допълнителни 490 млн. 
лв. спрямо планираното за 2017 г., 
здравеопазването – 500 млн. лв. 
повече, а социалната сфера – 740 
млн. лв. повече. Увеличението за 
сектор “Сигурност” в 280 млн. 
лв. спрямо парите за тази година, 
като близо 100 млн. лв. ще отидат 
за повишение на заплатите. За 
модернизация на въоръжените 
сили за периода 2018-2020 г. са 
предвидени до 1.191 млрд. лв. 
От тях 678 млн. лв. за замяна на 
МиГ-29 с нов тип изтребител, и 
513 млн. лв. за придобиване на 
многофункционални модулни 
патрулни кораби. Общо за 2018 
г. държавата планира да събере 
над 23.5 млрд. лв. приходи. За 
сравнение, за 2017 г. планът бе 

21.9 млрд. лв. За догодина малко 
над 21 млрд. лв. се предвижда да 
бъдат  данъчните постъпления, 
което е с близо 2 млрд. лв. повече, 
отколкото се предвижда да влязат 
в държавната хазна за тази година. 
С над 1 млрд. повече са очакваните 
приходи от ДДС. В средносрочен 
план не се предвиждат значителни 
промени при данъците, които са 
един от основните инструменти на 
фискалната политика, съобщават 
от Министерство на финансите. 
Прието е обаче поетапно 
увеличаване на акцизната ставка 
на цигарите. Актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза 
за периода 2018-2020 г. предвижда 
увеличаване и на размера на 
минималната работна заплата от 
460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 
г., на 560 лв. от 1 януари 2019 г. и на 
610 лв. от 1 януари 2020 г.

Българското посолство в Лондон дължи £806,265 
„такса задръстване“

£806,265 дължи посолството на 
България в Лондон на британската 
фирма Transport For London за „такса 
задръстване“, съобщи британското 
външно министерство, цитирано 
от “Дневник”. „Такса задръстване“ 

(Congestion Charge) в размер на 
£11.50 се плаща за всяко влизане 
в центъра на Лондон между 07:00 
и 18:00, от понеделник до петък. 
Тя беше въведена от бившия кмет 
на Лондон Кен Ливингстън през 

2003 г. България е на 29-о място 
в класацията на длъжниците от 
около 145 дипломатически мисии. За 
поредна година лидер е посолството 
на САЩ с £11,820,975, следвано от 
Япония със £7,911,210. Най-изрядни 

са посолствата на Македония, 
Туркменистан и Панама с дължими 
едва £130.
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* $100,000 minimum per family group  
Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc.
Insurance license sponsored by The Great-West Life Assurance Company.

PLAMEN  SEPETTCHIEV
For many years Mr. Sepettchiev and his team have carefully managed 

capital for high net worth families and busy business owners.  
Our professional full service includes  

a wide range of investments to match your unique needs.

OUR TEAM OF SPECIALISTS

Scott Clews-Hunt 
CFP CIM FCSI - 
Securities Planning 
Specialist
Investors Group  
Securities Inc

Frank Lapierre  
CFP CLU -  
Insurance Planning  
Specialist I.G. 
 
Insurance Services Inc.

Georgia Giannakis - 
Mortgage Planning 
Specialist

I.G. Investment  
Management Ltd.

Get advice as individual as you are.  
Call or email us today to schedule a consultation*

 100% confidential, no cost or obligations:

Toll Free 1(855)597-7787 Ext.6231
Plamen.Sepettchiev@investorsgroup.com

INVESTMENTS     RETIREMENT     TAX PLANNING     ESTATE PLANNING     MORTGAGE PLANNING     INSURANCE

Investors Group is currently one of the largest financial planning companies in Canada 
helping Canadians reach their financial goals since 1926  

and serves approximately one million clients.

MACEDONIAN FILM FESTIVAL  
28-29 Октомври, 2017 

За билети и повече информация: (647) 262-4622  
www.macedonianfilmfestival.com

This year’s Macedonian 
Film Festival has a mixture to 
please!

See our Macedonian culture 
in a new light at the 2017 12th 
Toronto Macedonian Film Fes-
tival, taking place from Octo-
ber 28th to 29th at the Carlton-
Imagine Cinemas at 20 Carlton 
Street, Toronto.

We have a great line-up of 
interesting films from Macedo-
nia, Australia and United States. 
These films answer a lot of 
life’s important questions:  how 
to search for true love; how to 
climb the world’s tallest moun-
tains; how neighbours can drive 
one another crazy; how to liber-
ate a country; how to think big 
and build your own museum; 
how to resolve a young boy’s 
biggest moral dilemma; how 
NOT to recover from a breakup; 
how to find the best gypsy mu-
sicians in the Balkans; and of 
course, where do you find a lot 
of yellow tulips anyway?  

Stephen Spielberg saw and 
loved Avec L’Amour a film by 
Macedonian director Ilija Cvet-
kovski. It’s the story of a retir-
ing biology teacher who dreams 
of turning an unusual collection 
of 100 cars into a museum and 
how his younger wife deals with 
that. The 2016 film Liberation of 
Skopje is a well-told, personal 
view of history as seen through 
the eyes of a boy witnessing the 
clash of forces in the capital city 

of Macedonia in 1943. Macedo-
nia submitted this film directed 
by Rade Serbedzija and his son 
Danilo for the best foreign-lan-
guage film category at the Os-
cars. 

Among our short features, 
there’s Red Room about Niko-
la, a widower and retired math 
teacher, who decides to end his 
isolation by joining a popular 
TV show called ‘Love for All’, 
a contest that helps older people 
find partners. The surprise end-
ing will leave you smiling. Ev-
eryone will enjoy Yellow Tulips 
Only a film directed by Kuzman 
Kuzmanovski. A 45-year-old 
man goes all out finding yel-
low tulips in order to impress a 
female friend. But, where will 
those tulips end up? Those are 
only a few of the great films in 
store for you. 

Special treat after our ‘Great 
Smalls’ and ‘Long Shorts’ on 
Saturday afternoon – MEZE! 
Come join us and meet some 
film VIPs who will be present 
to discuss these films and their 
involvement in them. 

For further information and 
a complete list of this year’s 
films, visit www.macedonian-
filmfestival.com or call (647) 
262-4622. Tickets may be pur-
chased through PayPal by visit-
ing the website. 

General	 admission	 tickets	
are $10 at the door.  No reserved 
seats.

40% от местата за първокурсници в българските 
университети са празни

Независимо че академичната 
година започна за повечето 
университети, над 40% от местата 
за първокурсници в българските 
държавни и частни ВУЗ-ове все още 
стоят празни. Това сочи справка 
на просветното министерство за 
реализирания план-прием към края 
на септември, цитирана от "Сега". 
При частните университети цели 
62% от местата са незаети, докато 
при държавните висши училища 
до момента са запълнени 81.6%.  

По предварителни данни броят 
на приетите за 2017/18 г. студенти 
е 43,550 души общо в държавни 
и частни университети, което е 
58.9% от план-приема, или 41% от 
местата все още не са запълнени. 
В държавните вузове засега са 
приети 37,275 първокурсници, 
което е 81.6% от утвърдения 
прием. 8 от 37-те държавни 
университета са изпълнили на 
100% приема си: Академията на 
МВР, Академията за музикално, 

танцово и изобразително изкуство, 
Висшето военноморско училище "Н. 
Й. Вапцаров", Военната академия 
"Г. Ст. Раковски", Националната 
спортна академия, Медицинският 
университет във Варна, както и 
Икономическият университет-
Варна и Стопанската академия 
в Свищов. Други с почти пълен 
капацитет са Великотърновският 
университет (97% реализиран 
прием), медицинските университети 
в Плевен (96%), Пловдив (99%) 

и София (93%), НАТФИЗ (98%), 
Пловдивският у-т (93%), УниБИТ 
(93%), Софийският университет 
(89.9%) и др. От МОН тепърва 
ще анализират резултатите, но 
вече обмислят провеждане на 
информационна кампания за 
популяризиране на важните 
специалности, за които няма 
кандидати.

Заловиха банда за имотни измами в София 
С неистински саморъчни завещания, нотариални актове, печати, 
неистински договори за покупка на имоти, удостоверения за 
наследници, са придобити 14 имота в София

Полицията в София е задържала 
15 души, които са се занимавали 
с имотни измами. Операцията 
е реализирана вчера под 
ръководството на Софийска районна 
прокуратура и със съдействието 
на Столична община, пише Inews. 
Извършени са претърсвания на 14 

адреса и два автомобила, обиски 
и разпити на свидетели. Иззети са 
множество неистински саморъчни 
завещания, издадени въз основа 
на тях нотариални актове, печати, 
неистински договори за придобиване 
на недвижими имоти, удостоверения 
за наследници и други документи, 

касаещи престъпно прехвърляне на 
правото на собственост на различни 
имоти. Намерени и иззети са пушка 
и пистолет. В полицейския арест са 
задържани 15 лица, съпричастни 
към престъпната дейност. В процеса 
на разследването е установено, че от 
2013 г. до настоящия момент, чрез 

извършване на престъпни деяния – 
съставяне и ползване на неистински 
документи и измами, са били 
придобити 14 имота на територията 
на София.

Б Ъ Л Г А Р И Я
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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
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Полиция и прокуратура 
трябва да докажат, 
че Спас Василев 
от Кочериново се 
е представял за 
Александър Николов от 
ПарижПолицията и прокуратурата трябва да съберат 
доказателства, че Спас Василев от Кочериново е 
представялият се от няколко години във Facebook за 
Александър Николов от Париж. Това обяви 3-членен 
състав на Софийския градски съд (СГС). Той обаче 
остави Василев зад решетките с аргумента, че на 
свобода може да попречи на разследващите да 
си свършат работата. Василев застана пред съда, 
тъй като обжалва ареста, наложен му от първата 
инстанция. Засега той е обвинен само за измама 
с 490 лв. Според прокуратурата през 2012 г. Спас 
Василев завлякъл с парите Иван Ралчев, който 
работи в банка, обещавайки му 10 самолетни 
билета за европейски дестинации. Освен това го 
излъгал, че работи в агенцията за обслужване на 
полети “Юзит Кълърс”. Съдия Милен Михайлов посочи, че по делото са 
присъединени 3 прокурорски преписки. Едната е за измамите на Василев 
като Александър Николов. Съдията обаче подчерта, че за този случай 
той все още няма обвинения. Не е подведен под отговорност и за други 
2 измами със самолетни билети от 2010 и 2012 г. “Макар че не е осъждан, 
съдът не може да пренебрегне данните за престъпления, които има по 
делото”, обобщи Михайлов. Магистратите решиха, че Василев може да 
се укрие, ако бъде пуснат, тъй като не живее на постоянния си адрес в 
Дупница. 5 години той е бил издирван. При последното му задържане на 
13 октомври той не се е предал сам, както твърди защитата му, посочи 
СГС. В залата Василев е заявил само, че не иска да е задържан.

Представиха проект за 
електронно гласуване

Държавна агенция 
“Електронно управление” 
(ДАЕУ) и Централната 
избирателна комисия 
представиха проекта 
“Изграждане и внедряване 
на пилотна система за 
дистанционно електронно 
гласуване”, съобщиха от 
ДАЕУ, цитирани от БТА. 
Дистанционният електронен 
вот не отменя гласуването с 
хартиена бюлетина, а предоставя 
на гласоподавателите по-
ефективна от гледна точка на 
грешки и разходи алтернатива, 
е коментирал Иван Модев, 
директор на дирекция в ДАЕУ. 
Резултатите от проучването и 
анализа на добрите практики 
за електронно дистанционно 
гласуване се очакват в началото 
на ноември и ще бъдат обявени до 
средата на същия месец, когато 

ще се проведат и симулациите 
на дистанционен електронен 
вот, посочила ръководителят 
на проекта Силвия Митева. 
Експертите очакват през 
декември 2017 г. да бъде обявена 
процедура на открит избор на 
изпълнител за изграждане и 
внедряване на самата система 
за електронен вот по интернет. 
Съгласно разпоредбите на 
Изборния кодекс, до края на 
2018 г. трябва да се проведат 3 
експериментални дистанционни 
електронни гласувания, на които 
да бъде тествана системата. 
Въвеждането в реална 
експлоатация е планирано 
на изборите за български 
представители в Европейския 
парламент през 2019 г. Общата 
стойност на проекта е 1.499 млн. 
лв., а срокът за изпълнение е 31 
декември 2018 г.

Премиерът покани Hyundai да прави 
електромобили в България

Премиерът Бойко Борисов 
покани южнокорейски фирми да 
инвестират в производството на 
електромобили и бронирани машини 
в България, както и в сферата на 
информационните технологии. Това 
стана по време на посещението в 
София на южнокорейска делегация, 
водена от премиера на страната 
И Нак-йон. Г-н Борисов изрази 
задоволство, че в делегацията на И 
Нак-Йон са и директорите на Samsung 
и Hyundai отбелязвайки, че истинско 
геостратегическо сътрудничество 
между България и Корея ще има 
тогава, когато огромните корейски 
инвеститори влязат реално в 
България с реално производство. В 
отговор южнокорейският премиер 
изрази надежда в България в скоро 
време да отвори врати завод на 

Hyundai и допълни, че догодина 
между България и Корея ще се 
открие съвместен комитет за 
икономика и индустрия. България 
в миналото има доста печални 
опити за сътрудничество с Южна 
Корея, надявам се днес да поставим 
едно ново начало, каза Борисов 
пред журналисти след срещата си 
с И Нак-йон, която предшестваше 
откриването на бизнес форума. 
Впечатлението, което имах при 
влизането в града от летище София 
беше, че България е динамично 
развиваща се икономика и има 
много отворена система, казал Ли 
пред южнокорейски бизнесмени, 
работещи у нас, цитиран от 
корейската Yonhap News Agency.

ЕК: Борбата срещу 
корупцията и 
организираната 
престъпност не е 
достатъчна

Борбата срещу корупцията 
и организираната престъпност 
в България не е достатъчно 
ефективна, заяви еврокомисарят 
по правосъдието Вера Йоурова, 
“Полагат се големи усилия, за да 
се случат нещата както трябва 
и за да може този механизъм за 
сътрудничество и проверка да 
приключи в надлежното време. 
Председателят на ЕК Жан-Клод 
Юнкер вече даде знак, че това 
може да стане към края на мандата 
на тази комисия”, каза Йоурова  
пред БНР.

Еврокомисарят по 
правосъдието бе на официално 
посещение в България. “Но има 
още работа - особено в областта 
на наказателното правосъдие, 
както и за създаването на система, 
която да е достатъчно ефективна 
в борбата срещу организираната 
престъпност и корупцията. Все 
още не виждаме системата да 
осигурява осезаеми резултати в 
това отношение”, добави тя.

Brexit е най-глупавото нещо, което 
можеше да направи дадена страна, 
като се изключи избирането на 
Доналд Тръмп

… за президент на САЩ, каза 
медийният магнат и бивш кмет на 
Ню Йорк Майкъл Блумбърг, цитиран 
от британския в. Guardian. Блумбърг 
призна, че му е трудно да разбере 
защо държава като Великобритания, 
която се развива толкова добре, ще 
иска да съсипе това, като гласува 
за Brexit. Милиардерът, който 
беше в британската столица за 
откриването на новата европейска 
централа на компанията си в 

лондонското Сити, повтори думите 
си отпреди седмици, когато направи 
поредица от откровени коментари 
на технологична конференция в 
Бостън. Тогава той предупреди, 
че някои служители в компанията 
му са поискали да напуснат 
Великобритания и САЩ, тъй като 
смятат, че двете страни вече не 
харесват имигрантите и те не са 
добре дошли там.
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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

Трогателната история за любовта на глухонеми 
българин и виетнамка и затова как любовта побеждава

Семейството на виетнамка и 
българин от Горна Оряховица събра 
необходимите 5000 лева, които 
им трябваха, за да останат заедно 
в България. Властите в страната 
поиска 12 минимални заплати, или 
5000 лева гаранция, че Тхо може 
да се издържа, без да работи. Дни 
след като историята им придоби 
гласност парите са събрани по 
сметката на Тхо. Интервюто пред 
миграционните служби също е 
успешно. „Много благодаря на 
всички, които ми помогнаха”, 
каза тя, предаде bTV. Тхо получи 
мечтания статут на временно 
пребиваваща в България и до месец 
ще има лична карта. По-щастлив 
от нея е само съпругът й Фарук. 

„Не искам да се разделяме. Искам 
да сме заедно цялото семейство, да 
си гледаме бебето. Сега се радвам 
много, защото оставам и няма да 
се разделим”, заяви Тхо. Историята 
на двамата е трогателна. Фарук и 
Ан Тхо се срещат на Олимпиадата 
за глухи в София преди 3 години. 
Той е от горнооряховското село 
Горско Сливово, а тя от Виетнам. 
И двамата са глухонеми. Фарук 
е със 75% глухота и може да чува 
със слухов апарат. Изоставен е 
от родната си майка, когато е 
само на три месеца и е отгледан 
от баба си. Завършва средното си 
образование в специализирано 
училище в София, след което идва 
при приятели в Горна Оряховица. 

Опитвал е да си намери работа, но 
заради здравословния си проблем 
не успява. Преди години решава 
да участва на Олимпиадата за 
глухонеми в София, където 
се запознава с Ан. Двамата 
продължават връзката си във Face-
book, разказва Фарук пред bTV. След 
осем месеца онлайн Фарук решава 
да отиде до Виетнам. Година по-
късно повтаря пътуването, но този 
път Ан и Фарук се оженили. През 
май месец тази година Ан пристига 
в България, а на 4 септември се 
ражда техният син - Зухран. Оказва 
се обаче, че перипетиите пред 
двамата млади едва сега започват. 
За да остане при законния си 
съпруг майката трябва да получи 

статут на временно пребиваващ в 
България чужденец, а затова трябва 
да представи документ, че има 
минимум 5000 лв. в банкова сметка. 
Обяснението на полицейските 
служители било, че парите са 
гаранция, че ако остане за по-дълго 
в страната, след време Ан няма да 
тежи на социална система. Двамата 
млади обаче не могат да съберат 
5000 лв. Те живеят и се издържат 
единствено с инвалидната пенсия 
на Фарук, която е в размер на 140 
лв. и с помощта, която им оказват 
техни приятели. Ако парите не 
бяха събрани до 24 октомври, за 
когато бе насрочено интервюто, Ан 
можеше да бъде екстрадирана от 
България.

ДАНС арестува служител на Министерство на икономиката за измама
Служител на Министерство на 

икономиката и негов съучастник 
са с повдигнати обвинения за 
измама след проведена операция, 
под ръководството на СЗА-СГП, с 
участието на ДАНС, съобщиха от 
пресцентъра на Прокуратура на Р 
България, цитирани от "24 часа". В 

хода на разследването е установено, 
че служител на Министерство на 
икономиката и негов съучастник 
са възбудили и поддържали 
заблуждение у различни граждани 
- кандидат-бенефициенти 
по процедура „Енергийна 
ефективност“, че са в състояние да 

им съдействат представените от 
тях проекти да получат максимално 
безвъзмездно финансиране срещу 
процент от сумата. След разрешение 
на Софийски градски съд (СГС) 
са извършени претърсвания и 
изземвания в три обекта в гр.София, 
един от които е в служебно 

помещение в Министерство на 
икономиката. При извършените 
действия са намерени и иззети 
книжа и предмети, компютърни 
конфигурации и др., имащи 
значение за престъпната дейност.
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Suite 700 – 700 Dorval Drive
Oakville, Ontario, L6K 3V3

- 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)

Внимание! 
 

DK Legal Practice се преместиха на нов адрес:
Suite 700 – 700 Dorval Drive, Oakville, On, L6K 3V3

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

T: 905 849 4664 
C: 647 999 2010

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

Самолетни билети
„All inclusive” почивки

Visitors to Canada Insurance
Туристически застраховки

Cruises

TICO	#	4631602

BOBBY DONEVA

TICO#04332359
7851 Dufferin St.,Ste.100, Thornhill, ON L4J 3M4

Office:(905)660-7000 ext.301

1.877.(999-4768)x301

Самолетни билети до България и по света

  Бизнес пътувания, почивки на Карибите    

    Застраховки

    Коли под наем, хотели

   Билети за вашите гости  

от България

Direct: 416-992-4030
YYZ Travel Group

Откриха пещера на Луната, 
която може да стане база на 
астронавти

Японската агенция 
за аерокосмически 
изследвания съобщи, че е 
открила огромна пещера 
под  повърхността на 
Луната, която може да 
бъде превърната в база на 
астронавти. „Все още не 
сме виждали вътрешността 
на пещерата, но имаме 
големи надежди, че при 
проучването ѝ ще разберем 
повече детайли за нея“, 
казва ученият Джуничи 
Харуяма от агенцията. 
Откритието, направено 
от японския космически 
апарат Кагуя (SELENE), 
кара няколко държави да 
ускорят Първоначално 
чрез радарите си 
апаратът е засякъл 
отвор в повърхността с 
широчина и дълбочина от 
50 м. Учените от Японска 
агенция за аерокосмически 
изследвания обаче са 
открили, че при повторно 

проучване на мястото 
с радио вълни, са 
установили, че бездната 
всъщност е дълга цели 
50 км и е дълбока 100 м. 
Пещерата може да бъде база 
за астронавтите и тяхното 
оборудване, смятат от 
агенцията. Така те ще бъдат 
предпазени от екстремните 
температури на Луната, 
които достигат до +107° 
по Целзий през деня, и до 
-153° през нощта, както 
и от ултравиолетовото 
облъчване от Слънцето. До 
момента Китай, Русия и 
САЩ са държавите, които 
са успели да осъществят 
успешна неуправлявана 
от човек космическа 
мисия до Луната, но САЩ 
са единствените, чиито 
астронавти са стигали до 
лунната повърхност.

Европа иска постоянно селище на Луната
Създаването на постоянно 

селище на Луната е първата 
стъпка към изследването на 
Марс, съобщиха от Европейската 
космическа агенция (ЕКА), която 
планира да достигне и колонизира 
планетата. На годишната среща на 

експерти по глобалното космическо 
пространство в австралийския 
град Аделаида ЕКА информира, че 
Луната е „точното място, на което 
трябва да бъдем“ тъй като хората 
разширяват икономическите си 
дейности извън ниската орбита 

около Земята, въпреки че Марс 
си остава „крайната дестинация“, 
пише Daily Mail. ЕКА гледа на една 
постоянна лунна колония като на 
заместител на Международната 
космическа станция, която трябва 
да бъде изведена от експлоатация 

през 2024 г. Американската NASA 
и руската „Роскосмос” неотдавна 
се договориха и работят по единни 
стандарти за създаването на 
космическа станция в лунната 
орбита.

„Голямата стъпка“ съществува, счита британска приматоложка
Английската приматоложка 

Джейн Гудол сподели в интервю 
за американското радио KUOW, 
че след като е чула доста истории 
от различни места на Земята, е 
отворена към идеята, че Саскуоч, 
известен още като Bigfoot 
(„Голямата стъпка“), съществува. 
„Може би съм романтична. Не 
искам да го отхвърлям“, казва тя. 
Легендата за Bigfoot  поне на 3,000 
години. В индианските племена на 

ирокезите и шоуните се смята, че 
легендата за митичното същество 
се предава от хилядолетия насам. 
Според разказите съществото е 
високо около два метра, покрито е 
с козина и ходи изправено. Древни 
рисунки разкриват представата на 
индианците за Вселената. Дали 
„Голямата стъпка“ съществува, или 
не, винаги е бил спорен въпрос, но 
през годините са се сформирали 
общества, които са напълно сигурни, 

че съществото е истинско. Историите 
на тези, които нямат причина 
да лъжат, са основната причина 
легендарната приматоложка и 
антроположка да вярва в Голямата 
стъпка. При посещение в Еквадор 
Гудол попитала местни ловци дали 
знаят нещо за митичното същество. 
„Всичко, което казах, беше „Попитай 
дали е виждал маймуна без опашка“. 
Не казах нищо повече от това, а 
отговорът беше: „О, да, виждали 

сме маймуна без опашка. Висока е 
около 2 метра и ходи изправена“, 
разказва приматоложката. „Лудост 
е, че нямаме никакви останки. Може 
да е свръхестествено създадние… 
но мисля, че елемента на мистерия 
е доста важен в живота ни“. 
83-годишната Гудол е известна със 
своите проучвания за шимпанзетата 
от 60-те години на миналия век, 
които осъществява в Танзания.

Дъщерята на Джеки Чан разкри, че е лесбийка
17-годишната Ета Енджи, 

дъщеря на актьора Джеки Чан, 
разкри, че е лесбийка и потвърди 
връзката си с 30-годишната блогърка 
Анди Оутъм. Ета, която е далеч от 
известния си баща, обяви това в In-
stagram, публикувайки своя снимка 
на фона на дъга и по-късно призна 
за любовния си статус. Тя добави и 
хаштагове като LGBT, “лесбийка”. 
Ета сподели, че е “безмълвна” от 
това колко подкрепа получава, след 
като е израснала с “толкова много 
негативизъм”. Анди Оутъм също 

обяви публично своята любов и каза, 
че двойката е станала жертва на 
дискриминация от страна на техните 
семейства и приятели. Майката на 
Ета е Илейн Енджи Йи-Лей, бивша 
“Мис Азия”, която в края на 90-те 
години има кратка афера с екшън 
актьора. По отношение на Джеки, 
17-годишното момиче сподели 
през 2015 г., че не го чувства като 
баща, пише Daily Mail. “Той е моят 
биологичен баща, но не чувствам 
нищо към него, той не е в живота 
ми”.
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WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1

SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 

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

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1
SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 
MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579  
(Plamen Nedialkov, Plamen Borisov)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

sales@firstautogroup.ca

24 Hour Service 
Call Vahan: 647-381-8213

Accidents  
Booster Service, Car Rentals,  
Flatbed Service, Flat Tire,  
Local/ Long Distance Service,  
Recovery Specialists

TOWING

Ontario:
Missisauga,
North York, 
Thornhill,
Scarborough,
Vaughan, 
Richmond 
Hill,
Brampton,
Hamilton, etc.
Quebec  
(Montreal)

Call 24 hours, ask David 
(647) 210 4047

Full Insured Company

Пренасяме вашите домове, офиси.
Добри цени, гарантирана доставка  

в определеното време!
ПРОФЕСИОНА ЛНО,

БЪРЗО,  К АЧЕС ТВЕНО!

visa, master card, certified cheques, 
money order and cash

www.smatimoving.com
We	accept:

Сингапур спира 
регистрацията на нови 
леки коли

Властите в Сингапур временно 
ограничават регистрацията 
на нови автомобили в града. 
Ограничението влиза в сила от 
февруари 2018 г. В Сингапур 
е приет коефициент, който 
регулира ръста на леките 
автомобили и мотоциклетите. 
Сега този коефициент е 0.25, 
но от февруари става 0. 12% 
от територията на Сингапур е 
заета от пътища. Следващото 
разглеждане и евентуална 
промяна на коефициента ще е през 

2020 г.  Изключение се допуска 
за леките търговски автомобили, 
като нови такива ще могат 
да се регистрират до първото 
тримесечие на 2021 г. Сега, за да 
си купиш автомобил в Сингапур, 
трябва да получиш разрешение от 
местните власти и разрешението 
е със срок от 10 години, а след 
това трябва да се удължава. Част 
от тези разрешения се разиграват 
на лотариен принцип сред 
кандидатите, а сега тази програма 
на практика се закрива.
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Т ЪРСИМЕ
ШОФЬОРИ ЗА РАБОТА A-Z

Mechanic, Fleet Supervisor, Safety Supervisor
,

Лидер в доставката на  
колетни пратки до България  

и други крайща на Европа

Експресна доставка 
на колети до 
България

СЪБИРАМЕ КОЛЕТИТЕ ОТ ВАШИЯ ДОМ!

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

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

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

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

Тракинг проверка на 
колета:

Всеки колет е 
застрахован на $100
Седмични пратки 
с контейнери от 
Торонто!
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ДОСТАВКА ОТ КАНАДА ДО БЪЛГАРИЯ
 НА КОЛИ, МОТОРИ, ЛИЧНИ ВЕЩИ

В 20’ И 40’ КОНТЕЙНЕР В ЗАВИСИМОСТ ОТ НУЖДИТЕ ВИ
Нашата компания е създадена 1992 г. 

 и е специализирана в превоз на  
автомобили, машини,  
мотори и лични вещи  

от Канада до България.
Доверете се на нас! Ще натоварим и укрепим колата и 

вещите ви, ще ви асистираме с документацията  
по износ и внос!

All-Freight Канада е част от All-Freight Forwarding Inc. и 
разполага със склад под митнически контрол, предлага 

надежни спедиторски услуги и работи директно 
с всички основни морски превозвачи.

Освен това сме лицензиран автомобилен дилър 2212907 Ont 
Inc & All Freight Automobile Purchasing & Trading Inc. и можем 

да закупим от името на нашите клиенти автомобили за износ!
В България нашият партньор Freeline ltd ще ви асистира с 

разтоварнането и локалните процедури!
 За цени и повече информация звъннете на тел.:

905-671-8020  
saleem@allfreight.ca 

www.allfreight.ca 
www.facebook.com/allfreight.warehousingsvcs

ПОРЪЧАЙТЕ

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 

POWERWASHING    УЛУЦИ    САЙДИНГУСЛУГИ
- Power Washing and Sealing ( Веранди, Патио,        
Каменни плочки, Стени, Фасции, Сводове)
- Eavestrough Cleaning (Почистване на Улуци)
- Corner Sealing
- Leafguards Installation (Монтажна защита от Листа)
- Bird Spikes Installation (Монтажна защита от Птици)

РЕМОНТ И МОНТАЖ
Eavestrough (Улуци)
Fascia (Фасция)
Soffit (Соффит)
Sidding
Aluminium Capping (Козирки)

647-465-6957 | Denys | dzakaliuk@gmail.com
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Най-голямата гръцка музикална звезда  
Василис Карас - с грандиозен концерт в Торонто!

На 10 май т.г.  Василис 
Карас предизвика фурор 
пред близо 17 хиляди фена на 

концерта си в „Арена Армеец 
в София. Още 5 хиляди не 
успяха за влязат, защото 

билетите бяха вече продадени.  
    Шоуто на Василис Карас 
в зала Арена Армеец ще бъде 

оценявано за рекордите Гинес 
за най-голямо бузуки парти в 
света.

3 ноември, петък  
За билети: 416-461-6244, онлайн: greekcity.com 
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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 265 Ellesmere Rd 
(647) 748-9229 

FRESH 

MEAT

Всеки ден нови сладкарски изделия. 
Пресен хляб, торти, сладкиши, кремове, 

бакава, кадаиф. Пити и жито.
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Three Brothers Restaurant

657	Queensway,	Toronto
www.threebrothersbarandgrill.com

416-253-8809Best	Food	Ever!

SARAJEVO Grill and Meat

225 The East Mall, Etobicoke 
(647) 748-2112

- Автентични сараевски кебабчета и плескавици
- Баници със сирене, спанак, картофи
- Кебабчета на грил, кебабчета с прясно месо
- Домашно приготвена храна
- Голям избор на деликатеси и хранителни продукти

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

Кontosouvli

- 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

Оld Мill Pastry & Cafe
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416-253-8809

Работно време:
Пон, Вт, Ср   9am - 8pm
Четв, Пет      9am - 9pm
Събота          8am - 6pm
Неделя          затворено

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

How Does Iridology Work
The iris of the eye is an extension of 
the brain with many nerve endings 
that connect to every organ and tissue 

in the body by way of the nervous 
system.
Through this immense communica-
tions network, over time, the iris 
develops unique identifiable mark-
ings that relate to the body’s relative 
condition(s). Iridology maps those 
regions of the iris to the tissues and 
organs of the body and qualified 
Iridologists use this map to assess its 
state of health.
What Iridology Tells you 
about your state of health

Body constitution
Inherent weaknesses
Inflammation
Toxicity levels
Where in the body it is located
And at what stage it’s in
Disturbances and condition of the 
digestive system 
State of the nervous system
Lymphatic system congestion
Under-activity of the eliminatory 
channels
Psycho Emotional Dynamics

Registered Holistic Nutritionists 
(RHNs) are professionals trained in 
Natural Nutrition and complementary 
therapies, whose principal function is 
to educate individuals or groups about 
the benefits and health impact of op-
timal nutrition. The word “Holistic” 
means looking at the body as a whole, 
rather than just the symptoms and 
working on improving specific areas 
of your body at the functional level.

Although most people are aware 
of the benefits of sound nutrition, the 
range of conflicting information avail-
able to the consumer is often confus-
ing. As your Holistic Nutritionist, it is 
my intention to guide you through the 
maze of information from books, mag-
azines, supplements and diets on the 
market and help educate you about the 
best food and lifestyle choices for you. 
Because everyone is different, every 

effort will be made to understand your 
unique individual needs, likes and dis-
likes in order to formulate the best diet, 
supplement, and lifestyle approach that 
will work for you. Together we will 
create a plan that suits your comfort 
level and your individual needs. 

Benefits of Working with a Holis-
tic Nutritionist

Improve digestive health
Weight loss

Increase energy
Stress reduction
Improve sleep
Restore hormone balance includ-

ing PMS and Menopause
Improve skin clarity (eczema, 

acne)
Address food allergies and/or sen-

sitivities
Immune support
…and so much more!

What is a Registered Holistic Nutritionist?

647-818-8005 
    contact@grazielanutrition.com
www.grazielanutrition.com

Българката Габи отвори врати за 
козметични услуги  
във фризиорския салон  
на Валя  
“ Hair & More Salon”.
266 Donlands Ave, East York 

Габи: 647-780-1379
Услуги: 
- diodе laser hair removal
- microdermabrasion
- chemical peels
- RF skin tightening

Голямо удобство за всички, можете 
да ползвате на едно място както 
фризьорските услуги така и 
козметичните.

( безплатна консултация )

Съзнанието продължава да работи и след като тялото престане
Учените откриха, че съзнанието 

на човек продължава да работи 
и след като тялото престане да 
дава признаци на живот. Има и 
доказателства, които предполагат, 
че починал човек може дори да чуе 
как собствената му смърт се обявява 
от лекарите. Екип от медицинския 
факултет на University of New York 
изследва чрез проучвания в Европа 
и САЩ върху хора, чието сърце е 
спирало, а след това са върнати към 

живота. Авторът д-р Сам Парниа 
споделя пред сайта Live Science: 
“Хората разказват за наблюдението 
си над лекарите и сестрите, които 
се борят за живота им, описват 
разговорите им и подробности, 
които няма как да знаят“.  Той 
уточнява, че разказите на хората са 
потвърдени от медиците, които са 
спасили живота им. От медицинска 
гледна точка, лекарите определят 
смъртта въз основа на това, кога 

сърцето вече не бие, което веднага 
прекъсва кръвоснабдяването на 
мозъка. „Технически, това начинът, 
по който се определя време на 
смъртта, всичко се основава 
на момента, в който сърцето 
спира“, обясни д-р Сам Парниа. 
Мозъчната кора, която е отговорна 
за мисленето и обработката на 
информация от петте сетива, също 
незабавно се извива, уточнява 
изследователят и обяснява: „Това 

означава, че в рамките на 2 до 
20 сек. няма да бъдат открити 
мозъчни вълни на електрически 
монитор“. Следва верижна реакция 
на клетъчните процеси, които ще 
доведат до смъртта на мозъчните 
клетки. Този процес обаче може да 
отнеме няколко часа след спиране 
на сърцето.

Facebook иска 1 млрд. души да ползват виртуална реалност
Facebook има да превърне 

виртуалната реалност в следващия 
голям технологичен хит. За целта 
тя иска поне 1 млрд. души по света 
да станат редовни потребители и 
ползватели на виртуална реалност, 
съобщава онлайн изданието Busines-
sInsider. “Искаме поне 1 млрд. души 
да използват виртуалната реалност”, 
казва и самият Марк Зукърбърг по 
време на годишната конференция 

на Oculus VR в Калифорния през 
миналата седмица. Изпълнението 
на задачата пада именно върху 
Oculus VR и най-вече върху 
вицепрезидента на компанията 
Хюго Бара, който се присъедини 
към нея преди около шест месеца. 
Според данни на анализаторската 
компания Canalys, през 2016 г. са 
доставени около 400,000 очила за 
виртуална реалност на Oculus, а 

общо такива устройства са 2 млн. 
Следващата година ще е ключова за 
развитието на виртуалната реалност 
и нейното навлизане сред масовия 
потребител. Очаква се на пазара 
да се появи новият модел Oculus 
Go, който ще струва $199 и цели да 
бъде като среден клас между Gear 
VR и скъпите модели като Oculus 
Rift. Facebook и Oculus предвиждат 
повече рекламни и информационни 

кампании за виртуалната реалност, 
както и нови услуги. След това 
идва и изграждането на повече 
приложения. Всичко това ще струва 
милиарди долари, които ще дойдат 
от Facebook. Компанията предвижда 
дори да плаща на разработчиците 
да създават приложения и игри за 
виртуална реалност, за да увеличи 
интереса и популярността на 
технологията.
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Работиш като луд, гърбиш се, имаш 
усещането, че цяла седмица не си 
вдигнал глава и после изведнъж - 
сряда! 
 
Урок в училище. Учителката 
разказва за животните и сезоните:  
- Есен е. Листата на дърветата са 
окапали. На кого сега му е трудно 
да се крие в храстите?  
- На катаджиите! – провиква се 
Иванчо. 
 
Пийнал мъж крещи на улицата 
щастлив: 
- Роди ми се син!  
Случаен минувач се спира:  
- На кой прилича?  
- На мен, като съм пиян.  
- ???  
- Крещи на всички и търси цици 
непрекъснато...   
 
От изповедта на един алкохолик: 
„Клаустрофобията е панически 
страх от затворени пространства. 
Мога да ви дам и пример:  вървя 
към денонощния, за да си купя 
пиене, и умирам от страх да не са 
го затворили“. 
 
Разговарят двама затворници:  
- Ти за какво си тук?  
- Станах изкупителна жертва на 
конкуренцията.  

- Как така?  
- Правех същите банкноти, каквито 
прави и държавата. 
 
Прибира се мъж след пребиваване 
в чужбина и гледа къщата дигната 
с още един етаж, басейн, Мерцедес 
последен модел в гаража. Промъква 
се бавно в спалнята и гледа жена 
му гола, а един спи до нея.  
- Този ли дигна етажа? - пита той 
тихо жена си.  
- Ми той.  
- Той ли изкопа басейна?  
- Той.  
- Той ли ти купи Мерцедеса?  
- Той. 
 - Я вземи го завий, че да не 
изстине! 
 
Сутринта в автобуса пътува жена и 
говори по мобилния: 
– …и представи си, Миче, влизам 
в спалнята ни, а там той със 
съседката се търкаля на нашето 
легло, на пръсти се изнесох и 
отидох в спалнята и взех…О, Миче, 
спирката ми, като си тръгна от 
работа в шест ще ти доразкажа. 
Шест вечерта. Същата жена се 
качва в автобуса, а вътре седят 
същите хора, един мъж се качва 
запъхтян: – Не съм закъснял, нали? 
Поглежда жената и казва: 
– Какво чакаш? Звъни на Мичето. 

 
Един човек върви и носи 
ловджийска пушка. Негов приятел 
го вижда и го пита: 
 – Накъде така бе, приятел ?  
– На рожден ден на тъщата.  
– Е, какво ще й подариш ?  
– Обици.  
– А тая пушка защо я носиш? 
 – За да и пробия ушите… 
Мъж и жена се запознават в бара. 
- Омъжена ли сте?  
- Понякога… А Вие женен ли сте?  
- Да.., ама не много... 
 
- Алоооо... Някакви проблеми ли 
има с мрежата, щото тук при мен 
яко прекъсва?  
- Ами рестартирахте ли модема?  
- Да, рестартирах го!  
- А компютъра рестартирахте ли?  
- Да, и него рестартирах!  
- Аха, а рестартирахте ли първо 
компютъра и после модема?  
- Рестартирах първо модема, после 
компютъра, после пак компютъра 
и докато зареждаше рестартирах 
модема, рестартирах и телевизора, 
после си спрях бойлера и пак го 
включих да грее. Докато грееше 
включих и изключих 3 пъти 
сешоара. След това пак рестартирах 
и модема и компютъра. След това 
рестартирах и ютията, включих 

тостера и пералнята, рестартирах 
асансьора на блока, спрях си 
парното, сложих си топломери, 
пуснах си парното, рестартирах 
модема и компютъра и пак нямам 
Интернет като хората...  
- Ами, продължавайте така и до 15 
минути сам трябва да се оправи! 
 
 
Жените са като медали, първо 
трябва да се бориш за тях, за да ги 
спечелиш, а после ти увисват на 
врата… 
 
 
Двама македонци отишли на 
кръчма. Яли, пили на корем и 
тръгнали да си ходят. Дошъл 
сервитьорът със сметката. Първият 
македонец разтворил палтото, а 
отдолу в пояса затъкнати пищови 
и ножове, и с кръвнишки поглед 
запитал: 
 – Ма ние к”во сега, ке плаштаме ли 
у тая кръчма?  
Сервитьорът погледнал пищовите, 
видял му погледа и отвърнал:  
– Нема, нема. От заведението ке е.  
Тогава вторият запретнал и той 
палтото, отдолу пак цял арсенал, 
отправил още по-кръвнишки 
поглед и запитал:  
– А-а-а-а ресто ке има ли?

Най-богатият японец набра $93 млрд. за инвестиции в технологични проекти 
Инвеститори във Vision Fund са и Foxconn, Qualcomm, Sharp, Apple

За японския милиардер 
Масайоши Сон $100 млрд. не са 
достатъчни, пише CNN Money. 
Само няколко месеца, след като 
постави началото на най-големия 
технологичен фонд в света, 
Масайоши Сон споделя, че планира 
и следващи фондове. „Фондът Vi-
sion Fund бе само първата стъпка“, 
казва Сон пред Nikkei. Vision Funds 
2, 3 и 4 ще последват в периоди от 
между 2 и 3 години. Първият фонд 
на най-богатия японец набра $93 

млрд., които планира да инвестира в 
технологични проекти, включващи 
изкуствен интелект и роботика. 
Най-голяма част от сумата бе 
вложена от държавния суверенен 
фонд на Саудитска Арабия  – $45 
млрд. , докато притежаваната от 
най-богатия японец SoftBank - $28 
млрд.  Други инвеститори във Vi-
sion Fund са инвестиционната 
компания от Абу Даби Mubadala 
- $15 млрд. , Foxconn, Qualcomm и 
Sharp, които вложиха общо $4 млрд., 

Apple - $1 млрд. Парите на фонда 
вече се инвестират в компании, 
като WeWork, Slack, Flipkart и 
др. Според Сон, парите ще бъдат 
изцяло вложено до около 2 години. 
Милиардерът обаче не се спира 
дотук, а има още по-голяма цел. 
„Искам до десетилетие да набера 
100 трилиона йени (около $880 
млрд. ), които да вложа в поне 1,000 
технологични компании”, казва той 
пред Nikkei. В скорошно интервю за 
Bloomberg, Сон разказа за срещата 

си със Салман бин Абдулазиз, 
който е крал на Саудитска Арабия 
по онова време. „Срещата ни 
продължи 45 мин, в което време аз 
го убедих да вложи във фонда $45 
млрд. Това прави по 1 млрд. долара 
на минута“, допълва още той. Сон, 
който е известен като „лудият 
човек, залагащ на бъдещето“, е 
смятан също така и за агресивен 
инвеститор. „Златната треска“ за 
технологиите започва сега, сподели 
той през май. Може би е прав? 
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Отговорите на сканди вижте на стр. 21 
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започна да флиртува с познат 
човек. Опитах се да я укротя, но 
тя отдръпна ръката си и направи 
публичен скандал, крещейки че 
повече не ме обича. Тръгнах си 
сам. Тя се върна късно през нощта, 
опакова си куфара и отиде при 
майка си.

Дните минаваха. Жена ми 
не се появяваше. Скоро получих 
писмо от развод. Бях шокиран. 
Виждайки, че няма изход от 
тази задънена улица, се обадих 
на Лейла . Тя ми отговори много 
добре и аз откликвайки с доверие 
се запознах с нея. Лейла върна 
нашия семеен живот обратно и 
избави съпругата ми напълно от 
пристрастяванете към алкохола. 
Благодаря ви!

Ирена,	Брамптън.
Имам втори брак. С нас 

живеят синът ми и дъщерята 
на съпруга ми. Срамувам да 
го призная, но това момиче 
постоянно объркваше живота ни. 
Тя настояваше съпругът ми всеки 
ден да се отнася кам нея като 
към кралица, да я води до работа 
и да я взима обратно, и да върши 
по-голяма част от работата и 
(и двамата са счетоводители). 
Тя не се отделяше и на крачка 
от него, теглеше всички пари, 
мъжът ми не даваше и стотинка 
за семейството, за всичко плащах 
само аз. А майка и от Одеса 
даваше инструкции за това как да 
се унищожи нашето семейство. 
Виждайки, че животът ни  върви 
надолу , аз се обърнах към Лейла. 

Тя свали прокобата, индуцирана 
от майка на дъщерята на мъжа 
ми, и ми помогна да направя така, 
че дъщеря му отиде да живее 
с майка си. Нищо лошо в това, 
защото в крайна сметка дишаме 
тихо, особено съпругът ми, който 
вече не трябва да води за ръка до 
тоалетната своята 22-годишна 
дъщеря.

Благодаря ви, Лейла!

"Татко, не си отивай!".
Хора, няма да повярвате, но 

четири пъти, благодарение на 
Лейла, от имиграцията отложиха 
заминаването ми: затова, че са 
закъснели с моя временен "Travel 
Document", защото полетът бе 
отменен поради гръмотевична 
буря, че авиокомпанията няма 
места в самолета за мен и 
придружаващите ме  пазачите. И 
сега, благодарение на Лейла, аз 
съм в Канада до жена ми и детето 
ми и чакам документи. Как? Ще ви 
разкаже подробно Лейла ако с мое 
разрешение я помолите за това.

Вероника,	Монреал.	
Осем години страдах от 

астма. Атаките възникваха 
внезапно и можеха да отнемат по 
няколко часа в продължение на 4-5 
дни. След това утихваха. И после 
отново същото, дори и само ако 
бях малко уплашена. Не ме взимаха 
на работа - беше неприятно на 
хората да се занимават с мен. 
Пари не останаха. Лейла напълно 
ме освободи от това страдание. 
Тя е много скромен човек и никога 
не  набляга на възможностите си, 
дори и в нейната реклама. И все 
пак - си намерих работа.

Леонид,	Markham. 
Жена ми винаги е обичала да 

пие. Но напоследък положението 
се влоши. Неотдавна , когато 
бяхме на концерт, тя се напи и 

Доброволецът Д. Сютън дава 
своите свидетелски показания 

за неговия голям успех в 
работата с Лейла 

Всичко започна през 2003 
г., когато бъдещата ми жена и 
аз бяхме приятели. Ние токава 
всичко изпивахме. Изведнъж 
Аня започна падна, пребледня. 
Тя не беше с нас за дълго,  
стори ми се, че бяха около 
три минути.  В този момент 
почувствах, че няма нищо. 
Мен ме няма. Смисълът на 
живота го няма.  Знам каква 
е миризмата на смърт. Това е 
мирис на влага и тор. Мирис на 
страх. Опитах се да се обадя на 
Бърза помощ, а "приятелите" 
стояха и не правеха нищо. И 
само един човек започна да 
прави изкуствено дишане. 
Два месеца по-късно ние се 
оженихме. Да бъде бременна 
в петия месец донесе много 
стрес на жена ми: лекарите 
произнесоха присъдата и, че ще 
живее още малко. Установиха и 
остра сърдечна недостатъчност, 
отлагане на кръвни съсиреци в 
артериите, водещи към сърцето, 
т.е. тромбоза.  

Всички казваха, че за дете 
не може да става и въпрос, че 
в този случаи нещата могат 
да имат фатален край.  Ние 
вярваме, че извадихме огромен 
късмет, че се обърнахме към 
Лейла. Тя буквално извади на 
този свят Аня и детето, което, 
между другото, противно на 
прогнозите на лекарите вече е 

на три години. След раждането 
на сина ни имахме много кратко 
щастие – аз влезнах в затвора за 
побой. Не ме пускаха, жена ми 
се намираше в послеродилна 
депресия, а ние не разполагаме с 
много пари, които да се ползват 
като гаранция.

Аня отново се обърна към 
Лейла като към магическа 
пръчка. На четвъртия ден бях 
освободен . Но очевидно имаше 
много завист към нашето 
семейство. Преди да можем да 
си поемем дъх от случаят със 
затвора, аз получих писмо с 
искане да се явя на Airport Rd 
– дойде време за депортирането 
ми в Чили, страната на моята 
първа имиграция. Преди това 
живях в Украйна.

Не можехме да си позволим 
това да се случи. Аз не исках 
да заведа жена си и детето си в 
страна с толкова лоша ситуация 
с престъпността. Подадохме 
заявление до Федералния съд, 
добре подготвено. Отново удар 
– съдията дори не изслуша 
адвоката ни, дори не отвори 
папката с документи!  Той каза 
: "Нека си вземе семейство и 
заедно с него да върви!" Това бе 
и цялото изслушване. Сърцето 
ми се скъса, когато малкото ми 
момче, виждайки събраните 
куфари се завтече към мен, 
прегърна краката ми и каза: 

ЛЕЙЛА 

Прием и записване от 09:00 ч. до 19:00 ч. Тел: 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
Пътуване до осмият континент

Днес учените вярват, че най-
амбициозните пътници вече имат 
осем континента, върху които да 
стъпят. Въпреки че по-голямата 
част от континента Зеландия е под 
морското равнище, около 6% от 

сушата остава над водата, и както 
отбелязва Atlas Obscura, е достъпна 
за посетители. Островите на Нова 
Зеландия са свързани с една и съща 
част от континенталната кора, 
която е напълно различна както от 

Австралия, така и от Антарктика, 
според доклад на Geological Soci-
ety of America, публикуван през 
тази година. Зеландия включва 
Нова Зеландия, Нова Каледония, 
Остров Норфолк, островна група 

Лорд Хоу, заедно с няколко други 
австралийски територии и островни 
групи.

10,000-годишен град в Турция скоро ще бъде под вода
По-голяма част от 

10,000-годишният град Хасанкейф 
в Турция скоро ще бъде под вода. 
С дългата си история, градът е 
археологическо съкровище, което 
отдавна привлича посетителите 
към своите пещери и крепости. 
Хасанкейф е принуден да отстъпи 

място на язовир Илису, а градът, 
който е дом на около 80,000 
души, ще изчезне с течение на 
годините, според The   Guardian. 
Турското правителство твърди, 
че язовирът ще донесе много 
необходимата енергия в региона 
и обещава да премести жителите 

и да построи музей за около 300 
големи паметници от обекта. Но 
активистите и местните жители 
казват, че това не е достатъчно. 
Голяма част от красотата и 
историческото привличане на 
Хасанкей се крие в неговите хиляди 
древни изкуствени пещери, които 

не могат да се преместят заедно с 
останалите паметници. Турското 
правителство вече е започнало 
да ги запълва, за да предотврати 
ерозията, когато водата се издига.
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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

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

Европа скоро ще има първия си 
подводен ресторант

… разкриват архитектите на 
проекта в Норвегия, цитирани 
от CNN. Проектираната бетонна 
структура включва панорамен 
прозорец, широк 10 метра, и след 
като бъде завършена, ще се превърне 
в част от морската среда. Очаква 
се строежът в най-южната точка 
от крайбрежието на Норвегия да 
започне през февруари догодина и 
да приключи в началото на 2019 г. 
Ресторантът, който ще се нарича 
Under, е проектиран от норвежкото 
архитектурно студио Snøhetta и ще 

бъде изграден на морското дъно, на 5 
метра под повърхността, а дебелите 
му стени ще могат да устояват на 
променящите се условия в морето. 
Ресторантът ще има 3 нива и 
капацитет до 100 души. Под входа и 
тоалетната ще има бар за шампанско, 
за да отбележите прехода между 
крайбрежието и океана. По-надолу 
ще има трапезария с две дълги маси 
и няколко по-малки, поставени 
срещу големия акрилен прозорец, 
който ще е висок 4 метра.

Хотел на Малдивите предлага Insta-
иконом за снимки в социалните медии

Според Independent, 5-звездният 
комплекс Conrad Hilton Resort на 
остров Рангали на Малдивите 
предоставя на своите гости достъп 
до своите Insta-икономи, които да 
им покажат точно къде се намират 
най-добрите места за заснемането на 
невероятни снимки за социалните 
медии. Както отбелязва вестникът, 
персоналът ще заведе туристите 
на така наречените - Instagram 
Trails - екскурзии, изпълнени с 
места за снимане, включително 
различни атоли и топ ресторанти. 
Цялото преживяване не се изразява 

само в правене на снимки, но и 
във възможността гостите да се 
научат как да ги правят по-добре 
и как по-успешно да ги споделят 
в социалните медии. Една от 
тайните на добрите фотографии, 
както отбелязва  Telegraph, е така 
наречения golden hour – времето 
точно след изгрев или преди залез, 
когато слънчевата светлина е по-
червена и мека отколкото когато 
Слънцето е високо в небето, заедно 
с различни пози, които се приемат 
добре в социалните медии.
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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. 

Водоравно: Барселона, Ефедра, 
Оса, Диктат, Морион, Роман, 
Разрез, Риал, Халище, Теин, 
Доцент, Сенат, Каин, Чучело, Тейт, 
Аба, Чезена, Поплин, Скат, Тиса, 
Братия, Чад, Опонент, Прелет, 
Баир, Кокона, Привет, Мерло, 
Диване, Брокат, Сондаж, Лета, 
Предел, Виста, Хижа, Креват, Дерт, 
Шви, Кретен, Дъщеря, Влак, Епос, 
Кабина, Ери, Атропин, Кафене, 

Пнин, Ескимос, Марина, Седеф, 
Тъкан, Темане, Лирета, Зумер, 
Колиба, Феномен, Нат, Начало, 
Лагуни, Лаг, Лариса, Камаз, Туа, 
А капела, Позиция, Чам, Тото, 
Целулит, Зар, Перила, Калория, 
Беси, Армани, Сирин, Тесте, Анис, 
Тарикат, Жълтък, Ицо, Кривица, 
Етажерка, Инки, Фаланга, Лава.

 
 

Отвесно:	Адата, Кокили, Ластуна, 
Апраци, Бризеида повеждат към 
Агамемнон, Скрин, Токата, Крикет, 
Раи, Кетен, Нона, Омар, Латински, 
ЛАЗ, Четене, Крепон, Наполи, 
Вот, Дузина, Препис, Карета, Тиф, 
Почест, Бретон, Точило, Сава, 
РАМ, Цена, Превес, Меласа, Кирил, 
Орела, Продан, Камила, Царица, 
Мерино, Брикет, Карабо, Пеликан, 
ФИАТ, Превал, Дафина, Колона, 

Еол, Тоалет, Дъбене, Лазур, Теа, 
АДН, Септет, Вещина, Фамилия, 
Хейлит, Сирене, Легация, Жал, 
Карантия, Мостра, Синузит, Тъжа, 
Ола, Бент, Перон, Белев, Комита, 
Чардаш, Ендемит, Зестра, САЩ, 
Браила, Вариете, Участък, Канела, 
Дрожди, Инфанта, Риека.

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

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 

Drivers Wanted Immediately! 
Experienced minimum 3yrs AZ / DZ drivers  

required for Mississauga company. 
Full time, lots of hours and great pay!  

Please call  

905-820-6620

24 Hour Service 
Call Vahan: 647-381-8213

Accidents, 
Booster Service, Car Rentals,  
Flatbed Service, Flat Tire, Local/ 
Long Distance Service,  
Recovery Specialists

TOWING

Българката Габи отвори врати за козметични услуги  
във фризиорския салон на Валя “ Hair & More Salon”.
266 Donlands Ave, East York, Габи: 647-780-1379 

Услуги: 
- diodе laser hair removal - microdermabrasion

- chemical peels - RF skin tightening

( безплатна консултация )

Адвокат Станислав Христов,  
гр. София.

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

гражданско, търговско и 
административно право, трудово-

осигурително право, семейно  
и наследствено право.  

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

stashristov@yahoo.com
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Обадете ни се  
на 647-333-0536  

за всички ваши празненства:
Рождени дни, Годежи, 
Сватби, Кръщенета, 

Партита при пенсиониране, 
Бъдещи майки

TRADITIONAL 
BALKAN FOOD

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

Join us at Flamingo’s this 
weekend for your special night 

out with the best live music,  
Friday ‘Band Nostalgija’  

& Saturday ‘Trio Art’

4 грешки когато 
пазаруваме

В интервю експертът по пестене 
на пари Андреа Вочор дава няколко 
съвета как да не се допускат грешки. 
Грешка #1: Харчене с цел пестене 
- Харченето на повече пари с 
цел пестене е тенденция-капан, 
в който се озовават мнозина. 
Например да купите 2 артикула, 
тъй като получавате единия 
безплатно. Не се поддавайте на 
такива примамливи предложения, 
когато не се налага да купувате.  
Грешка #2: Плащане на 
предложената цена - Пазарете се. 
Нищо не ви пречи да се опитате 
да понижите предложената от 
търговеца цена. Често клиентите, 
които плащат посочената цена, 
вярват, че предоставянето на 
намаление е твърде трудна задача. 
Грешка #3: Емоционално 
пазаруване - Някои хора пазаруват, 
когато се чувстват тъжни. Други пък 
пазаруват, тъй като се награждават 
– те се чувстват истински добре. 
Не се поддавайте на емоциите 
– те не бива да ви ръководят, 
когато сте по магазините. 
Грешка #4: Запасявате се със 
стоки заради дневните промоции 
- Купоните и намаленията са 
добро решение, когато наистина се 
нуждаете от определени стоки. В 
против случай си хвърляте парите 
на вятъра.
Най-скъпата чанта се 
продава на търг от $3.8 млн.

Аукционна къща Christie’s 
предлага на търг най-скъпата дамска 
чанта в света. Чантата във формата на 
сърце е оценена на $3.8 млн., според 
Life. Изработена от Робърт Муауад  
от гиганта при бижутата Mouawad 
( основан през 1890 г.) Съвместно 
Муауад върху аксесоара са 
работили 10 висококвалифицирани 
занаятчии, които са прекарали 
8,800 часа в изработване на чантата. 
Върху чантата са инкрустирани 
4,517 диаманта. 105 от тях са жълти, 
56 - розови,  4,356 - бели. Общото им 
тегло е над 381 карата. През 2010 г. 
чантата бе продадена за $3.8 млн., 
като влезе в Книгата на рекордите 
на Гинес. Според експерти в наши 
дни тя може да бъде продадена за 
двойно по-висока сума.
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Понятието “холистичен 
нутриционист” е чуждица в 
българския език и невинаги 
е правилно разбрано.  
Най-близкото определение е 
експерт по хранене, а работата 
на холистичният нутриционист 
е да научи хората как храните и 
храненето влияят върху здравето 
им, как да разбират по-добре 
потребностите на собствените си 
тела и как с помощта на правилно 
хранене и отношение към тялото 
си да живеят по-качествено, по-
пълноценно и по-щастливо.

Грациела Александрова е 
холистичен нутриционист с 
диплома от Канадското училище 
по натурално хранене (Canadian 
School of Natural Nutrition – CSNN) 
в Торонто. Фокусът на нейната 
работа е :

проблеми	 с	 храносмилането 
които включват проблеми като 
постоянно подут стомах и/или 
корем, рефлукс, кожни проблеми, 
дефицит на ценни вещества, чести 
стомашно-чревни проблеми, като 
запек, диария, болка и т.н.

хормонален	 дисбаланс, 
който се установява с помоща на 

хормонални панели чрез слюнка 
тест (saliva hormone testing)

хранителни	 непоносимости 
които се установяват чрез 
иновативен кръвен тест, който 
може да открие хранителни 
алергии от забавен тип (Zonulin, 
Diamine Oxidase/Histamine Food 
Sensitivities testing)

проблеми	с	теглото 
							детоксификация	 
							ирисова	диагностика

Грациела е сертифициран 
инструктор на Метаболитен 
Баланс® иновативна, напълно 
естествена хранителна програма, 
която балансира хормоните, 
оптимизира общото здравословно 
състояние и в резултат води 
до дългосрочно решение на 
проблемите с теглото. Тя също 
така е сертифициран ирисолог, 
който чрез анализ на ириса на 
окото може да  получи цялостна 
картина за здравето на пациента

Грациела силно вярва, че 
здравето ни е избор и ние правим 
този избор всеки ден с храната, 
която допускаме до тялото си 
и мислите, които допускаме до 
съзнанието си

Грациела Александрова  
Тел:	647-818-8005 
contact@grazielanutrition.com
www.grazielanutrition.com

холистичен  нутриционист

IS HIRING FOR FULL TIME!
Starsky Fine Foods  is  hiring for full
time positions,     including          Deli, 
Cheese, Stock, Hot Food, Meat,  and
many more.  We   offer   competitive 
pay,     employee      rebates,         and  
advancement opportunities.   If you 
would  like  to  be  part  of   dynamic 
team then we need to hear from you.  
Please send  your  resume  to e-mail  
below   or   apply    in-store   at     the  
              Customer Service desk.

info@starskycanada.com
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Danforth Ave.

2825 Danforth Ave
(416) 887-7930

www.tuanafood.com

ТУРСКА  И  БЪЛГАРСКА  КУХНЯ
- Турска пача
- Български кебабчета
- Пълнени миди с ориз
- Булгур кюфте (без месо)
- Турски стил Kokorec

Доставки	по	домовете	с	 
UBER	EATS	&	JUST	EAT / tuanafood

405 Donlands Ave | (416) 421-2400

- Deli Meat &  
  Cheese Products 

- Specialty Deli Trays 
 
- Imported European
  Specialty Foods 

- Imported Olive Oil  
  & Fresh Olives 
 
- Spinach or  
  Feta Cheese Pies

DELI &  
 
PREPARED FOODS

- A Large Selection of 
  Baked Goods 

- Customized Wedding, 
  Birthday,& Specialty  
  Cakes 
 
- Fresh Baked Breads 

- Specialty Pastry Trays 
 
A large sit-in area to  
enjoy our delicacies & 
freshly brewed coffee

PATISSERIE & 
 
CAFE
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There’s SEW much more at LEN’S MILL STORES

• Fabrics and sewing supplies from around the world
• The area’s most extensive yarn selection

• Notions, Yarn, Sewing and Craft Supplies for all your Special Projects
• Upholstery, Vinyl, Fashion Fabrics and Drapery

• Brand Name Clothing for the entire family
• Socks and Under Garments

• Basic Housewares and Linens

AT FACTORY OUTLET PRICES!
Come Visit One Of Our

11 Locations

BARRIE • BRANTFORD •  CAMBRIDGE • GUELPH •  HAMILTON
HAWKESVILLE • LONDON • PORT DOVER • TORONTO

WATERLOO •  WOODSTOCK
NEW! GTA

YEARS

CELEBRATING

WWW.LENSMILL.COM WWW.LENSMILL.COM
Follow us on

“They have all my sewing needs, are very knowledgeable and helpful”
~ Customer in Toronto


