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ИМИГРАЦИЯ В КАНАДА

Михаела Керезова 
Тел. (416) 800-3898

Запазваме рекламни места

за новия каталог 2018
Позвънете на: 416-821-9915

До преди 
г о д и н а 
не бях и 
чувала за 

Bitcoin. Мой близък ми спомена 
името и пророчески прогнозира 
стремглавия и възход през 2017. 
Надявам се да е спечелил много. До 
преди седмица не бях чувала и за 
One Coin. Сега знам, че е създадена 
от българката Ружа Игнатова, а 
по настоящем е собственост на 
бедняк от “Модерно предградие” 
докато основателката се издирва 
от германска прокуратура. През 
последната седмица прочетох 
много за криптовалутите, възхода 
на децентрализацията, идеологията 
зад blockchain. Дали разбирам 
от криптовалути? С абсолютна 

сигурност НЕ. Дали ще продължа 
да чета и да се интересувам? С 
още по-абсолютна сигурност ДА. 
Но не и поради причината поради, 
която много други се интересуват. 
Децентрализацията звучи като 
революция. Bitcoin направи 
децентрализирано изпращането 
и получаването на пари по света, 
и премахна ролята на банките и 
властите. Гордостта на Торонто - 
един от създателите на Ethereum 
Виталик Бутерин, който е отраснал 
в нашия град - си представя, 
че с това ще стартира Web 3.0 
или повече децентрализирана 
версия на ВСИЧКО! Дали това 
би било добре? Не знам. Но със 
сигурност би било вълнуващо. 
Защото не става въпрос само за 

пари. Става въпрос и за идеология. 
Децентрализацията се свързва 
със свобода и независимост – от 
експлоатацията на единият процент 
безумно богати, от манипулациите 
на ордите популисти, от диктата 
на облъчващите медийно-
политически конгломерати, 
дори от изненадващият възход 
на диктатурите в считани до-
скоро за оазис на демокрация 
мегастрани. Одри Уотърс написа, 
че “цялата дигитална технология 
е идеологическа, като и цялата 
образователна технология е 
идеологическа“. Зараждането на 
Bitcoin се свързва с търсенето на 
промяна на функционирането 
на световната парична система, 
което включва отхвърляне на 

централното банкиране и огромната 
конспирация на глобалния елит. 
При създаването на Bitcoin, Сатоши 
Накамото, какъвто е псевдонима на 
създателя и, описва в мотивите си 
през 2009 г.: „Основният проблем с 
конвенционалната валута е цялото 
доверие, което е необходимо, 
за да може тя да работи. На 
централната банка трябва да 
се вярва, че няма да унижава 
валутата, но историята е пълна 
с нарушения на това доверие. 
Банките трябва да имат доверието 
ни да държат нашите пари и да ги 
прехвърлят по електронен път, но 
те ги кредитират чрез вълни от 
кредитни балони с едва малка част 
в резерв“. Звучи страхотно. 

itcoin neCoin, so many coins!
Гигантски пирамиди или Web 3.0*?

Вяра Димитрова, редактор в.”Пламък”

Прод. на стр.4 >>



Jan 26, 20182 info@bulbiz.com(416) 821-9915К А Н А Д А

Scarborough’s first Italian restaurant

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

Moldova  Restaurant
Молдовски, Украински, Кавказки, Грузински, 

Арменски и Български ястия.
Нашият ресторант предлага голямо разнообразие на 
пресни, домашно приготвени храни за всеки вкус.  

Цените ни са много достъпни.

ПРИЕМАМЕ ЗАЯВКИ ЗА ТЪРЖЕСТВА И БАНКЕТИ! 
За повече от 45 човека закриваме залата.

Можете да поръчате музика на живо-джаз  
или друга класическа музика.

(416) 665-4566
5000 Dufferin Street, Unit 1

(just south of Steeles)
Toronto, On, M3H 5T5

Отдъхнете си при нас в топла и уютна атмосфера!

Непреходни Традиции!

Отворени сме 7 дни в седмицата  
Понеделник до Петък от 11 am - 11 pm

Събота и Неделя от 12 pm - 11 pm
72 Steeles Ave W, Thornhill, ON L4J 1V7 

(Yonge & Steeles)

Добре дошли в Celebration Restaurant & Banquet Hall, където 
ще прекарате превъзходно и се насладите на най-високо качество и 
удовлетворение. При нас можете да преживеете най-незабравими 

моменти на сватба, коктейл-парти, корпоративено тържество, 
кръщене, тържество за пенсиониране, рожден ден, годишнина и др.- с 

цени подходящи за всеки бюджет. Нашият опитен персонал е посветен 
да направим така, че гостите ни да бъдат напълно удоволетворени. 

 
Предлагаме голямо  разнообразие от храни, жива музика  

и групата Дейвид Симанс и Анджела Бутко,  
музика подходящи за всеки повод с различни култури и езици - на 

английски, румънски, арменски, руски и италиански.  
Ние правим всичко възможно вашите мечти да се сбъдват при нас.

Позвънете на Оксана 905-597-7011  
или email: celebrationrestaurant1@gmail.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.

К А Н А Д А

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 

NOVARISTORANTE.CA
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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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И може би наистина е страхотно. Но 
заедно с идеологията и прекрасните 
идеи винаги се появяват и онези, 
които искат единствено да спечелят 
от тях. „One Coin е най-легалната 
криптовалута, никой не може да се 
сравнява с нас. Ние сме бъдещето. 
До 2 г. никой няма да говори за 
Bitcoin”, казва д-р Ружа Игнатова 
на семинар, в който презентира 
организацията си в края на 2017. 
Месеци по-късно OneCoin вече е 

собственост на бедняк от “Модерно 
предградие”, а създателката е 
издирвана от прокуратурата. Дали 
вярвам в криптовалутите? Не знам. 
Но вярвам в свързващите данни, 
свързващата интелигентност и в 
крайна сметка в свързаните хора. 
И съм убедена, че един ден, може 
би не толкова далечен, това ще 
бъде факт. Но дотогава ни очакват 
още безброй ICO**, и още много 
криптопродукти, които ще бъдат 

рекламирани  като „бъдещето“, 
но ще преминат в миналото като 
собственост на някои бедняк от 
Бомбай, Мексико сити, Челябинск 
или просто “Модерно предградие”. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
* Едно от обясненията за Web 
3.0 е свързваща интелигентност, 
свързващи данни, концепции, 
приложения и в крайна сметка 
хора, с което ще се отбележи 

фундаментална промяна 
в начина, по който хората 
взаимодействат в мрежата.  
** Initial Coin Offering – когато 
някой предлага на инвеститорите 
дялове на нова криптираща валута 
или крипто-токън в замяна срещу 
криптокомпоненти като Bitcoin или 
Ethereum. (изт. Webopedia).

itcoin neCoin, so many coins!
Гигантски пирамиди или Web 3.0*?

<< Прод. от стр.1

Отхвърлиха първия вот на недоверие срещу 
правителството

Народното събрание отхвърли 
вота на недоверие към правителството 
на Бойко Борисов заради провала 
в политиката за противодействие 
на корупцията. Вотът беше внесен 

самостоятелно от БСП, а поводът 
за него е невъзможността на 
кабинета да се справи с борбата с 
корупцията. Гласуваха 234 народни 
представители. „За“ оставката на 

правителството бяха 103 депутати от 
левицата и ДПС, против - 131 (ГЕРБ, 
„Обединени патриоти“, „Воля“ и 
един независим). Премиерът Бойко 
Борисов не присъства, както  на 

гласуването на 25 януари, така 
и предишните дни - по време на 
дебатите.

България е 7-ма в ЕС по най-дълга работна седмица
Зa бългapитe paбoтнaтa ceдмицa 

e пo-дългa oт тaзи зa мнoгo гoлямa 
чacт oт paбoтещите в ocтaнaлитe 
дъpжaви в Eвpoпeйcĸия cъюз 
(EC). Aĸo в България за пълнo 
paбoтнo вpeмe часовете ca cpeднo 
oĸoлo 41 чaca, тo в дъpжaви, ĸaтo 
Гepмaния, Фpaнция, Дaния и 

Иpлaндия тe ca пoд 40 чaca, пише 
mоnеу.bg. Πocлeднитe дaнни нa 
Eвpocтaт coчaт, чe cтpaнaтa ни e 
нa 7-мo мяcтo в тoвa oтнoшeниe 
в cpaвнeниe c ocтaнaлитe cтpaни 
члeнĸи. Paбoтнaтa ceдмицa e нaй-
пpoдължитeлнa зa paбoтeщитe във 
Beлиĸoбpитaния. Tя ce изчиcлявa 

cpeднo нa 42.3 чaca. Ha cлeдвaщo 
мяcтo ca Kипъp c 41.7 чaca, Aвcтpия 
c 41.4 чaca, Гъpция c 41.2 чaca, 
ĸaĸтo и Πoлшa и Πopтyгaлия c 41.1 
чaca. B дънoтo нa ĸлacaциятa пъĸ c 
нaй-мaлĸo чacoвe e Дaния, ĸъдeтo 
нa ceдмицa ce oтpaбoтвaт cpeднo 
пo 37.8 чaca. Cлeд нeя ca Итaлия, 

X o л a н д и я 
и Фpaнция. 
Дaннитe coчaт, 

чe зa цeлия EC cлyжитeлитe, нaeти 
нa пълнo paбoтнo вpeмe, ca зaeти 
cpeднo 40.3 чaca ceдмичнo. Mъжeтe 
paбoтят пoвeчe - пo 41 чaca, a 
жeнитe - пo 39.3 чaca. Haй-дългaтa 
paбoтнa ceдмицa имaт xopaтa 
в миннaтa и ĸaмeнoдoбивнaтa 
пpoмишлeнocт, a нaй-ĸpaтĸaтa e зa 
тeзи в oбpaзoвaтeлния ceĸтop.

Откриха най-
добрия естествен 

антидепресант
Учени от Калифорнийския 
университет в Лос 
Анджелис установиха, 
че съединението 
куркумин, което се 
съдържа в подправките, 
повишава настроението, 
а редовната му употреба 
подобрява паметта и 
когнитивните функции 
на мозъка. Активността 
му е съпоставима с 
тази на промишлените 
лекарствени препарати 
и може да допринесе за 

спиране развитието на 
болестта на Алцхаймер. 
Използването на куркумин 
в храната стимулира 
активността на амигдалата 
и хипоталамуса - мозъчни 
зони, които “отговарят” за 
спомените, впечатленията 
и емоционалността. 
Куркуминътвероятно е 
най-добрият природен 
антидепресант за онези, 
чиято работа и начин на 
живот са свързани с много 
стрес.
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1808 Pharmacy Ave.

USE YOUR WORK BENEFITS
- Direct Billing
- FREE brand-name Sunglasses (all new clients)

RELAXATION MASSAGE
ACUPUNCTURE
PHYSIOTHERAPY
ORTHOPEDIC SHOES
CUSTOM MADE OTHOTICS
EYE GLASSES

MAPLE HEALTH CENTRE

(Sheppard/Pharmacy)

416.497.2525

FREE

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

Виж рекламата на стр.23 >>
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Македония очаква българска подкрепа за ЕС
Повишеният интерес на ЕС 

към Западните Балкани предполага 
наличието на положителен 
политически климат за разширяване 
на Съюза, което е изключително 
важно както за Македония, така и за 
целия регион, съобщава телевизия 

“Европа”. Председателството на 
България е огромна възможност да 
се възползваме от този положителен 
политически климат. Това заяви 
президентът на Македония Георге 
Иванов на среща с българския 
посланик в Скопие Иван Петков, 

който му представи приоритетите 
и програмата на българското 
председателство в периода от 1 
януари до 30 юни 2018. Иванов 
пожела успех в реализацията на 
нашите приоритети и е изразил 
задоволство, че един от главните е 

именно европейската перспектива 
на Западните Балкани. В този 
контекст македонският президент 
каза, че очаква България да даде 
силна подкрепа за започване на 
преговори за присъединяване на 
Македония към Европейския съюз.

19 български спортисти в Пьонгчанг 2018
19 квоти спечелиха българските 

спортисти за зимните олимпийски 
игри в Пьонгчанг 2018, които 
започват на 9 февруари. Страната 
ни ще има представители в 6 спорта 
- биатлон, сноуборд, ски алпийски 
дисциплини, ски скокове, ски бягане 
и спускане с шейни. Най-много 
квоти имаме в биатлона - 10, където 
за първи път от Игрите в Албервил 
1992 ще бъдем в пълен състав - 5 

мъже и 5 жени. Това са Красимир 
Анев, Владимир Илиев, Антон 
Синапов, Димитър Герджиков и 
Михаил Клечоров. При жените: 
Емилия Йорданова, Десислава 
Стоянова, Стефани Попова, Даниела 
Кадева и 20-годишната Милена 
Тодорова. В състезанията по 
сноуборд ще разчитаме на Радослав 
Янков и Александра Жекова. В ски 
скока на Владимир Зографски, а в 

алпийски ски - на Алберт Попов и 
Мария Киркова. Имаме една квота 
за спускането с шейни - за Павел 
Ангелов, и три за ски бягането - 
Веселин Цинзов, Йордан Чучуганов 
и Антония Григорова. За Григорова 
това ще бъде трето участие в 
зимна Олимпиада. Деветима са 
дебютантите в българския състав 
за Пьонгчанг 2018. В Сочи 2014 
България беше представена от 

18 спортисти, а във Ванкувър 
през 2010 от 19. С най-голяма 
делегацията на зимни олимпийски 
игри страната ни е била в Албервил 
през 1992 г. - 30 състезатели. 
Носителят на Световната купа по 
сноуборд в алпийските дисциплини 
за 2016 Радослав Янков очаквано 
бе определен за знаменосец на 
българската делегация по време на 
откриването на Игрите в Пьонгчанг.

Кои светии и икони пазят православните според 
датата на раждане

В православното християнство 
се смята, че всеки от нас има 
ангел-пазител, който може да бъде 
идентифициран по името или по 
датата ни на раждане. В зависимост 
от датата на раждане са: 
22	декември	-	20	януари 
Хората, родени в този приод са 
под закрилата на св. Силвестър 
и Серафим. Може да се молят 
пред иконата на Божията майка 
за честност и истина, радост и 
любов, за дарбата на духовното и 
физическото изцеление. 
21	януари	-	20	февруари 
Тези, които са родени в този 
период, са под закрилата на св. 

Кирил и Атанасий.  
21	февруари	-	20	март 
Ангели-пазители са Милентий от 
Антиохия и Свети Алексий пазят 
народа. А иконата на Иберийската 
Богородица се смята за иконата-
пазителка.  
21	Март	-	20	май 
Иконата е на”Споручница 
грешних”, а ангели пазители са 
евангелист Йоан, Свети Стефан и 
Тамара.  
21	май	-	21	юни 
Родените в тези дни са 
покровителствани от светиите 
Алексей и Константин. 
Необходими са и молитви към 

иконите “Взискание мертвих”, 
“Ноемалима купина” и  икона на 
Божията майка. 
22	юни	-	22	юли 
Св. Кирил е защитник на родените 
в този период. Иконата на Божията 
обичайно се поставя в детската 
стая. 
23	юли	-	23	август 
Илия Пророкът и Свети Николай 
ще пазят онези, родени в този 
период. А иконата за закрила е на 
благословената Богородица. 
24	август	-	23	септември	 
Родените през тези дни, са пазени 
от светиите Александър, Йоан 
и Павел. Иконата е “Страст на 

Покровителя”. 
24	Септември	-	23	октомври 
Родените в тези дни са под 
закрилата на свети Сергей, а им 
помага иконата на патрона на 
Въздвижение на Светия кръст. 
24	октомври	-	22	ноември 
Иконите на Ерусалимската Божия 
Майка и Скоропослушница 
защитават хората, родени през този 
период. За ангел-пазител се смята 
за Свети Павел. 
23	ноември	-	21	декември 
Светиите Николай, Сава и Варвара 
се считат за закрилници. Иконите 
на Богородица и “Знамение” се 
считат за закрилници.

Нова схема за телефонна измама в България
… действа чрез пропуснати 

повиквания от чужбина - Хаити, 
Монако, Румъния и Гърция. Ако се 
върне обаждането, се плаща много 
скъпо, съобщава NOVA. Граждани 
се оплакват, че получавали по 30 
обаждания за половин час. Новината 
за новата телефонна измама 

плъзва във Фейсбук. Измамените 
се оказват десетки. Номерата, 
които измамниците набират, се 
избират на случаен принцип чрез 
софтуер. Има няколко сценария. 
След осъществяване на връзката се 
включва автоматизирана система 
с гласово съобщение и докато 

обаждащият се ориентира за какво 
става въпрос,  минават няколко 
минути и се генерира трафик. По-
подвеждащата ситуация е тогава, 
когато се позвъни обратно след 
такова повикване - има системи, 
които включват записан сигнал 
“свободно”. Тоест след набиране 

на номера, човек чува сигнал 
“свободно”, но всъщност в този 
момент тече таксуването. А 
потребителят смята, че все още 
никой не му е отговорил отсреща. 
И така сметката  може да нарасне с 
между 7 и 8 лева за минута.

Полицията ще издирва на деца и през Facebook
Още в началото на 2018 България 

ще стане една от първите държави в 
региона, която ще въведе и използва 
при необходимост системата 
„AMBER Alert – изчезнало дете“. 
Това се случва благодарение на 
сътрудничество между сектор 
„Киберпрестъпност“ към ГДБОП - 

МВР и а Facebook Inc и в контекста 
на българското председателство 
на Съвета на ЕС. „AMBER Alert 
– изчезнало дете“ представлява 
система, свързана с приложението 
на Facebook, която дава възможност 
на правоохранителните органи да 
изпратят съобщение, съдържащо 

актуална снимка и информация 
за издирваното дете, до всички 
потребители на социалната мрежа, 
намиращи се в радиус от 200 км 
от локацията на изчезване. Face-
book ще изпраща целенасочен 
сигнал към News Feed-а, заедно 
с подробна информация от 

правоохранителните органи. 
Потребителите ще могат да 
споделят сигнала със своите 
Facebook приятели, с надежда 
за разширяване обсега на 
информацията в тяхната мрежа и 
извън нея.

Центърът на София ще се затваря за автомобили 
при замърсяване на въздуха

… Това ще става няколко 
дни през годината, основно през 
зимата, заяви пред Нова зам.-
кметът по транспорта в Столична 
община Евгени Крусев. Крусев 
посочи, че мерките са само за 

замърсяване с фини прахови 
частици (ФПЧ), защото другите 
показатели били в норма. По 
думите му идеята за затварянето 
на центъра на София за коли при 
дни, когато въздухът е замърсен, 

цели колите да не влизат в центъра 
и съответно да се стимулира 
използването на градския 
транспорт. Нарушителите нямало 
да бъдат глобявани, но нямало и 
да има къде да паркират. “Няма 

как да се спрат всички коли... 
Става въпрос за контролиране на 
паркоместата”, посочи Крусев. 
Тук СО ще преценява дали да се 
затвори дадена улица, цяла зона 
или паркинг.
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Криптовалутата One Coin се оказа собственост на 
… бедняк от “Модерно предградие”

‘One Coin е най-легалната 
криптовалута, никой не може да се 
сравнява с нас. Ние сме бъдещето. 
До 2 г. никой няма да говори за 
биткойн”, казва д-р Ружа Игнатова 
на семинар, в който презентира 
организацията си в края на 2017. 
По това време прокуратурата в 
Германия вече я разследва за измами 
и пране на пари, най-довереният 
ѝ партньор в организацията Игор 
Албъртс я напуска, фирмите ѝ 
в България са прехвърлени на 
клошари, а имотите - продадени 
на дружество на известен наш 
финансист. Прокуратурата в 
Билефелд, Германия, е започнала 
разследване срещу корпорацията 
OneCoin LTD, която е регистрирана 
в Обединените арабски емирства /
ОАЕ/. До българската прокуратура 
пристига молба за правна помощ 
през октомври. Тя е свързана с 
десетки фирми и собственичките 
ѝ - две българки, които имат и 
немски паспорти. Това са обявената 
за създател на ОneCoin д-р 
Ружа Игнатова и майка ѝ Веска. 
Разследването е за мащабна измама 
чрез пирамидална структура и 
пране на пари чрез създаването и 

разпространението на виртуалната 
валута. Има съмнения, че чрез 
схемата “уанкойн” са финансирани 
престъпни и терористични 
организации, посочват от 
спецпрокуратурата, която участва 
в претърсването на офисите на 
“Уан Нетуърк Сървисис”.Тази 
фирма, с офис на столичния пл. 
“Славейков”, е дистрибутор на 
регистрираното в ОАЕ дружество 
и разпространява обучителни 
пакети за копаене на уанкойни. По 
сметките ѝ са минавали и парите, 
които Ружа печели от обучителни 
пакети. 3 месеца от ДАНС и ГДБОП 
следят операциите на фирмата, 
преди да влязат в офиса ѝ и да 
приберат сървъри и документация. 
Разпитани са над 50 души, сред 
които служители на дружеството. 
Ружа Игнатова и майка ѝ Веска 
обаче не са сред тях. Те са обявени 
за издирване с европейска заповед 
за арест от прокуратурата в 
Германия, която е получена и в 
България. Над 3.348 милиона души 
са присъединили към OneCoin и 
са си купили обучителни пакети, 
показва сайтът на компанията. 
От 110 до 55,555 евро е цената 

за различните нива на пакетите, 
които според Ружа Игнатова дават 
безценни знания за това как да 
се добива криптовалутата и да 
се забогатява от нея в бъдеще. 
Операторът за продажба на 
обучителните пакети е OneLife, 
регистрирана в Белиз. Операторът 
за криптовалутата е “Уан Нетуърк 
Сървисис” на пл. “Славейков” в 
София. “Уан Нетуърк Сървисис” 
е собственост на майката на 
Ружа - Веска Игнатова, която 
също е разследвана в Германия. 
На 2 май 2017обаче Веска се 
оттегля от фирмата. Управител и 
собственик става 26-год. Кристиян 
Манолов, чийто адрес по лична 
карта е в столичния кв. “Модерно 
предградие”, но няма собственост 
на негово име. На Кристиян са 
прехвърлени още две дружества 
на Веска Игнатова. На адреса му 
по лична карта той не е открит, 
като там не са чували за него от 
много време. Бил бедно момче. На 
посочения на фирмата телефон за 
връзка с Манолов като управител 
никой не отговаря. На друг номер 
се обажда жена, която казва, че е 
била служителка на “Уан Нетуърк 

Сървисис” преди години, но вече 
няма нищо общо с дружеството. 
Всички дружества на Ружа, майка ѝ 
и баща ѝ Пламен са прехвърлени на 
бедняци до края на 2017 г. Същото 
се случва и с имотите на Ружа в 
София, с които тя стана популярна. 
В края на 2015 г. тя купи ресторант 
“Крим” на ул. “Раковски” в София. 
По същото време стана собственик 
и на емблематичната къща на 
бившия кмет на столицата Димитър 
Моллов на пл. “Народно събрание”, 
както и на сградата, в която е 
офисът на OneCoin в България на 
пл. “Славейков”. Общата сума на 
имотните придобивки на Ружа, 
които стават нейни за по-малко 
от година, е малко над 16 млн. 
лв. През февруари 2017 г. обаче и 
трите сгради сменят собственика 
си, а Ружа става техен наемател. 
Финансистът, чрез когото са били 
осъществени сделките, обясни, че 
той е бил нает от чуждестранен 
фонд и е сключил доверителни 
клиентски сделки, които са 
законни, но не пожела да обсъжда 
детайли.

Имотни измамници организирали печатница за 
нотаирални актови в Казанлък

Те са действали в област 
Стара Загора, като основнен 
интерес за тях били малоимотни 
или наркозависими лица от 
региона. Срещу 500-1,000 лв 
те са предоставяли личните си 
данни на измамниците, с които 
измамниците изготвяли фалшиви 

нотариални актове за собственост. 
Впоследствие въпросните имоти 
били прехвърляни пред нотариус 
на реални купувачи. Те от своя 
страна превеждали сумите по 
договорите за покупка по банков 
път. Незабавно след преводите 
парите бивали изтегляни и 

взимани от ръководителя на 
групата. Операцията по разбиване 
на групата е проведена от ГДБОП, 
съобщават от МВР. Установено 
е, че в Казанлък и Мъглиж 
престъпната група е извършила 5 
фиктивни сделки и са спечелили 
около 300 000 лева. В жилище в 

Казанлък, ползвано от 48- годишен 
мъж полицаите са попаднали 
на помещение, оборудвано 
като печатница. Иззети са три 
компютърни конфигурации, 
лаптоп, три принтера, скенери и 
други устройства за печатане.

Amazon създаде първият магазин  
без продавачи и опашки

Преди 5 години Amazon започва 
работа по секретен проект. Тема на 
разработката е как да се премахнат 
опашките на касите в магазините. 
Резултатът от усилията на 
компанията се нарича Amazon Go 
– футуристичен търговски обект, 
в който клиентите биват следени 
от стотици камери, поставени на 
високо, а компютърен алгоритъм 
анализира всяка тяхна покупка, 
като на изхода изготвя сметката, 
която трябва да бъде платена, 
предава Financial Times. Amazon 
сравняват иновативния метод за 
пазаруване с „разходка“, тъй като 
в магазина няма каса на изхода 
или система за самотаксуване, а 
само няколко турникета, подобни 
на тези в метрото. Магазинът, 
който минава редица тестове от 

края на 2016 г. досега, отвори 
официално врати, показвайки 
на света последната иновация на 
Amazon, имаща потенциала да 
промени търговията на дребно. 
Магазинът се намира на партерния 
етаж в централата на компанията 
в Сиатъл. Освен сметката, 
потребителите разбират на изхода 
и колко време са прекарали в 
магазина, тъй като системата 
измерва и това.  Продуктите, 
които се продават в иновативния 
магазин, са същите, които можете 
да намерите във всеки търговски 
обект за бързооборотни стоки, като 
освен това се предлагат и прясно 
приготвени сандвичи и салати. 
Дилип Кумар, който наблюдава 
технологията, стояща зад Ama-
zon Go, обяснява, че магазинът 

използва компютърен „поглед“ - 
продуктите са следени от стотици 
камери, които записват какво 
взима клиентът. „Свещеният Граал 
е системата за асимилиране чрез 
видео“, казва Кумар. По думите му, 
разработването на система, която 
да преценява какво точно взимате 
и колко точно трябва да платите, 
е голямото предизвикателство. 
Един от най-големите проблеми 
пред системата, който е трябвало 
да разреши Amazon, са миговете, 
когато магазинът е препълнен 
с хора. „Много по-сложно 
е, когато 50 души взимат 50 
неща или просто разглеждат 
стоките“, казва експертът. През 
последните години техническият 
екип на компанията е подобрил 
алгоритъма, така че да може да 

се справя с подобни ситуации, 
включително моментите, в които 
потребителите са покрили с ръка 
цялата стока. В подкрепа на видео 
идентификацията на стоките, дори 
сандвичите в магазина разполагат с 
код, разположен върху тях, който да 
бъде улавян от камерите. Кодовете 
по продуктите наподобяват 
класическите баркодове, но са 
проектирани в кръгла форма, за 
да може камерите по-лесно да 
ги разчитат от разстояние. Още 
когато Amazon обявиха плановете 
си за магазин без каси на изхода, 
конкурентните компании също 
започнаха да инвестират в подобни 
технологии, борейки се за дял 
от пазара на хранителни стоки в 
САЩ, чиято стойност достига 800 
млрд. долара.

Л Ю Б О П И Т Н О
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Самолетни билети до България и по света

  Бизнес пътувания, почивки на Карибите    

    Застраховки

    Коли под наем, хотели
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от България
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Остров Занзибар (Танзания
Статията се предоставя от patepis.com 

Автор: Атанас Черкезов 
Снимки: авторът

Решението ми за избора на нова 
дестинация изненада всички. 
Екзотичен остров с безкрайни 
плажове, all-inclusive в луксозен 
комплекс и една седмица в която най-
дългият преход се очакваше да бъде 
от шезлонга до ресторанта и обратно.  
– Къде ще ходиш тази година? 
– Отивам в Занзибар. 
– Къде? 
– В Занзибар! 
– Ха-ха-ха, кажи честно! 
– Честно! В Занзибар! 
– Аааа, кога заминаваш? 
– На първи април. 
Ха-ха-ха-ха, кажи дееее! 
– Казвам ти – на първи април! 
Странно е как разговорът протичаше 
еднакво с всички. Познавайки 
ме добре отказваха да повярват, 
че тази година ще си почивам и 
физически! В ДНК-то ми е заложено 
да пътувам неуморно, никога да не 
спирам на едно място за повече от 
2-3 дни и сам да си организирам 
маршрута. Но ето – дойде денят, 
в който възложих на туроператор 
да ми подготви всички детайли 
по почивката. Платих едни пари, 
получих едни документи и в крайна 
сметка се качих на един самолет. 
Фактът, че всичко е предварително 
уредено и планирано ме караше да 
изпитвам едно особено чувство на 
сигурност, което е несъвместимо 
с емоцията на приключението. И 
така – ето ме на тясната седалка, 
затрупан от всички страни с 
бърборещи хора. Неудобно е да се 
спи затова давя „мъката“ в червено 

вино и разговор с човекa до мен. 
Лъчезар е симпатичен мъж около 
50-те и живее от 25 години в Сидни. 
Дискутираме надълго и нашироко 
начина на живот в Долната земя 
и манталитета на австралийците. 
Но по ме вълнува следващата тема 
посветена на Азия. Слушам, но от 
време на време се изказвам важно 
и компетентно. Събеседникът ми е 
изненадан и в погледът му се чете 
одобрение. Минаваме повърхностно 
през Тайланд, Камбоджа, 
Виетнам, Индонезия, Сингапур 
и Филипините. Акцентът е върху 
Мианмар – няма време за губене, 
ако искаме да се насладим на 
девствената красота на природата и 
начина по който тече животът по тези 
места забравени от Бог, но (вече) не и 
от капиталистите. Страната започна 
да се отваря за света. Тълпите 
туристи скоро ще я превърнат във 
втори Тайланд…Така неусетно се 
приготвяме за кацане. Летището в 
Доха е огромно, модерно и удобно. 
Заради дългите престои между 
полетите катарците предлагат 
много възможности за приятно 
изкарване на времето. В хотела на 
летището може да поплуваш, да 
посетиш фитнес и СПА зона, да се 
насладиш на масажи… всичко си 
има съответната цена, разбира се. 
Друг вариант при по-дълъг дневен 
престои е безплатна екскурзия в 
Доха включваща посещение на 
основните забележителности. 
Освежаващи напитки и храна, 
както и зона за почивка има в 

платените салони. Изборът падна 
върху посещение на безплатна зона 
за почивка с шезлонги за спане, 
които се оказаха удобни само на 
пръв поглед. След дълги опити да 
подремна реших да се възползвам 
от free Wi-Fi на летището, а след 
това закусихме в един от многото 
ресторанти в централната част. 
Следващите седем часа изкарахме 
отново в тясното пространство на 
самолета. Кацнахме за кратко в 
Килиманджаро, а малко по-късно 
самолетът започна снишаване над 
Острова на подправките…Занзибар 
ни посрещна с дъжд. Много 
дъжд! Това допълнително развали 
настроението ми след нервното 
кацане. Главата ме болеше ужасно 
и затова връчих на госпожата да 
попълни документите за влизане 
в Танзания. Предвидливо си носих 
паспортни снимки за визата, но 
митничарят каза да си ги прибера 
обратно в джоба, посочвайки към 
камерата на гишето. Минути след 
това вече бяхме в микробуса, който 
ни откара в хотела. Силният дъжд 
навън затрудняваше трафика. 
Части от пътя бяха наводнени и се 
наложи да променим маршрута. Но 
по улиците кипеше живот! Стотици 
хора бързаха в различни посоки 
– с коли, пеша с чадъри, пеша без 
чадъри, на колелета, мотори, в 
маршрутки, в пикапи, в каросериите 
на камиони… Група кални 
деца играеха футбол, а топката 
засядаше в локвите. Бяха мокри 
до кости, но доволни от живота. 

По време на пътуването си 
говорихме много с шофьора, 
който ни даде основна 
информация за острова, за 
хората, за религията им, 
за забележителностите… 
Според него нормалното 
семейство в Занзибар има 
10 – 20 деца. В семейството, 
в което е израснал били 10 
деца, като той имал 5 братя 
и 5 сестри. Той + 5 братя + 5 
сестри = 11 деца. Но реших 

да не се задълбочавам 🙂 Дълго
ни говори за мюсюлманската 
религия, за терористите, за 
това, че тези, които правят 
атентатите не са мюсюлмани, 
защото Коранът проповядва 
толерантност и правенето на 
добрини. По-интересна ми беше 
темата за многоженството. На 

всеки мъж му се полагат до 
4 жени. За всяка трябва 

да осигури отделен дом, 
както и необходимото 
внимание. В момента 
той имал само една 
жена, но по-нататък ще 
мисли за още. И така, 
неусетно улисани в 
дискусия, стигнахме 
до хотела. С падането 
на мрака вече бяхме 
в стаята, която щеше 
да бъде наш дом през 
следващите 7 дни. 

Откровено казано, по-близък ми 
стана един от шезлонгите на плажа, 
защото там изкарах повече време, но 
за това малко по-нататък. Дъждът 
спря и първата вечер посветихме 
на ориентиране в комплекса. 
Започнахме с най-важното – 
търсене на основния ресторант. 
След доброто хапване следваха 
нощна разходка по плажа и биричка 
в бара до басейна. А после умората 
ни надви и бързо заспахме сред 
спокойствието на африканската 
нощ. Трудно и безсмислено е да 
се говори и пише нещо интересно 
за all-inclusive престой в хотелски 
комплекс. Големи количества 
храна се редуваха с бири, кокосови 
орехи, фрешове. Състезавахме 
се в дисциплината лежане на 
шезлонг край морето, край басейна, 
под палмите… Персоналът 
непрекъснато настояваше да 
ни снабдява с всичко нужно и 
ненужно. Доближавахме ли океана, 
тълпи от местни „beach boys“ ни 
наобикаляха да ни предлагат стоки 
и услуги, мислейки ни за ходещи 
банкомати. Започваше яко пазарене 
и в крайна сметка от там си уредих 
кола за екскурзия из острова, 
разходка при отлив до кораловия 
риф, както и екскурзия до близкото 
село за да видя начина на живот на 
обикновените хора. Много неща 
може да се видят извън комфорта 
на 5 звездния хотел. Островът е 
голям е предлага исторически 
забележителности, природа, океан 
с топли и кристални води, плажове, 
острови, водни спортове, разходки с 
лодки…Ние си избрахме посещение 
на резерват Йозани (Josani forest), 
Каменния град (Stone town) и Spice 
tour. Резерват Йозани – гора, в която 
живееха маймуните от вида Red 
Colbus, които се срещат единствено 
на Занизбар. Попитах и за 
занзибарския леопард, но никой не 
го беше виждал скоро. Има местни 
хора, които твърдят, че са виждали 
следи или са го чували да се обажда 
от джунглата, но официално се 
смята, че е изчезнал. Тук там, 
освен Red Colbus се виждаха и сини 
маймуни, но като цяло бяхме далеч 
от местообитанието им. А и бяхме 
дошли заради червените. Очевидно 
да се ходи със сандали в джунглата 
не беше особено добра идея – първо 
щях да стъпя върху една малка 
змия, а по-късно във фермата за 
подправки съвсем неразумно бях 
застанал на пътя на мравките и се 
усетих чак когато започнаха да ме 
хапят. Каменния град – хубаво е 
човек да отдели поне половин ден 
за това място, но ние разполагахме 
само с час-два, затова съкратихме 
предварително планираната 
програма. Започнахме с Къщата 
на чудесата и Султанският дворец 
разположени в крайбрежния район 
до градините Фородхани. Оттам се 
загубихме в лабиринта от малки 
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Американски учени 
потвърдиха формулата за 
възрастта на идеалната партньорка 
на мъжа, изведена още през 1901 

г. от Макс О’Рел (псевдоним на 
Леон Пол Блу), пише в. Metro. Той 
я описа в книгата си Her Royal 
Highness, Woman And His Maj-

esty Cupid, в която препоръчва и 
мъжете да избягват да се женят 
за три типа жени - по-богати, по-
възрастни и по-високи от тях. 

Идеалната възрастова разлика 
между партньорите е когато към 
половината от възрастта на мъжа се 
прибавя числото 7 и се получават 

годините на перфектната 
съпруга. Потвърждават го 
двойки като Доналд и Мелания 
Тръмп, Джордж Клуни и 
Амал, Оливие Саркози и 
Мери Кейт Олсън. Правилата 
често са създавани, за да 
бъдат нарушавани, но все пак 
формулата “половинка плюс 
седем” е един добър старт и 
ориентир както за мъжа, така 
и за жената, пише в. Metro.

Л Ю Б О П И Т Н О
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Кейптаун може да е първата столица без вода
Властите в Кейптаун апелират 
към гражданите и посетителите 
на града да пестят водата, защото 
може да пресъхне до април. За да 
се предотврати тази криза, режимът 
на водата, който не е нещо ново 
в столицата, се затяга. Вместо 
позволените до момента 87 литра на 
ден, от следващия месец гражданите 
ще могат да използват по максимум 

50 литра на ден. „Остават само 95 
дни до Ден нула“,
казва кметът на града Патрисия 
де Лиле. Това е моментът, в който 
повечето кранове в града ще бъдат 
спрени и гражданите ще трябва да 
се редят на опашки за 25 литра вода 
на ден. Властите в Кейптаун правят 
всичко по силите си да предотвратят 
кризата. Главният проблем е, че 

колкото и усилено да се работи 
в насока за снабдяване с повече 
вода, изразходването на наличната 
изпреварва тези процеси. Само 
39% от 4-милионното население на 
Кейптаун са успели да се вместят в 
ограничението от 87 литра вода на 
ден. За да успее човек да се вмести 
в ограничение от 50 литра на ден 
и да разполага с  вода за пиене, би 

трябвало да си вземе душ един път 
дневно за не повече от 2 минути, 
да пусне водата на тоалетната само 
веднъж, да измие чиниите в мивката 
веднъж, да измие ръцете си два пъти 
и да сготви веднъж.

Второто дете в семейството е много по-непослушно
Изследване, проведено в САЩ 

и Дания твърди, че второто дете в 
семейството е много по-непослушно. 
Нещо повече: първото дете може 
да е по-интелигентно, но второто 
е по-изобретателно в методите да 
постига това, което иска. Данните са 
взели от десетки хиляди семейства 

с две деца, второто от които е 
момче.  Статистиката показва,че по-
малкото дете в семейството по-често 
е наказвано в училище. Нещо повече: 
след това е по-вероятно да влезе в 
криминалните хроники. Джон Дойл, 
директорът на проучването казва: 
“Резултатите от проучването са 

забележителни. Показват, че вторите 
деца, в сравнение с по-големите им 
братя и сестри, е много по-вероятно 
да влязат в затвора, да бъдат 
отстранени от училище и да бъдат 
въвлечени в детска престъпност.” 
Ето какво казва още Дойл: “Първото 
дете има модели на поведение, които 

са възрастните. Второто дете обаче 
взима пример от по-голямото си 
братче или сестриче, което както се 
досещате, не е толкова рационално, 
колкото родителите.”

Крушите помагат в борбата със стомашни 
заболявания

Американски учени от 
университета на Северна Дакота 
установиха, че съединения в 
крушите са ефективни в борбата 
със стомашни заболявания, 
предизвиквани от бактерията 
Хеликобактер пилори, след 

ферментация. Учените са 
работили със сортовете Бартлет 
и Старкримсон. Те установиха, 
че благодарение на съдържащите 
се в тях феноли и антиоксиданти, 
крушите забавят действието 
на ферментите, участвали в 

метаболизма на глюкозата и 
нишестето. Крушите са богати на 
целулоза, витамин С и калий, а в 
една круша има 100 калории. За да 
бъде полезна обаче, крушата трябва 
да се консумира цяла, без да се 
обелва, тъй като кожата й съдържа 

3-4 пъти повече фитонутриенти от 
вътрешността. В нея се намират 
около половината от фибрите на 
плода.

Великобритания с тайно разузнаване на НЛО
Преди 10 години британското 

военно министерство разсекрети 
документи, които показват, че 
внимателно е изучавало всеки 
сигнал за неидентифициран летящ 
обект. Предполага се обаче, че 
голяма част от архивите са били 
унищожени, преди да станат 
публично достояние. Никога преди 

британското военно министерство 
не е отивало толкова далече в 
разкриването на ангажираността си 
към разследването на НЛО, както 
при публикуването на документите, 
разсекретени по Закона за свободата 
на информацията. Публикуваните 
сведения разкриват, че властите 
дълго са се опитвали да унищожат 

информацията в документите, 
предадени на Държавния архив 
в съответствие с “30-годишното 
правило”. А най-голямата тайна 
е съществуването на тайно 
подразделение за НЛО към 
разузнавателното управление 
с кодово название DI55. 
Предоставените документи 

не съобщават нищо за НЛО, 
но показват активността, с 
която Министерството на 
отбраната е криело интереса на 
разузнавателните служби по 
дадения въпрос.

Създадоха зеленчуци, които могат да растат на Марс
Ирландски учени селекционери 

създадоха особени семена за 
зеленчуци, които могат да растат 
в марсиански условия, съобщи 
Лайф. С това се доближаваме още 
повече до отглеждането на картофи 
и краставици на Марс. В близко 

бъдеще зеленчуците, отгледани 
от учени от Технологичния 
университет в Лимерик, ще бъдат 
доставени в станция в Антарктида, 
за да бъдат изследвани при ниски 
температури. Семената, а по-
късно и разсадите на на домати, 

краставици, салати, спанак, ягоди, 
ще бъдат подложени на стрес 
тестове, за да се открият евентуални 
недостатъци на селекцията. 
Въпросните зеленчуци се отличават 
със способността да се приспособят 
към ограничена консумация на 

хранителни вещества. Нужно им 
е малко количество вода, съставът 
на почвата на практика не е от 
значение, а при ниски температури 
подобни разсади няма да загинат. 

Идеалната формула за съпруга: половината от 
възрастта на мъжа + 7
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Gerhard’s cafe has been serving customers with Austrian and German style 
chocolates and cakes for over  32 years.  
Traditional design, exquisite taste and excellent quality.
Whether it is a birthday, wedding or unique celebrations,  
we will provide you the best products and services.
Except for our signature chocolate and cakes, we also provide  
great coffee and tea with delicious lunch and high tea. We are honoured to  
invite you come here and enjoy the precious spare time with your love ones!

FRESH BAKED CAKES EVERY DAY ALL YEAR AROUND

1085 Bellamy Road North Unit #1,  
Scarborogh, 416.438.9800
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www.gerhardscafe.ca

Opening Times
Mon: Closed
Tue-Sat: 9:30am-6pm
Sun: 10:30am-6pm

Австрийски и 
Германски

стил торти и
шоколадови 

изделия

Ако не сте наясно какво е 
маркетинга, това е перфектното 
обяснение: 
1. Виждате прекрасно момиче на 
парти. Отивате при нея и казвате: 
„Аз съм много богат. Омъжи се за 
мен !“ – това е директен маркетинг. 
2. Вие сте на парти с куп приятели 
и виждате прекрасно момиче. Един 
от приятелите ви, отива при нея 
и ви посочва, като и казва: “Той е 
много богат. Омъжи се за него !“ – 
това е реклама. 
3. Виждате прекрасно момиче 
на парти. Отивате при нея и 
взимате телефонният и номер. На 
следващият ден и се обаждате и 
казвате: “Здравей, аз съм много 
богат. Омъжи се за мен!“ – това е 
телемаркетинг. 
4. Вие сте на парти и виждате 
прекрасно момиче. Ставате, 
изтупвате се, оправяте якичката и 
затягате вратовръзката си, отивате 
близо до момичето и я поливате 
без да искате с питие. След това 
и подавате кърпичка, взимате и 
чантата, която тя изпуска или 
забравя, предлагате и да и извикате 
такси или да я закарате до вкъщи, 
отваряте и врата на колата и 
казвате: „Между другото, аз съм 
много богат. Ще се омъжиш ли за 

мен ?“ – това е PR.  
5. Вие сте на парти и виждате 
прекрасно момиче. Тя се 
доближава към вас и казва: „Г-не 
вие сте много богат. Ще се ожените 
ли за мен ? – това е разпознаване на 
бранда. 
6. Виждате прекрасно момиче на 
парти. Отивате при нея и казвате: 
“ Аз съм много богат. Омъжи се за 
мен!“ Тя без да се замисли, ви удря 
здрав шамар ! – това е обратна 
връзка с клиентите. 
7. Виждате прекрасно момиче на 
парти. Отивате при нея и казвате: 
“ Аз съм много богат. Омъжи се 
за мен!“ Тя обаче, ви представя на 
мъжа си ! – това е несъотвествие в 
търсенето и предлагането. 
8. Виждате прекрасно момиче на 
парти. Отивате при нея и преди 
изобщо да сте казали нещо, друг 
я заговаря преди вас и казва: “ Аз 
съм много богат. Ше се омъжите 
ли за мен ?“ и тя си тръгва с него 
– това е конкуренцията, която 
изяжда вашият пазарен дял. 
9. Виждате прекрасно момиче на 
парти. Отивате при нея и преди да 
сте казали: “ Аз съм богат. Омъжи 
се за мен !“, пристига жена ви – 
това е ограничение за навлизане в 
нови пазари.
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Dine In 
Take out, Skip the Dishes Delivery

Since 1963 at the same location, the same perfect quality of the food  
and great service!

You will find a large fresh selection of European-style cakes and pastries, 
handmade chocolate confections, truffles and butter cookies.  

They can be packed in gift boxes.
It is a cozy European sit-down café where 

you can enjoy a wide variety of homemade 
lunch specialties such as  

Quiche Lorraine, Crepes, Goulash soup,  
Wiener Schnitzel, etc.  

And of course to top it off,  
our spectacular desserts and  

freshly ground coffee.

876 Markham Road, Scarborough
Tel: 416.438.1561, Fax: 416.438.1819

fabian.cafe@gmail.com, www.fabianscafe.com

Fabian's Cafe

Store Hours:
Tue-Sat 9am-6pm, Sun 10am-5pm
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Sokolova Medovina, 
прекрасен подарък  
за всеки повод!
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Flamingo’s Restaurant & Bar - February 9, 8:30 pm
385 The West Mall

(416) 913-9258

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

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

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

Lunch Special,  
Frozen  

Home dinners

Bloor St. W

Six point Rd.

Chauncey Ave.
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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
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.

HOMEMADE, FRESH
HEALTHY § TASTY

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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2101 Dundas St E, Mississauga, ON L4X1M3

THE OPEN CORK  Restaurant & Lounge

(905) 624-9777 
www.theopencork.com

(Dundas & Hwy 427)

We take pride in every dish that leaves our 
kitchen.
 
Our restaurant is divided into four sections,  
our main dining room, private dining room,  
cozy lounge or casual bar. 

Call today to reserve for a private celebration,  
catering and we will try to accommodate. 

We look forward to taking care of you.

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!

Във Великобритания бе 
открит публичен дом с 

роботизирани кукли
В Гейтсхед, Великобритания 

заработи публичен дом, в 
който клиентите срещу £50 
пробват роботизирани кукли за 
секс. Собственикът на бизнеса 
твърди, че дава възможност на 
любопитни клиенти да пробват, 
след което ако останат доволни, 
могат спокойно да си купят 
„новата партньорка в леглото“. 
Бизнесът се завъртял миналия 
месец, казва Греъм пред ВВС. 
“Целта не е просто използването 
на услугата“. За половин час 
потенциалните клиенти можели 
да пробват куклите, които са „с 

кожа, подобна на живите хора 
и реалистични полови органи“. 
Който иска да изпробва стоката, 
установява контакт с компанията, 
плащат предварително, пристигат, 
получават код за влизане и влизат 
в малка стая, в която има легло, 
върху което е куклата по бельо. 
Греъм призна, че самият той 
е пробвал куклите. “Би било 
лудост да не го направя.“ Във 
Великобритания няма известни 
публични домове с кукли за секс, 
въпреки че такива вече са налице 
в Испания и Германия.

Папа Франциск венча 
чилийска стюардеса 
и стюард на борда на 

самолет
.. докато пътуваше 

над Чили от Сантяго за 
Икике, където продължава 
латиноамериканската му 
обиколка, съобщи агенция АНСА. 
Папата за пръв път извършва 
венчавка. Церемонията станала 
спонтанно и не е била включена 
в програмата на посещението, 
уточняват от пресслужбата на 
Светия престол. Щастливите 
младоженци са 39-годишната 
Паола и 41-годишният Карло, 
които работят за авиокомпания 
Latam. Те отдавна живеят заедно 
и имат две деца. Двамата са 
сключили граждански брак, 
но не и църковен, защото 

църквата, където трябвало да 
бъде извършена, била разрушена 
при земетресение през 2010. 
По време на двучасовия полет 
Карло и Паола поискали 
папска благословия, а папата се 
поинтересувал дали са венчани. 
Като чул трогателната им история, 
светият отец сам предложил да 
извърши венчавката. Свидетели 
на младоженците станали 
журналисти, които пътуват 
заедно с папата. Ръководителят на 
пресслужбата при Светия престол 
Грег Бърк каза, че новобрачните 
ще получат документ, както е в 
католическата практика.

NASA разработва 
ядрен реактор за 

човешки бази на Марс
Екип на NASA е в процес 

на разработка на компактен 
ядрен реактор, който може да 
осигури енергия за човешки 
бази на Марс, съобщава Reuters. 
Първоначалните тестове на 
реактора са успешни, като през 
март предстои тест на пълните 
му възможности. Реакторът е 
част от проекта Kilopower на 
NASA и се тества от ноември 
2017 в щата Невада. Крайната 
цел е амбициозна - да се 
провери възможността подобен 
реактор да се използва като 
основен източник на енергия 
за бъдещи мисии в Космоса, на 
повърхността на Марс и дори 
други обекти в Слънчевата 
система. Реакторът трябва да е 
възможно най-малък и лек, за 
да е лесен за транспортиране. 
Въпреки това трябва да осигурява 
достатъчно мощност да може да 
поддържа цяла база, а също да 

може да издържа и на суровите 
условия на Марс. Идеята е с 
един транспорт да се доставят по 
няколко такива реактора, които 
общо да осигуряват “десетки 
киловати”, казва Стив Джурзик, 
един от администраторите на 
NASA и ръководител на отдела 
за космически технологии. 
Космическата агенция 
изчислява, че една човешка 
мисия и база ще се нуждае 
от около 40 до 50 киловата 
енергия. Самата система се казва 
KRUSTY, като досегашните 
тестове са много успешни и 
отговарят на предвиденото от 
моделите и симулациите. Тестът 
на пълна мощност е планиран 
за средата или края на март, 
като прототипният реактор 
използва уран-235, като ядрото 
е с приблизителните размери на 
руло домакинска хартия.
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ФРЕНСКИ РЕСТОРАНТ 
Le Montmartre

“Най-добрият френски ресторант”
  Незабравима Романтична 

Атмосфера
Фантастична Френска Кухня!

416-630-3804 
911 Sheppard Ave. West 

North York
Безплатен паркинг

www.lemontmartrerestaurant.com

Предлагат се изискани блюда и висока класа 
френски вина.

Непременно опитайте:
French Onion Soup (Cупа с лук с капак от запечен 

кашкавал),  
Filet Mignon (Филе миньон с изумителен сос)  

Frog legs (Жабешки бутчета) 
Deboned Roast Duckling in a delicious orange sauce  

(печено  патешко месо с вкусен портокалов сос)

ПОРЪЧАЙТЕ

Топ 20 на най-
нездравословните 

навици

Авторите на ново американско проучване обаче са установили, 
че на първо място сред неблагоприятните за здравето привички 
е използването на телефони преди лягане, пише в. Daily Express.  
Според авторите Топ 20 на най-нездравословните навици включва:
1. Използването на телефон преди лягане
2. Прекарването на продължително време пред екрана, в това число и 
на телефона
3. Късното вечерно ядене
4. Намирането на извинения да не се тренира
5. Изключването на плодове и зеленчуци от всекидневното меню
6. Поръчването на храна за вкъщи през уикендите
7. Добавянето на захар към кафето и чая
8. Ровенето из хладилника след вечеря
9. Прекомерната консумация на кафе
10. Използването на асансьори и ескалатори, вместо изкачването на 
стълби.
11. Прекомерната употреба на газирани напитки
12. Използването на готови и полуготови храни
13. Прекомерната употреба на сол
14. Придвижването с автомобил, вместо пеша
15. Тайното похапване
16. Употребата на алкохол над препоръчителния седмичен лимит
17. Пропускането на сутрешното миене на зъбите
18. Възможно най-близкото паркиране до магазините
19. Лягането с грим
20. Взимането на храна от чиниите на децата
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В МАГАЗИНИТЕ  
НА LCBO

STARA SOKOLOVA NAPOLEON CORTEL



26 януари, 2018 17info@bulbiz.com(416) 821-9915 З Д Р А В ЕЗ Д Р А В ЕЗ Д Р А В ЕЗ Д Р А В ЕА В Т ОЗ А Б А В Н ОА В Т ОР Е К Л А М АА В Т ОЗ А Б А В Н ОР Е К Л А М А

ПРЕВЪЗХОДНИ ВИНА ЗА ВАШАТА ТРАПЕЗА

Pascual Toso Malbec 
ARGENTINA
LCBO#: 35170
Complex, earthy aromas with hints of 
mushroom, barnyard and red berries. Old 
world in style, medium-bodied with soft 
tannins and a good mouthfeel.

Rioja Bordon 
SPAIN
LCBO#: 428060
Tasting Notes
Savoury and spicy with a deep, red berry 
essence and a smoky, chocolate spirit, 
this Spanish wonder has an international 
reputation for being best-in-class.

Pascual Toso Limited 
Edition Malbec  
ARGENTINA
LCBO#:162610
Tasting Notes
Aromas of plum and blueberry with spice 
and peppery notes. Dry with good aroma 
replays. Structured with soft tannins and  
a solid fruity finish.
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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

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

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

Четете в-к Пламък онлайн
www.bulgarianflame.com Join us on:

Четете в-к Пламък онлайн
www.bulgarianflame.com

Недостиг на висок клас 
видеокарти заради бума в 

криптовалутите
Видеокартите са любим 

хардуерен компонент на 
геймърите.  Но те са и 
предпочитана “лопата” за 
“копаене” на криптовалути, 
и поради бума на последните 
вече има световен недостиг 
на видеокарти от висок клас, 
съобщава онлайн изданието 
Ars technica. И докато 
преди бума видеокартите от 
висок клас бяха достъпни 
веднага и често можеха да 
се намерят с намаления, сега 
е обратното. Някои хора 
дори са превърнали в бизнес 
изкупуването на подобни 
компоненти и препродаването 
им на печалба в сайтове 
като eBay. Няма наличност 
на скъпи модели като AMD 
Radeon RX 580 и Nvidia Ge-
Force GTX 1080 дори в големи 
световни вериги магазини. 
Тези два модела са едни от най-
подходящите за ефективно 
“копане” на криптовалути 
като Ethereum например. И 
макар тези карти да струват 
близо по $600, желаещите 
да генерират криптовалути 

купуват по няколко и ги 
обединяват в машини, чиято 
единствена цел е генериране 
на виртуални пари. Някои 
магазини и търговци виждат 
в това идеални възможности 
за бърза печалба, отбелязва 
онлайн изданието HotHar-
dware. Сайтове например 
предлагат комплекти от по 
6 карти GeForce GTX 1080 
за $6,699. В Южна Корея 
например в компютърните 
магазини вече се продават 
и готови конфигурации за 
“копане”  на виртуални валути 
с по 6 и повече видеокарти. 
В момента при добрите 
конфигурации, всяка карта 
може да печели между $5 и 
$8 на ден от “копане” на Ethe-
reum например. Специалистът 
Матю Фрейлич коментира 
пред Ars technica, че има 
система от 14 карти с по-стария 
модел GTX 1070. Те общо му 
изкарват по около $50 на ден, 
но това е без разходите за 
електричество, които се трупат 
с увеличаването на хардуера.
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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

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

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

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

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

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

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. 

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

По-малко ползване 
мобилните 

приложения на 
социалните мрежи

Доклад на анализаторската компания Flurry 
показва постепенна промяна при потребителите, 
които използват по-малко мобилните приложения 
на социалните мрежи спрямо тези да мобилни 
плащания, съобщава специализираният блог Tech-
Crunch. Докладът показва, че средно през 2017 цялата 
активност с мобилни приложения се е увеличила с 6%, 
като средно потребителите прекарват по над 5 часа 
на ден в някакво взаимодействие със смартфоните 
си. Темпът на увеличението се забавя, което 
според анализаторите означава, че потребителите 
достигат предела на времето, което могат да 
отделят за смартфоните си. В резултат, “лайфстайл” 
приложенията регистрират 40% спад на времето, 
което потребителите прекарват с тях. Мобилните 
игри са вторият голям губещ с 16% по-малко 
прекарано време. След това следват приложенията 
за персонализиране, за фотография и спорт. Всяка 
от тези категории губи по 8% прекарано време. 
Най-голям е ръстът на приложенията за мобилно 
пазаруване - 54% повече прекарано време с тях от 
потребителите. На второ място са приложенията 
за музика и забавление с 43% ръст. Те са следвани 
от приложенията за бизнес и финанси с 33% скок. 
Практичните приложения за продуктивност и 
приложенията за новини и списания записват по 20% 
ръст за всяка категория.

В Калифорния откриха молец 
със златиста коса, кръстиха го 

на Тръмп
Еволюционният биолог 

Вазрик Назари е открил нов 
вид молец с ширина от няколко 
сантиметра, копринена глава, 
покрита с ярко жълти люспи, 
която молецът развива в 
зряла възраст. Тялото е бяло, 
а крилата са кафяви или 
сивкави. Има и още една важна 
подробност - гениталиите му 
са “сравнителн по-малки” 
от тези на Neopalpa neo-
nata, който е негов близък 
роднина, съобщават учените. 
Назари го е нарекъл Neo-
palpa donaldtrumpi, с което 
е кръстен на президента на 

САЩ Доналд Тръмп. Don-
aldtrumpi е открит в Южна 
Калифорния, но обитава и 
Аризона, и Мексико. Назари 
казва пред Live Science: 
“Надявам се, че президентът 
ще направи опазването на 
такива крехки екосистеми в 
САЩ свой основен приоритет. 
Тези екосистеми все още 
съдържат много неизследвани 
и неописани видове и 
заслужават да бъдат защитени 
за бъдещите поколения.”
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Corbellati ще произведе най-бързата серийна кола 
със скорост над 500 км/ч.

Неизвестната до момента 
компания Corbellati ще представи 
по време на автосалона в Женева 
хиперколата си Missile. Създателите 
твърдят, че това ще бъде най-
бързият сериен автомобил в света, 
като максималната му скорост 

ще надвиши 500 км/ч. В основата 
на Corbellati Missile е шаси от 
въглеродни нишки. От същия 
материал са направени и частите 
от каросерията. Задвижването е с 
9.0-литров битурбо V8 двигател, 
развиващ 1,825 к.с. и 2,350 Нм въртящ 

момент и 6-степенна трансмисия. 
Дължината е 4,670 мм, широчината 
– 2,040 мм, а височината – 1,170 мм. 
В оборудването на Corbellati Missile 
влизат самоблокиращ диференциал, 
пневматично окачване с 
автоматично изравняване на 

нивото на каросерията, керамични 
спирачни дискове и 20-цолови 
джати с гуми с преден размер 265/35 
и заден 345/30. До момента най-
бързият сериен автомобил е Koe-
nigsegg Agera RS, който през 2017 
разви средна скорост от 447 км/ч.

Jeep показа новия кросоувър Grand Commander
Китайското подразделение на 

Jeep публикува първи официални 
снимки и показа видео с новия 
кросоувър Grand Commander. 
Всъдеходът е разработен специално 

за пазара в Китай, като дизайнът му 
до голяма степен повтаря този на 
концепта Jeep Yuntu, показан през 
миналата година. Кросоувърът ще 
се предлага както в 5-местна версия, 

така и със 7 места. Серийната версия 
на кросоувъра ще бъде показана 
през април на автосалона в Пекин, а 
продажбите ще стартират през юли. 
Производството на Grand Com-

mander ще е в Китай, като все още 
не е известно дали моделът ще се 
предлага и на други пазари.

Toyota ще възроди FJ Cruiser
Toyota иска да има SUV 

модел с по-сериозни офроуд 
качества, за се представя добре 
при компактните офроуд модели 
на пазара в САЩ. „Ще го кажа 
по-просто, трябва ни модел, с 
който да можем да се борим с Jeep 

Wrangler, като FJ Cruiser, но в нов 
вариант и малко по-малък”, заяви 
на салона в Детройт директорът на 
Toyota Северна Америка - Джим 
Ленц. „На пазара има място за 
автентичен неголям офроудър,“ 
допълни Ленц. „Ние доброволно 

напуснахме този пазарен сегмент, 
но нашите клиенти продължават 
да ни питат кога ще имаме такъв 
модел, купувачите искат нов FJ или 
нещо подобно.” Наскоро от Toyota 
отказаха да коментират независимо 
допитване за предпочитанията 

на клиентите в този пазарен 
сегмент, които ясно изразиха 
предпочитанията си към развитие 
на идеите, заложени в FJ.

Новото четвърто поколение на Dodge Ram бе 
показано …

на автомобилното 
изложение в Детройт. Пикапът 
прави впечатление с редица 
технически новости. Новият 
Ram, моделна година 2019, е по-
лек със 102 кг, каросерията е по-
здрава, което от своя страна води 
до намален разход на гориво. 
Монтирани са и специални 
аеродинамични елементи, 
активиращи се чрез електрическа 
система. За олекотяването на 
пикапа са използвани и повече 
алуминиеви компоненти в задния 
капак, двигателя, окачването, както 

и в някои предавателни елементи. 
Новият модел има 3.6-литров Pen-
tastar V6 двигател, генериращ 
305 к.с. и 365 Нм въртящ момент. 
Като допълнителна опция ще се 
предлага и 5.7-литров Hemi V8 с 
мощност от 395 к.с. и 556 Нм въртящ 
момент. Новост е наличието на 
нова 48-волтова хибридна система 
eTorque, като нейната батерия 
може да се захранва допълнително, 
когато се задействат спирачките. 
И за двата двигателя е налична 
само една 8-степенна автоматична 
скоростна кутия. Отвътре пикапът 

е с по-широк, като тапицерията 
ще се предлага в 6 различни 
конфигурации. Ram ще предлага 
и 12-инчов дисплей, чрез който 
инфотеймънт-системата Laramie 
Longhorn позволява използването на 
навигация, Android Auto, Apple Car-
Play, както и едновременна работа 
на няколко приложения, разделени 
отделно на дисплея. Други налични 
екстри са регулируем волан, USB 
порт, дървена облицовка на някои 
от детайлите. Обновеният пикап 
ще се предлага и с подобрена Of-
froad версия 4x4, която съчетава 

33-инчови гуми Goodyear Wrangler 
DuraTrac, повдигнато окачване, 
включващо Bilstein амортисори, 
както и заключващ се заден 
диференциал. Пикапът ще може 
да тегли товар с тегло до 5,737 кг. 
 
Клиентите ще могат да избират 
също измежду 15 различни цвята 
за екстериора, както и 15 вида 
джанти. Очаква се цените да бъдат 
определени.

$90 млрд. инвестиции в хибриди и електромобили
Общият обем на инвестиции 

в в разрабоката на електрически 
и хибридни модели, направени 
от най-големите автомобилни 
производители, е $90 млрд. Това 
съобщава агенция Reuters, като 
уточнява, че броят на продадените 
такива превозни средства в 
световен мащаб е едва 1% от 
пазара. Един от производителите, 

вложили големи сума в развитието 
на екомодели, е Ford. На автосалона 
в Детройт компанията обяви, 
че до 2022 г. ще инвестира $11 
млрд. за електрифициране на 
гамата си. За следващите 4 години 
Ford ще предложи на пазара 
40 електромобила и хибриди, 
които могат да се зареждат от 
електропреносната мрежа. Най-

голяма е инвестицията на концерна 
Volkswagen – $40 млрд. Целта на 
концерна, които са най-големият 
производител в света, е през 2030 
г. всички модели от групата Volk-
swagen да имат електрическо 
задвижване. Mercedes-Benz ще 
инвестира $12 млрд. в разработката 
на 10 изцяло електрически 
автомобили и 40 хибрида. 

Китайските производители също 
постепенно преминават към 
екологично чисти транспортни 
средства. Концернът Chongq-
ing Changan Automobile обяви, че 
през 2025 г. спира производството 
на стандартни превозни средства 
и ще инвестира $15 млрд. в нова 
електрическа стратегия.

До 2021 Infiniti предлага пълна гама 
електрифицирани модели

До 2021 година луксозната 
марка на Nissan Infiniti ще предлага 
пълна гама електрифицирани 
модели, обяви главният 
изпълнителен директор на Nissan 
Хирото Сайкава. Всички модели 
на Infiniti след 2012, ще са или с 

хибридно задвижване или изцяло 
електрически. Хибридите ще 
получат система за задвижване с 
технологията ePower, разработена от 
Nissan. ePower не е plug-in хибридна 
технология и при нея се използва 
двигател с вътрешно горене, но не 

за задвижване, а за зареждане на 
батерията. Голяма част от премиум 
производители сред които Audi, 
BMW, Mercedes, Volvo и Jaguar, 
вече представиха своите планове 
за електрификация на моделите, 
които продават. Според Сайкава, 

до 2025 година, половината от 
колите, продадени от Infiniti, ще са 
електромобили или хибриди с eP-
ower. През 2017 продажбите на In-
finiti са 153,415 автомобили, което е 
с 11% повече от спрямо 2016.
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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

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:

Мечтата на сервитьора: 
Клиентите да си обядват 
по къщите и да му пращат 
бакшишите по пощата.

Рутинен секс в кревата след 
дълги години семеен живот. Тя 
отгоре, той вече му се приспива и с 
отегчение чака свършване. 
Тя: 
- Като греда си! Направи нещо по-
интересно! 
- Ти спортна гимнастика гледала 
ли си? Ония момичета и те на греда 
играят, играй като тях!

 
 
Звъни телефона: 
- Ало? 
Приятен женски глас: 
- Честит рожден ден, миличък! 
- Но кой е на телефона? 
- Твоята несбъдната мечта... 
Той със сълзи на очите: 
- Харли-Дейвидсън... ти ли си?

Двама крадат картофи от 
склада на ТКЗС-то. 
Единият пита: 
- И кво ше праиш после с тия 
картофи. 
- Ш’ги занеса на жената. Тя па ш’са 
зарадва, ш’ми сготви, ш’ми сипе 
една ракия, после ш’има яко е*ане. 
Ми ти? 

- Бе я мислих ги продам, ма май 
ш’ги нося и аз на жена ти!

 
     Из Пернишката конвенция: “ 
Ако първият пол не бие втория, 
значи е третият.”

Един мъж бил страшно 
подтиснат. Влязъл в най- близкия 
бар и си поръчал тройно уиски. 
Барманът му налял и мимоходом 
отбелязал: 
- Това е доста силно питие. Къв ти 
е проблема мой човек? 
Мъжът пресушил чашата на един 
дъх и отвърнал: 
- Абе днес, като се прибрах вкъщи, 
открих съпругата ми в леглото с 
най- добрия ми приятел... 
- Гледай ти! - възкликнал 
съчувствено барманът и отново му 
напълнил чашата - Нищо чудно, че 
имаш нужда да пийнеш нещо. Това 
е от заведението. 
Мъжът пресушил и втората чаша. 
И бармана продължил да го 
разпитва: 
- И ти кво направи ? 
- Приближих се до него, погледнах 
го право в очите и му казах “Лошо 
куче, много лошо куче!”

Първите 15 дни на януари 
са характерни с това, че децата 
имат повече пари от родителите си.
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Amazon иска гласовия асистент Alexa навсякъде
Британски генетици изчислиха, 

че след няколко милиона години 
Y-хромозомата ще изчезне, а с нея 
и мъжкият пол, пише сп. Science 
Alert. Мъжката хромозома съдържа 

гени, които не се явяват необходими 
за живота. В частност генът SRY, 
определящ развитието на организма 
от мъжки тип. Y-хромозомната 
ДНК за цялата история на живота 

на Земята се е изродила, като този 
процес ще продължи минимум 
4.6 милиона години. Според 
оценки на изследователите този 
процес неизбежно ще протече при 

влошаване на фертилността. Но 
израждането на Y-хромозомата не 
означава, че мъжете ще изчезнат 
напълно. Генът SRY може да се 
премести на друга хромозома.

Гигантски астероид наближава Земята
Гигантски астероид 

приближава към Земята. 
Небесното тяло е голямо колкото 
знаменития небостъргач Бурж 
Халифа в Дубай, съобщи NASA. 
По данни на специалистите най-

близо до нашата планета AJ129 
ще бъде на 4 февруари. Размерът 
на астероида може да достига 1.7 
километра, което е поне два пъти 
по-голям от най-високата сграда 
на Земята кулата Бурж Халифа в 

Дубай, чиято височина е 800 метра. 
Скоростта на космическото тяло 
е около 34 километра в секунда, 
което е 15 пъти повече от това на 
най-бързия пилотируем самолет в 
света - хиперзвуковия X-15.

Астероидът AJ129, който 
учените определят като 
“потенциално опасен”, е най-
голямото небесно тяло, което ще 
прелети покрай нашата планета 
тази година.

$4 от всеки $5 през 2017 са отишли при  
най-богатия 1%

… от населението, а най-бедната 
половина от човечеството не е 
получила нищо, сочи нов доклад на 
неправителствената организация 
Oxfam. Докладът на организацията 
подчертава глобалната система, 
която възнаграждава супербогатите 
и пренебрегва бедните, коментира 

Reuters. Според доклада 3.7 млрд. 
души, които представляват най-
бедната половина на света, не са 
увеличили благосъстоянието си 
пред 2017 г., а 82% от богатството, 
генерирано миналата година, 
е отишло към най-богатия 1% 
от глобалното население. „Това 

разкрива как икономиките ни 
възнаграждават богатите вместо 
усърдната работа на милиони хора“, 
казва Уини Банима, изпълнителен 
директор на Oxfam, за Reuters 
Television. “Малцината на върха 
стават все по-богати и по-богати, а 
милионите на дъното са в капана на 

твърде ниските възнаграждения“, 
заяви тя. Банима посочи 
„избягването на данъци“ като 
основна причина за глобалното 
неравенство и призова лидерите 
да се преборят с данъчните 
убежища и да насочат средства 
за образование, здравеопазване и 

работни места за младите хора. 
Банима разкритикува най-вече 
американския президент Доналд 
Тръмп за създаването на „кабинет 
от милиардери“ и приемането 
на данъчно законодателство, 
от което според нея печелят 
супербогатите, а не обикновените 
американци. Годишният доклад 
на Oxfam разкрива, че броят на 
милиардерите се е увеличавал с 
по един човек на всеки два дни 
между март 2016 и март 2017 г., 
като сега броят им достига 2,943 
милиардери, а в САЩ тримата 
най-богати хора притежават 
същото богатство като най-
бедната половина на населението.

Apple пуска 
на пазара 

дългоочакваното 
HomePod

Това ще се случи на 9-ти 
февруари, като на тази дата 
умният говорител ще се появи 
на пазарите на Великобритания, 
САЩ, и Австралия. Малко по-
късно, през пролетта, Home-
Pod ще стане достъпен и за 
гражданите на Франция и 
Германия, предава CNBC. 
Устройството на Apple бе 
представено през миналата 
година, като засега се явява 
връхната точка в конкуренцията 
между Siri и Alexa на Ama-
zon. Близо 20-сантиметровият 
говорител ще бъде и канал за 
дистрибуция на услугата Apple 
Music. Главният конкурент на 
Apple в стрийминга на музика 
– Spotify, може да се превърне 
в публична компания през тази 
година. Така Apple ще трябва да 
докаже, че все още е фактор на 
този пазар. HomePod може да се 
свързва с други устройства на 
компанията като iPhone и Air-
Pod.
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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

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

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

холистичен  нутриционист

Somewhere in Zanzibar: 
- Hello! What’s your name girl? 
- Carmen. 
- What? 
- Carmen. 
- It’s very unusual name. Who gave it 
to you? 
- I gave it myself. Because I like cars 
and men - so I’m - Carmen. And 
what’s your name? 
- Beerfuck. 
 

Кола хвърчи по булевард, за да 
прибере мъртвопиян баровец 
вкъщи. 
– Ей, ще драйфам тука... 
Шофьорът: 
– Не се притеснявайте, господине, 
повръщайте на воля... 
След 2 минути. 
– Мама му стара, ще пусна и една 
вода, да знаеш! 
– Не се притеснявай, - давай на 
задната седалка в ъгъла... 
Пристигнали и баровецът вади 50 
долара: 
– Евала, браточка! Не бях виждал 
такъв бакшиш да не се нерви за 
нищо... 
– Господине, аз съм от “Drink and 
Drive”, а мерцедесът си е ваш!

Отивам при три мацки и им 
казвам: 
- Аз съм доста консервативен в 
секса, така че една от вас трябва да 
си тръгне!

Обаждане на телемаркетър: 
- Господине, Вашето котенце би ли 

си купило “Уискас”? 
- Моето котенце би си купило и 
“Лексус”, ама не ми знае пин-кода... 
 
 
С мъжа ми се запознахме при 
странни обстоятелства...Той си 
вървеше по една тъмна уличка, 
а аз го чаках зад ъгъла облечена 
в булчинска рокля и шише 
хлороформ в ръка...

Един мъж се напикавал всяка 
нощ. Вече не издържал и решил да 
отиде на лекар. Влязъл и лекарят 
попитал: 
— Какъв е проблемът? 
— Ами докторе, аз всяка нощ се 
напикавам.... 
— И защо така се случва, какво Ви 
кара да се напикавате? , попитал 
лекарят. 
— Всяка вечер като си легна, казал 
мъжът, сънувам едно джудже. То 
идва при мен и ми казва: „Айде да 
пикаме”, и аз се напикавам. 
— Ами тогава, довечера, когато 
дойде джуджето, като ти каже така, 
ти му кажи: „Ааааа, аз вече пиках” 
и проблемът ще се реши! 
Тръгнал си мъжът, легнал си 
вечерта, на другия ден се връща 
при доктора посърнал. 
— Какво стана, дойде ли 
джуджето? , попитал доктора 
— Ами, дойде.... 
— И? Какво стана? 
— Каза ми „Айде да пикаме”, аз му 
казах, че вече съм пикал, тогава то 
каза „Ами айде да акаме!
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Refundable Weight Loss  Program
ЗА ПЪРВИ ПЪТ ИМАМЕ ПРОГРАМА ЧРЕЗ, КОЯТО МОЖЕ ДА СИ 
ВЪРНЕТЕ ПАРИТЕ , КОГАТО ОТСЛАБНЕТЕ 15 кг. ИЛИ ПОВЕЧЕ. 
Програмата, която използвам е много специфична и модерна. 
Изработена е от доктори и специално дизайнвана да помогне 
индивидуално на човек, според неговите изследвания на кръвта.

 
Запазете си час за консултация. Консултацията е безплатна.  
Аз ще ви обясня: 

Какво представлява
Как работи
Как да се кандидатсва 
и всякакви други въпроси свързания с нея.

905-916-4900

BIOMEDICINE HOLISTIC HEALING CLINIC
3075 Hospital Gate unit 219, L6M 1M1 Oakville

www.nutritionistmississauga.ca

ДОБРЕ ДОШЛИ!
НОВ  
ТЕСТ НА 
ГЕНИТЕ за 
персонализирано 
хранене - Genetic 
Testing for Personalized 
Nutrition

BIOMEDICINE HOLISTIC HEALING CLINIC
3075 Hospital Gate unit 219, L6M 1M1 Oakville
www.nutritionistmississauga.ca, 905-916-4900

Не можем да постигнем оптимално здраве без 
да знаем какви са нашите гени. Специфичните 
вариации в нашите гени могат да обяснят 
как нашето тяло реагира при консумациата 
на различни храни, напитки и хранителни 
добавки. Научете как гените ви влияят върху:

- Изчерпателен   
генетичен тест, 
състоящ се от 45 
генетични маркери. 

- Разработен от 
световноизвестни 
изследователи.

- Генетичните тестове 
се основават на най-
солидните научни 
доказателства.

- ДНК се анализира 
като се използва 
обикновена проба от 
слюнка.

- Персонализираните 
препоръки са 
разработени въз 
основа на вашия 
уникален генетичен 
профил.

- Обадете ни се, 
за да ви помогнем 
да започнете да се 
храните според гените 
ви.

Сърдечно метаболитно здраве 
Хранителен метаболизъм 

Управление на теглото
Навици на хранене

Непоносимост към храни 
 Физически дейности 

Рискове за нараняване

Преместихме се на нов адрес: Преместихме се на нов адрес:


