
Бих искала да поздравя скъпите 
ни читатели с настъпващият 14 
февруари. Да е честит на тези, които 
празнуват Денят на влюбените 
Свети Валентин; честит да бъде и 
на онези, които празнуват Трифон 
Зарезан. За доброто настроение 
на празника поместваме някои 
интересни факти и за двата празника. 
Свети Валентин:  Любовните 
картички носят лош късмет? 
На 14 февруари всяка година се 
разменят средно около 1 милиард 
любовни картички. По-интересното 
е, че във Викторианската ера това 
се е считало за нещо ужасно, което 
носи лош късмет. Френската 
вековна традиция… Преди да 
бъде наречен Денят на влюбените 
във Франция, Свети Валентин се е 
празнувал по нетрадиционен начин. 
Необвързаните мъже са посещавали 
къщите в квартала си, за да си 
избират по една необвързана жена 
за нощта. Жените от своя страна пък 
се събирали край огън и хвърляли 

снимки на любовници. Наложило 
френското правителство да забрани 
този празник… Изписване на 
името на любимия на ръкава - в 
Средновековието много хора приели 
традицията да изписват името на 
партньора си на ръкава на дрехата 
си. Те го носили там в продължение 
на седмица след самия ден на 
празника. Какво символизират 
розите – червената е за вечна 
любов, розова за скорошна връзка, 
жълта като знак на приятелство. 
Оранжевите рози са демонстрация 
на очарование, кораловите на страст 
и тъмно розовите за благодарност. 
Домашните животни и Свети 
Валентин - много хора нямат 
половинка до себе си, но пък си 
имат домашен любимец, когото 
избират да почетат на 14 февруари, 
Близо 9 млн. души демонстрират 
любовта си към своите питомци 
на всеки 14 февруари. Шоколад 
за разбито сърце - дамите често 
лекуват сърдечните драми с 

шоколад. Оказва се, че през 80-
те тази традиция е поставена от 
медицината, тъй като лекарите 
предписвали официално шоколад в 
случай на разбито сърце. В Япония 
празникът става популярен 
през изминалото столетие , но 
в отбелязването му има големи 
различия. На този ден обичайният 
подарък са шоколадовите бонбони, 
които обаче се подаряват от жени 
на мъже, обикновено колеги, които 
пък трябва да върнат „жеста“ месец 
по-късно – на 14 март, наречен още 
„Белия ден“. В Япония празникът 
на любовта се отбелязва през 
юли. В Южна Корея също жените 
подаряват шоколад на мъжете на 14 
февруари, а силният пол подарява 
сладкиши на 14 март. Корейките са 
по-щедри в шоколадовите подаръци 
от японките. В Южна Корея 14-
ият ден от всеки месец е свързан 
по някакъв начин с любовта. На 
седмия ден от седмия месец по 
лунния календар пък е празникът 

на любовта в Китай. Сред младите 
хора понастоящем е популярен и 
„Белия ден“, който се отбелязва в 
Япония и Южна Корея на 14 март. 
Денят на лозаря - Трифон Зарезан: 

е почитан и на 1 февруари, по стар 
стил. Според българския обичай, 
рано сутринта стопанката омесва 
хляб — пресен или квасник. 
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Освен това сготвя и кокошка, 
която по традиция се пълни с ориз. В 
нова вълнена торба се слага питата, 
кокошката и бъклица с вино. С такива 
торби на рамо мъжете отиват на 
лозето.  Там се прекръстват, вземат 
косерите и от три главини всеки 
отрязва по три пръчки. След това 
отново се прекръстват и поливат с 

донесеното вино корените на лозата 
и благославят: “Колкото капки, 
толкоз коли грозде”. Този ритуал се 
нарича „зарязване“. Кулминацията 
на празника е избирането на “цар 
на лозята” - обикновено това е 
някой добър стопанин, който се 
смята за късметлия, за да може по 
време на неговото “царуване” да 

се роди обилен плод. „Царят“ е 
окичен с венец от лозови пръчки, 
който носи на главата си, и с друг 
венец, който слага през раменете си.  
На тези, които празнуват Свети 
Валентин – честит празник на 
Любовта влюбени. На онези, 
които празнуват Трифон Зарезан – 
наздраве! На тези,  които празнуват 

и двата празника – наздраве 
влюбени. И към онези, които не 
празнуват нищо – усмихнете се, 
има решение! Ако не празнувате, 
защото се чудите, дали да бъде 
Свети Валентин или Трифон 
Зарезан, то нека има от всичко по 
малко – празнувайте Свети Зарезан!

<< Прод. от стр.1

Обява за продан на 12-год. момиче за €100 000 бе 
публикувана …

във Facebook. Случаят е от 
русенското село Ветово, а детето, 
чиято снимка се появи в мрежата, се 
казва Клеопатра. След като обявата 
предизвика вълна от недоволство, 
тя беше свалена, а отдел “Закрила 
на детето” се самосезира. Снимката 
на малката Клеопатра беше 
публикувана в разградска Face-

book група за покупко-продажба на 
вещи. Клеопатра от Ветово живее с 
майка си и баща си, както и с още 
трима братя и сестри. Всички знаеха 
за случката от социалните мрежи. 
Клеопатра е на 12 години и обявата 
за нея е публикувана от профил 
“Принцесата на тати” и “женидбата” 
й, както пише в обявата. “Тя по шега 

си направила, че се пусна там на 
Facebooka”, казва майка й пред Нова 
тв. “Тя си го направила, детето, ний 
хабер си нямаме”, казва майката 
Мария Парушева. “Малко дете, как 
ще я продваме? Смешна работа!”, 
отсече майката. И дори казва 
конкретна възраст - Клеопатра 
трябва да стане на 21, тогава ще 

се омъжи. Службите са провели 
разговор с майката и бащата на 
Клеопатра. Според социалните 
детето е публикувало снимката 
със знанието на родителите и не е 
срещнала укор от тях.  Сега  детето 
ще бъде насочено за работа със 
социални работници.

Отстраниха временно кмета на община Септември
Специализираният наказателен 

съд отстрани временно от длъжност 
кмета на община Септември 
Марин Рачев. Съдът реши да бъде 
отстранен и специалистът по 
инвеститорски контрол в местната 
администрация - Станой Милов. 
Миналата седмица прокуратурата 
повдигна две обвинения на Рачев - за 
безстопанственост и сключване на 

неизгодна сделка. Милов е обвинен 
за документни престъпления. 
Според държавното обвинение, 
отстраняването от длъжност на 
кмета се налага, защото може 
да повлияе на свидетели и да 
възпрепятства събирането на още 
доказателства по разследването. 
Първото обвинение е за умишлена 
безстопанственост заради 7 сделки. 

При тях са сключени договори по 
реда на Закона за обществените 
поръчки от март 2016г. до март 
2017г., свързани с ремонти на 
улици в гр. Септември и село 
Семчиново. Според обвинението 
Рачев не е упражнил достатъчен 
контрол върху длъжностно лице, 
което е извършвало строително-
монтажните работи. Чрез изписвани 

средства за ремонта са нанесени 
щети за около 100 000 лева. Второто 
обвинение е за сключване на 
неизгодна сделка през март 2017 
г., пише “Фокус”. Тогава кметът е 
закупил от дружество имот, който 
преди това е ползвал, на стойност, 
надвишаваща със 100 хил. лева 
стойността на имота.

Само в рамките на 7 месеца 
България се прости с четирима 
мъже, които притежаваха активи за 
над 1 милиард лева, пише petel.bg. На 
17 май м.г. си отиде собственикът на 
“Асарел Медет” Лъчезар Цоцорков. 
Носителят на най-високото 
държавно отличие – орден „Стара 
Планина – първа степен“, както и 
на приза „Мениджър на годината 
2009“ бе един от най-известните 
предприемачи в държавата, 
едновременно с това и всепризнат 

меценат. Приживе Цоцорков бе член 
на три международни академии 
в областта на минното дело и 
минералните ресурси. Той оставя 
след себе си наследство за стотици 
милиони левове. На 19 ноември 
м.г. почина мултимилионера Денис 
Ершов. И той като Цоцорков бе 
покосен от коварно онкологично 
заболяване едва на 56 години. 
Акционерът в “Петрол” живя цветно 
и бързо и достигна своя финансов 
зенит в средата на 90-те години, 

когато в България се отвориха 
вратите за частен бизнес. Ершов 
сякаш бе застигнат от черното 
проклятие, което преследваше 
и останалите съдружници в 
нефтената компания. Месеци 
след неговата смърт съпругата му 
разпродава по-ценните му вещи. 
Разстрелът на търновския бизнесмен 
Петър Христов разтърси дълбоко 
държавата на 9 януари. Неизвестният 
и до този момент убиец ликвидира 
един от най-заможните българи 

близо до правителственото трасе 
на бул. “България”. Убийството на 
Христов остави в наследниците му 
много милиони. Стефан Шарлопов 
издъхна в съня си преди дни едва 
на 55 години. Все още не е ясно 
дали бизнесменът е оставил на 
близките си повече заделени пари и 
недвижимости, отколкото кредити. 
Но е ясно, че Шарлопов завеща на 
петте си деца пример за активен 
и действен човек, който смело се 
впуска в търговски приключения.

Внезапна смърт на 4 богати българи само за 7 месеца

Парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2018
Приходите от данъци са в 

размер на 21,040 млрд. лева. В 
бюджета за 2018 г. се предвижда 
икономическият ръст слабо да 
се забави до 3,9%, крайното 
потребление да се повиши с 4,7 
%, а ръстът при инвестициите да 
се ускори до 4,3 %. При засилване 
на вътрешното търсене, растежът 
на вноса на стоки и услуги ще 

достигне 7,1 %. През 2018 г. нивото 
на безработица се очаква да се 
понижи до 6,2 %. В средносрочен 
план за данъците не се предвиждат 
значителни промени, като се запазва 
правителственият приоритет 
за ниски данъци. Парламентът 
отпусна допълнителни 398,000 
лева за Рилския манастир, така 
средствата за издръжка на светата 

обител за 2018 г. стават общо 
597,000 лева. Парламентът одобри и 
трансферите за Българска академия 
на науките и за държавните висши 
училища за следващата година. За 
БАН са отпуснати - 83 млн.лева, 
за Софийски университет “Св.
Климент Охридски” - 58 млн.лева, 
за Университета за национално 
и световно стопанство - близо 22 

млн.лева. За Национална академия 
за театрално и филмово изкуство 
“Кръстьо Сарафов” са предвидени 
близо 4 млн. лева, за Национална 
музикална академия “Проф. Панчо 
Владигеров” - 4,2 млн. лева, а за 
Национална художествена академия 
- 5 млн. лева.

Лудогорец ще играе с Милан на 15 февруари
Ограничено количество VIP-

билети на „Лудогорец Арена“ бяха 
пуснати за историческия мач на 
българите с Милан, който ще се 
проведе в Разград на 15 февруари 

от 8pm българско време. 30 VIP-
билета, останали свободни от 
квотата на спонсорите на Клуба, 
бяха пуснати в продажба на цена от 
500 лв. без включен кетъринг. Право 

да закупят първо билети получиха 
притежателите на абонаментни 
карти, организираните фенклубове, 
спонсорите и дългогодишните 
партньори на Клуба. Последваха 

ги посетителите на мачовете от 
груповата фаза на турнира Лига 
Европа, с което. билетите бяха 
напълно продадени, пише Sportal.
bg.

Свети Валентин, Трифон Зарезан или Свети Зарезан
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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 

We can take you to 
the next level in your 
career.
FULL-TIME (3 Months) | PART-TIME (10 Months)

Ashton College’s Human Resources 
Management Diploma offers the fastest 
pathway to the CPHR designation without taking 
the National Knowledge Examination (NKE). Our 
educational leaders will help you achieve that 
next level in your professional career.

Take the 
Ashton 
path.

The Ashton 
Advantage

 ACCREDITED: By CPHR

  FLEXIBILITY: Offering 
full-time and part-time 
programs on campus 
and LIVE online

  LEADERSHIP: Learn 
from experienced and 
qualified instructors

CPHR ACCREDITED

Human 
Resources 

Management 
Diploma

Career ready education.

Contact our admissions office or 
look us up at AshtonCollege.ca 
to discover your career path.

Melissa Briones
HUMAN RESOURCES

MANAGEMENT DIPLOMA
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Турция благодари на България за организиране  
на среща с ЕС

Говорителят на турския 
президент Реджеп Ердоган 
изказа специална благодарност 
към България за положителната 
и градивна роля във връзка с 
организирането на среща на 
върха ЕС-Турция Президентският 
говорител посочи, че Анкара 
отдава много голямо значение на 

срещата във Варна, защото очаква 
разговорите там да дадат нов тласък 
на отношенията ѝ с Евросъюза в 
положителна посока. Такъв тласък, 
заяви още Ибрахим Калън, би било 
либерализиране на визовия режим 
за турски граждани в Европа. 
Говорителят на Ердоган припомни, 
че Анкара е изпълнила всичките 

72 условия, които й бяха поставени 
като част от споразумението от март 
2016 за спиране на мигрантската 
вълна към Европейския съюз. 
Брюксел признава турските 
постижения по почти всички 
точки, но има претенции Анкара 
да реформира антитерористичното 
си законодателство. Президентът 

Ердоган неотдавна даде да се 
разбере, че не приема инициативата 
на френския президент Еманюел 
Макрон вместо членство на Турция 
да бъде предложено специално 
партньорство с ЕС.

Съдът в Карлово осъди трима за кражба на 130 
луканки и 85 консерви месо

Трима крадци откраднаха 130 
луканки и 85 консерви месо, заради 
което бяха осъдени. Те са получили 
6-месечни условни присъди, макар 
според съда в Карлово кражбата на 
луканки да не е маловажен случай 
и законът за него да предвижда 
затвор от 1 до 10 години. Историята 
е от карловското село Игнатово и 
се разиграла в края на миналата 
година. На тримата много им се 

дояли луканки, но нямали пари 
да си купят, пише “Монитор”. 
Първоначално решили да броят 
пари за цяло прасе, но се отказали 
, защото им се видяло много скъпо. 
Сетили се за свой познат, който 
бил животновъд и който ги наемал 
понякога във фермата си и ги е 
черпил с луканките си домашно 
производство. Тримата знаели, 
че фермерът суши луканките на 

терасата на къщата си и решили 
да го посетят. Направили го през 
нощта, защото знаели, че тогава 
той спи във фермата и не е вкъщи. 
Около 3 часа през нощта на 3 
декември успели да свалят стъклото 
на един от прозорците в дома му, 
влезли вътре и прибрали всичките 
130 луканки от конско месо от 
терасата на собственика. Освен това 
задигнали и 80 консерви от свинско 

месо. Разделили плячката си по 
равно и си устроили угощение. На 
следващия ден обаче ги заловили. 
Когато полицаите претърсили 
домовете им, установили, че 
липсват 62 луканки и 32 консерви от 
задигнатото. Според съда в Карлово 
стойността на откраднатите 
луканки и консерви е 1,262 лева.

Sofia Startup Expo 2018 ще се проведе на  
13–14 март 2018

Sofia Startup Expo 2018 ще 
представи идеи и прототипи на 
стартиращи иновативни компании 
на модерната „Станция С“ в София 
Тех Парк през март. Иновационният 
форум „Джон Атанасов“ ще 
се превърне в атрактивна 
експозиционна гара, която ще 
събере под покрива си цялата 
стартъп екосистема, необходима 

за разработване на нови идеи с 
бизнес потенциал и стартиране на 
бизнес. Събитието се организира за 
първи път в България и ще срещне 
млади иноватори и предприемачи с 
представители на технологичните 
компании, агенции, инкубатори, 
банки, както и фондове за рисково 
и дялово финансиране, футуристи, 
бизнес ангели и други. Колоритната 

станция ще обхване площ от над 
1800 кв.м. Пространството ще бъде 
разделено на три основни зони. 
Share zone е изложбената зона за 
стартиращи фирми и инвеститори, 
която ще среща идеите с парите. 
Create zone е креативната зона, 
предназначена за проекти на учебни 
заведение, сдружения на млади 
иноватори и неправителствени 

организации. А третата - Chill 
zone – ще бъде за опитване на 
вкусове и място за работни срещи и 
нетуъркинг. Sofia Startup Expo 2018 
ще се проведе на 13 – 14 март 2018 
г. в зала „Джон Атанасов“ в „София 
Тех Парк“ и включва 2-дневна 
изложба, еднодневна конференция, 
технически хакетон и връчване на 
златни медали за иновации.

Световният еврейски конгрес призова 
предотвратяването на “Луков марш” на 17 февруари

Вицепредседателят на 
Световния еврейски конгрес Робърт 
Сингер предаде на българския 
министър-председател Бойко 
Борисов петиция, подписана от 
повече от 175 ,00 души в знак на 
протест срещу планирания в София 
от неонацистки групи „Луков марш“, 
почитащ паметта на местен лидер, 
имащ близки връзки с Третия райх, 
пише The Times of Israel. Факелното 
шествие почита Христо Луков - 

тогавашен военен министър и лидер 
на пронацистката организация на 
Българските национални легиони, 
които подкрепят антисемитското 
законодателство, което лишава 
евреите от права. Събитието се 
провежда ежегодно от 2003 г. в 
столицата София и тази година ще 
се състои на 17 февруари. „Това 
е неонацистко шествие“, заяви 
Сингер. „Знаем, че това е маргинален 
феномен, че българският народ не 

го подкрепя и правителството не 
го подкрепя, че кметът на София 
полага усилия да го забрани, но 
то продължава“, допълни той. В 
петицията, стартирана през януари, 
българските власти са призовани 
да забранят шествието, а не просто 
да не издават разрешение то да 
се провежда. Сингер е предал 
отпечатана версия на документа. 
„Не трябва да има място на улиците 
на европейска столица за парад, 

който почита мъж и епоха, които 
представляват най-зловещата част 
от историята ни. В контекста на 
българската и европейската история 
разрешаването на „Луков марш“ 
ще е нещо отвратително“, пише 
в призива. В него се отбелязва, 
че през първите 6 месеца на 2018 
г. България поема ротационното 
председателство на Съвета на 
ЕС.
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Македония е 
подготвена 

за географско 
определение за 

името
Подготвени сме за географско 

определение за името, заяви 
македонският премиер Зоран 
Заев на пресконференция. Той 
отбеляза, че въпросът за спора за 
името, който Македония има с 
Гърция, е съществен и трябва да се 
даде шанс чрез преговорите да се 
намери решение. Заев обяви още, 
че неговото правителство е решило 
да преименува автомагистралата 
“Александър Велики” в 
“Булевард на приятелството”, а 
летището “Александър Велики” в 
“Международно летище Скопие”. 
Опозицията поиска Зоран Заев да 
огласи какво е било прието в Давос 
на срещата му с гръцкия премиер 

Алексис Ципрас. 
Ако не е вярно, 
че е постигнат 
д о г о в о р , 
г р а ж д а н и т е 
очакват да бъдат 
о п р о в е р г а н и 
информациите, 
които се 
л а н с и р а т 
от гръцка 
страна, заяви 
опозиционната 
ВМРО-ДПМНЕ.

“Премиерът Зоран Заев заяви, 
че е готов за име с географско 
определение. Той трябва да 
информира обществеността кое 

е това име, ще има ли английска 
транскрипция и дали е име за 
международна употреба”, попитаха 
от ВМРО-ДПМНЕ.Оттам добавиха, 
че обществеността очаква 
също отговор на въпроса дали 

преименуването на летището и 
магистралата са част от някаква по-
широка стратегия за решаване на 
спора с Гърция или представлява 
едностранна отстъпка от страна на 
Република Македония.

Гърция ще глобява €1,500 всеки, който пуши в 
личния си автомобил

Министерството на 
здравеопазването на Гърция 
поиска нови наказанията за 
граждани, които пушат в своите 
коли или в присъствието на деца. 
Искането е отправено въз основа 

на Закона за забрана на пушенето 
на цигари на обществени места. 
Законът предвижда глоба от 
€1,500 за всеки, който пуши в 
личния си автомобил, и €3,000 за 
пушене в служебен или държавен 

автомобил. Според последните 
данни на Евростат България е първа 
по брой пушачи в ЕС. Съгласно 
гръцкото законодателство 
забраната за тютюнопушене в 
затворени помещения е валидна 

от 1 септември 2010 г. За пушачите 
е предвидена глоба от €50 до 
€500, а за собствениците на тези 
помещения глобата е от €500 до 
€10,000.

Окончателният развод Великобритания-ЕС ще е 
на 31 декември 2020

Преходният период в рамките 
на преговорите за излизането 
на Великобритания от ЕС 
ще продължи до 31 декември 
2020 г. Това заяви главният 
преговарящ на ЕС за Брекзит 
Мишел Барние. Позициите на 
Великобритания и Евросъюза по 
условията за преходния период 

след Брекзит напълно корелират 
помежду си. ЕС представи своята 
позиция на преговорите за 
условията на преходния период за 
Великобритания. Той ще започне 
след излизането на Лондон от 
общността на 29 март 2019 г. и 
ще продължи до 31 декември 
2020 г.  Ще се прилагат и важат 

също всички съществуващи 
регулаторни, бюджетни, надзорни, 
правни и правоприлагащи 
инструменти и структури, 
включително компетенциите на 
Съда на ЕС. По време на преходния 
период Обединеното кралство ще 
остане обвързано по задълженията 
си, произтичащи от сключените 

от ЕС споразумения, но няма да 
участва в каквито и да е органи, 
учредени с горните споразумения. 
По време на прехода кралството 
няма да се обвързва едностранно 
с международни споразумения от 
областта или компетенциите на 
правото на ЕС, докато не получи 
разрешение от ЕС за това.

Звездите, които не дават автографи и снимки
Световноизвестният актьор 

Брайън Кранстън, познат от 
телевизионния хит Breaking Bad, 
обяви, че пенсионира ръката си 
от раздаване на автографи. „След 
18 години подписване на какво 
ли не за феновете – излизам 
в пенсия”, написа звездата в 
социалните мрежи, добавяйки, 
че се чувства „претоварен от 
молби” за автографи. По думите на 
актьора, той „обича да се среща с 
фенове” и няма да отказва снимки 
с тях. „Благодаря за разбирането. 
Ще се видим на улицата, където 
ще си направим селфи”, пише 
61-годишният актьор. Кранстън 
е само една от знаменитостите, 
които отказват да дават автографи. 
Една от причините за това се 
крие във факта, че техните 

подписи после се монетаризират 
от феновете, които продават 
разписаната вещ, понякога за доста 
сериозни суми. Професионални 
ловци на автографи често могат 
да бъдат засечени на специални 
събития, където причакват 
известни личности, приготвили 
редица вещи за подпис. Макар и 
не толкова многобройни, доста 
звезди вече са “пенсионери”, що 
се отнася до автографите, други 
пък имат точно обратната тактика 
– отказват снимки, пише BBC. 
Преди 10 години Ринго Стар, бивш 
барабанист на Beatles, обяви, че 
няма повече да дава автографи 
и ще изхвърля на боклука всяка 
пратка, която получи от фенове. 
По думите му, решението е взето 
поради огромното количество 

подписани вещи, които се 
продават онлайн в eBay. На върха 
на славата си, комикът Стив 
Мартин избира интересен начин 
да се справя с напористите фенове, 
искащи автографи – специални 
персонализирани визитни 
картички. „Това доказва, че вие 
сте имали лична среща с мен и 
че ме намирате за мил, учтив, 
интелигентен и забавен”, пише на 
визитните картички. Холивудският 
актьор Джона Хил също залага на 
тактиката с визитни картички, като 
неговият подход е меко казано по-
семпъл. „Току-що срещнах Джона 
Хил. Беше пълно разочарование”, 
пише на картичките. Младата 
актриса Ема Уотсън няма против да 
дава автографи, но стане ли дума 
за снимки, ситуацията коренно се 

променя. „Ако някой иска да ме 
снима и после публикува снимката, 
до две секунди ще има маркер къде 
точно се намира”, споделя звездата. 
Комикът Бил Мъри винаги ще ви 
даде автограф, ако го помолите - с 
малката уловка, че едва ли ще се 
подпише със собственото си име. 
По време на голф турнир през 2015 
г. Мъри подписва челото на ловец 
на автографи със син перманентен 
маркер. Подписът обаче е от 
името на ... Майли Сайръс. 
През миналата година актьорът 
разменяше автографа си срещу 
дарение в размер на $20 за фонда 
за възстановяване на Пуерто Рико 
след опустошителните урагани.
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Сигишоара - родният град на Дракула
Статията се предоставя от patepis.com 

Автор: Цветан Димитров 
Снимки: авторът

Сигишоара е може би най-
колоритния и прекрасен град в 
Трансилвания – паметник на 
културата на ЮНЕСКО в Румъния. 
Основан е от римляните след 
победата им над даките и траките 
под името Castrum Sex. Но това 
означава „шеста крепост“:)  По 
късно в 12 век унгарският крал Бела 
преселил саксонските германци да 
изградят крепости по границата на 
Седмоградско срещу нашествието 
на турците. В унгарските документи 
е Шегешвар, а в немските – Шесбург.
Тук в Трансилвания или в „страната 
зад планините (Kaрпатите) обрасли 
с гори“ се ражда и прекарва първите 
си години влашкият принц Влад 
Цепеш (Тепеш), син на Влад II 
Дракула, който дава ново име на 
града Сигишоара. Баща му Влад II 
Дракул участва в антитурската 
коалиция на ордена на Дракона и 
след пораженията при Варна 1444 е 
принуден да остави синовете си 
Владо и Раду като заложници в 
Турция за изплащането на 
годишният си данък като васал на 
султана. Влад III Дракул е освободен 
от турците през 1447 г. след 
убийството на баща му от болярите, 
но той успява да заеме бащиния 
трон чак в 1456 г. с помоща на 
молдавския си приятел воеводата 
Щефан Чел маре (Св. Стефан 
Велики). Крепостта (цитаделата) 
Сигишоара имала 14 кули, като 9 от 
тях са запазени изцяло непокътнати 
от средните векове.Тя е уникална с 
това, че днес в крепостта (четатя) 
продължават да живеят хора. Това е 
Горният град, като около него по 
късно е възникнал долния Нов град. 
Часовниковата кула (Turnul cu Ceas) 
е входът в цитаделата и е най-
забележителният паметник и 
архитектуран символ на града. Тя 
през вековете не само е служила 
като отбранително съоръжение, но 
и като административен център, 
където е заседавало кметството и 
съда, но и като градска 
съкровищница (трезор). Стените на 
Часовниковата кула са дебели в 
основата 2,5 м , а кулата е висока 24 
м. Тя има продължение с шпил и 

флюгер още 40 м.Така става общо 
64м и се вижда отвсякъде. В кулата 
е монтиран швейцарски часовников 
механизъм с два циферблата, като 
единия гледа към крепоста, а 
другият към новия град. На покрива 
могат да се забележат 4 кулички 
около централния шпил, което 
показва,че тук действа законът на 
„Jus Gladii“. Или този град се ползва 
с много силна автономия и може да 
наказва със смъртно наказание 
гражданите, които не спазват 
местните закони, без присъдата да 
се съгласува със сюрезена унгарския 
крал. От страната на крепостта се 
виждат фигурките на Закона с меча 
и на Правосъдието с везните.Те се 
съпровождат от Ангелите на деня и 
ноща. За тази Часовникова кула 
казват,че тя не отмерва времето, а 
вековете на битки, чума, нашествия, 
мир и благоденствие свързани с 
градски легендарни герои като 
прочутия Влад Дракула. Влашкият 
воевода е владетелят символ за 
справедливост, самоотверженост, 
ред и честно служене на румънския 
народ.Той е бил оклеветен от 
враговете си и уязвен от 
политическите манипулатори. 
Воеводата Влад е наречен 32 години 
след смърта си Цепеш (Набивач на 
кол) в клеветнически немски 
памфлет от 1508 г. За него е 
измислена глупавата холивудска 
легенда за вампир. Casa Vlad – 
Dracul e къщата, където е роден 
Влад Цепеш и брат му Раду. Тя е в 
центъра на Сигишоара близо до 
Часовниковата кула. Тук баща им 
Влад II Дракула се е стремял да даде 
на своите деца – наследници на 
влашкия трон – блестящо и 
всестранно образование. Момчетата 
са растяли физически и 
интелектуално. Известно е, че Влад 
Дракула се занимавал с плуване, 
фехтовка, участвал е рицарските 
турнири, стрелба с лък, придворен 
етикет, конна езда. Младият 
Дракула е изучавал история, 
хуманитарни науки, политическо и 
църковно право. Освен влашкия 
език, той е владеел още българския 
– основен език на делопроизводството 

и църковната 
служба в 
р у м ъ н с к и т е 
к н я ж е с т в а , 
латинския – езика 
н а 
дипломатическата 
кореспонденци я, 
немски и унгарски. 
В с и ч к и 
с р е д н о в е к о в н и 
б ъ л г а р с к и 
владетели като са 
стъпвали на 
престола са 
приемали името на 
своя покровител св. 
Йоан Рилски. Явно 
е,че Влад Цепеш се 
считал за български 
владетел и е ползвал 
о ф и ц и а л н о 
българския език за 

комуникация с местните хора: власи 
и българи. Така, че братя българи 
пишете на кирилица! Това ни прави 
уникални като наследници на Влад 
Дракула! 🙂 По късно братята стават
гаранция за ежегодния васален 
данък към Високата Порта и като 
заложници в Одрин научават 
отлично и турски език. След 
убийството на баща му турците 
качват Влад за месец на бащиния 
трон. С помоща на своя молдовски 
приятел Стефан Чел маре (св. 
Стефан Велики) Влад се утвърждава 
за 6 години за княз на Угровлахия. 
Зловеща история описва как султан 
Мехмед II веднъж изпратил двама 
посланици в двора на Дракула. 
Когато посланиците се явили пред 
него, те не свалили чалмите си. 
Дракула ги попитал защо проявяват 
такова неуважение, а те отговорили, 
че просто такива са обичаите им. 
Тогава мисля да заздравя 
традициите ви, рекъл князът и 
наредил да заковат чалмите им за 
главите. След това Влад премества 
столицата в основания от него 
Букурещ.Разбира се влашкият 
воевода не е наказвал осъдените 
постоянно с набиване на кол, както 
твърдяла вражеската католическа 
пропаганда.Той е взимал 
оригинални съдебни решения, за 
които рядко се споменава. Така 
например, един търговец загубил 
кесия с пари, а един бедняк я 
намерил и върнал. Защо я върнал и 
дали е оставил част от парите за 
себе си, ние няма да узнаем някога, 
но алчния търговец подал жалба 
към Влад Цепеш. Търговецът 
твърдял, че в кесията имало 1000 
монети, а беднякът му върнал 950. 
Влад Цепеш отсъдил така: след като 
беднякът е върнал парите, той е 
честен човек, а тъй като липсва част 
от монетите, то това не загубената 
кесия. Нека тези 950 монети останат 
в бедняка, а търговецът може да 
почака докато се намери неговата 
кесия 🙂  Владелят Влад Тепеш се
покаял и за да изкупи своите грехове 
става ктитор и покровителства 
православните манастири във 

Влашко: Козия, Говора, Тисмана, 
Комана и на Света Гора – Атон: Св. 
Пантайлемон и Филотей. Всяка 
занаятчийска гилдия като на 
ковачите, шивачите, касапите, 
въжарите, златарите, дюлгерите се е 
грижила и подържала определена 
кула от градската стена. Не са 
допускани чуждеци власи или 
българи да влязат в гилдиите на 
майсторите саксонци. След 
революцията срещу Чаушеску, 
повечето германци са се изселили в 
Австрия и Германия, но къщите им 
са останали запазени и подържани. 
Днес в 30 000 градче Сигишоара са 
останали един автобус германци. 
Сигишоара е на 290 км от Букурещ 
и има редовна жп връзка три пъти 
със столицата. Продължаваме 
нашата сутрешна разходка из 
средновековната крепост, докато 
още спят туристите и вампирите. 
Манастирската църква е на монасите 
от Доминиканския орден. Тя е 
затворена и затова днес не можем да 
чуем мощните звуци на органа и на 
Бах! 🙂 Днешното кметство е
построено на място на две 
разрушени крепостни кули. Входът 
в крепоста е само за коли с пропуск. 
Вляво пред Часовниковата кула има 
покрита алея с парапет за достъп на 
възрастните хора. Ясно е, че 
Сигишоара е отдавна в ЕС 🙂 
Часовниковата кула днес е градския 
музей на средновековните оръжия 
за мъчения. Кулата на калайджийте 
е осемстенна и още носи страшните 
белези от снарядите при обсадите. 
Кулата на въжарите е още обитаема. 
В градината й все още расте коноп, 
основен материал за плетенето на 
въжетата 🙂 Кулата на ковачите е
притихнала до църквата на върха на 
хълма.  Довиждане на войводата 
Влад Цепеш, посветил живота си на 
борба с нашествениците – 
мюсюлмани и срещу  чудовищния 
султан окупирал Константинопол, 
защитник на православието и родом 
от Сигишоара. Днес братята 
румънци се молят воеводата Влад 
Цепеш да се завърне, понеже 
корупцията е навсякъде и 
православието е в опасност! Днес 
когато празните католическите и 
лютерански храмове в Сигишоара 
се отварят само по големи празници 
за гостите от чужбина, ние можем 
да се поклоним в православната 
катедрала „Света Троица“, която е 
зад реката в новия град. Благодарим 
още за любезното гостоприемство 
на манастира „Св.Димитър“ край 
Сигишоара, оказано ни от далечния 
роднина на Дракула – архимадрит 
Геласий Тепеш. Бог да пази нашите 
братя от Трансилвания! 
Литература: Влад Цепеш Дракула, 
Побивачът на колове, Криминални 
досиета. Елена Артамонова, Влад 
Цепеш (1431 – 1476), Литературен 
свят. Елена Артамонова, Легенда о 
великом изверге, Наука и жизнь. 
Елизабет Костова, Историкът, 
2005
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Та – мои приятели организираха 
влакова разходка из Македония. Да, 
звучи най-малкото странно, но 
целта беше да се обиколи цялата 
влакова мрежа на Македония за 3 
дни. Започнахме с влак София-Ниш 
в четвъртък вечер (директна линия 
към Македония няма). Циркът 
започна още с качването – цялото 
купе, където ни бяха запазените 
места, беше пълно. „Разгонихме“ 
хората, но двама не искаха да стават. 
Ние бяхме 5 човека, та накрая се 
съгласиха те да се сменят за едното 
място. Няколко пъти казвахме на 
жената да отиде в другите вагони да 
провери, че сигурно има места, тя 
отговаряше с „нема, нема, проверила 
съм“. Преди Пирот подозренията ни 
се оказаха верни – контрабанда. В 
целия влак имаше контрабандисти 
на всякакви дребни неща – нашите 
бяха с пуловери или някакви дрехи. 
Докато бяхме на прозореца, 
сърбинът свали седалката и почна 
да вади неща от там. След малко 
мина жената с ключовата реплика 
„събра ли си багажа“. Кондукторите 
също май бяха в „играта“, защото не 
им заверяват билетите и така могат 
да пътуват с тях много пъти. На 
митничарите с такива дреболии 
сигурно не им се занимава. Беше 
леко тъжна картинка, как толкова 
много хора се занимават с пренасяне 
на две торби стока, печалбата от 
което сигурно им стига да си купят 
да ядат. Слязохме на Ниш в 2ч през 
нощта. На гарата, пред полицията, 
отворихме вестници, нарязахме 
домати и краставици и замазахме 
едни филии. Банкетна вечеря в 
абсурден контекст. Беше вкусно. 
После се разходихме из Ниш за час 
– доста приятен град, в центъра 
беше много оживено, имаше 
открити дискотеки. Обърнах 
внимание и на паркирането – има си 
няколко зони за платено паркиране, 
а Ниш е по-малък от София. 
Върнахме се на гарата, влакът 
позакъсня, но се качихме. А, да, 
жената, която обявяваше влаковете, 
казваше „сречан пут“ (приятен път) 
– незначителна, но забележима 
любезност. Платихме си спални 
вагони и, като изключим граничната 
проверка, се събудихме в Скопие. 
Пристигането в Скопие беше през 
Куманово (север). В Скопие гарата е 
интересна – една естакада с релсите 
и пероните, а отдолу – автогара. 
Навсякъде „таксисти“ те прикоткват 
за такси, нормално. Отказаха да ми 
продадат бира, защото преди 10ч 
било забранено. Интересното, е че 
го спазват, може би защото беше 
магазинче на гарата. Купихме 
билети за Гевгелия, до гръцката 
граница (за след 1 час) и излязохме 
из квартала да закусим. И там има 
зони за платено паркиране (25 
денара (80ст) / час в тази, в която 
бяхме). Интересно е да се видят 
автобусите в Скопие – част от тях са 
лондонски, част са стари соц-
автобуси. Еклектика. Хванахме 

влака за Гевгелия в 9. Влакът – 
мръсен, стар. Като нашите. Общо 
взето всички влакови състави бяха 
със сръбски вагони и локомотиви, 
оставени „от едно време“. Гарите са 
стари, доста от тях порутени. След 
около 3 часа бяхме в Гевгелия, като 
от там влак наобратно има чак в 5. 
Толкова време там нито има какво 
да правим, нито ще можем след това 
да стигнем до Прилеп, където е 
целта да нощуваме. Затова трябва да 
се върнем към Велес. Само че 
таксиджиите, които отново 
„подходиха“ към нас , не искаха да 
карат до там (100 км е). Придвижихме 
се до автогарата, където се оказа, че 
автобусът, който сме прочели в нета, 
наистина го има, което беше 
успокоение. Там ни заговори една 
баба, пита откъде сме, беше много 
шокирана от това, че сме от 
България, разказа какви роднини 
има там, и че била роднина на Нако 
Колев (шоколада), който трябвало 
да бъде на мястото на Тодор Живков, 
ама го убили. „Сакам да кажем“ 
бяха 40% от думите и, а 
заключението беше, че тя може да е 
македонка, ама е и българка („и 
така, и вака“). Автобусът обаче беше 
без климатик, а температурата беше 
40 градуса, код оранжево 
(портокалова фаза) (снимка). Което 
във влака беше по-поносимо, заради 
отворените прозорци, но в автобуса 
се „разтекохме“. Добре, че имаше 
една почивка на Неготино та да 
заредим с вода и да се разхладим. 
Там някъде едни хора пренасяха 
щайги през магистралата. 
Пристигнахме на Велес, където 
също главната улица се казваше 
Маршал Тито. В повечето градове 
беше така, очевидно кръстена на 
създателя на републиката. Велес е 
като нашата Горна Оряховица – най-
кръстопътната гара, но скучен град. 
Докато чакахме влака седнахме на 
един фонтан в центъра с по едно 
скопско пиво в ръка. Жегата беше 
тежка, часът беше 3 следобед, и 
седенето на сянка беше единственото 
разумно решение. Гарата е доста 
далеч от автогарата, та походихме. 
Намира точно срещу дни силози, 
явно в индустриалната зона. На 
гарата купихме билети за Прилеп и 
зачакахме. Влакът, както всеки 
влак, който ползвахме, закъсняваше. 
Дойде един от Скопие, едни хора 
свалиха вана, други – хладилник. 
Дойде и нашият, качихме се. Беше 
експрес, в който имаше големи 
телевизори, на които даваха 
държавната телевизия. Нашият влак 
беше доста бърз, та скоро се 
озовахме в родния град на Батман. 
С излизането от гарата пред нас се 
разкри отчайваща гледка – рушащи 
се, изоставени сгради, прах и…
нищо. Не Прилеп, а Припят.  
Хванахме пътя към хотела, който 
уж бяхме резервирали. Към центъра 
нещата взеха да изглеждат добре, 
дори приятно. Личеше си, че е 
вложено усилие за да изглежда 

градът хубаво. В хотела ни 
настаниха и излязохме към центъра. 
Беше към 9 часа, и центърът беше 
пълен. Може би защото е 
университетски град, но имаше 
много хора, много заведения и като 
цяло – живот. Хапнахме в една 
гостилница, сервитьорът се оказа, 
че ходи често в България – 
Сандански, Петрич, Благоевград, 
Кюстендил. Хубаво е в България 
явно, та идват хората. Не успяхме да 
обиколим добре Прилеп, защото, 
очаквано, бяхме много изморени, и 
на следващия ден направо станахме 
за влака към Битоля, в десет без 
нещо. Битоля е приятен и поддържан 
град, втори по големина в 
Македония. Там имахме време да се 
поразходим, да накупим 
джунджурии, картички и боклуци. 
За няколко часа е супер, даже не ни 
стигна времето да влезем на разни 
места, та само отвън гледахме. 
Хванахме автобуса за Охрид в 13:15. 
Отново без климатик, и отново 
жега. Тук ще отбележа, че до Охрид 
влак няма. Местността е много 
планинска, и преди години е имало 
теснолинейка, но отдавна вече няма. 
Асфалтът е доста напукан и това 
доведе до много подскоци и 
„лашкане“ в бусчето. Пристигнахме 
в Охрид, където ни чакаше човекът, 
при когото щяхме да нощуваме. Той 
дава квартира под наем, но наши 
приятели бяха ходили преди при 
него и го препоръчаха. И с право. За 
Охрид един следобед е малко. 
Градът е туристически, но не 
натрапчиво, като например нашите 
черноморски курорти. Приятно е да 
се разхождаш край езерото и по 
уличките в стария град. Има доста 
църкви, крепост, гроб на Климент, 
билянините извори (където е 
„платно белила“) и какво ли още не. 
Видяхме само част от тези неща. 
Вечерта беше идилия, когато в 
рамките на някакво фестивалче 
хора пееха „Охридското езеро“, а 
ние седяхме на брега. Малко след 
това двама от нас водеха хорото. 
Хапнахме (в туристическата част е 
по-скъпо, разбира се, но поносимо). 
В Охрид ще се ходи пак, няма начин. 
Следваше най-дългият ЖП преход, 
но първо трябваше да стигнем до 
ЖП гара. От Охрид хванахме 
автобус за Кичево. Той имаше 
климатик, защото беше за Скопие и 
имаше туристи. Хванахме влака за 
Скопие. След скъпата вечеря в 
Охрид, обядът ни беше филии с 
топено сирене и мариновани 
корнишони в мръсния влак. Но няма 
нищо лошо в контрастите. Струга, 
Кичево и всичко по западната 
граница, та чак до Скопие е 
албанско. Веят се албански знамена, 
има огромни кичозни къщи, 
очевидно на местните „големци“. 
На една гара албанец се провикна 
„Не сликай да не извадим пищовот“ 
(„Не снимай да не извадя 
пистолета“). Самата ЖП линия 
минава през доста красиви 

планински места, има и една голяма 
и много висока естакада. Но гарите 
ги няма – дори разрушени постройки 
няма на места. Влакът спира в 
нищото и се качват/слизат някакви 
хора. На една от горните снимки се 
вижда надпис „Секоj треба да има 3 
деца“. Албанците бяха взели това 
присърце, и в съседните купета 
имаше едно семейство с 5. След като 
те слязоха, бащата остана до Скопие 
и влезе при нас, да си говорим. 
Реши, че или сме журналисти, или 
сме агенти – снимаме и пишем. 
Убедихме го, че не сме нито едното 
от двете, и се заговорихме. Увери 
ни, че човекът на Радуша с пистолета 
е нямало да ни направи нищо, щото 
не сме македонци. И че албанците 
били много миролюбиви. Ако не 
били, за два дена щели да превземат 
всичко до Кюстендил, ама си 
траели. Което беше част от монолога 
за велика Албания, как Скопие и 
още куп територии са всъщност 
албански, и че албанците са най-
най. Заради закъснението на влака, 
в Скопие имахме само 15 минути да 
купим билети, вода, храна, аз да 
питам за автобус за София вечерта, 
и да се качим на влака за Кочани. 
Кочани е близо до българската 
граница, и влакът е само в неделя. В 
около 15ч потеглихме и следващите 
6 часа бяхме в този влак, с 5 минути 
слизане на Кочани. Той минава през 
по-българската част на Македония, 
с най-голям град – Штип. Влакът 
отново беше мръсен, гарите – 
отново рушащи се (поне част от 
тях), ние отново ядохме като 
клошари, а дори накрая нямахме 
вода и намерихме две недопити 
шишета на други пътници. Не се 
наложи да ги ползваме, защото 
открихме още едно шише с наша 
вода. Кондукторът ни се чудеше 
какво правим, още повече, че за тези 
6 часа пътувахме във всичките 3 
отделения на влака (заради 
„климатизацията“). Пристигнахме 
обратно в Скопие в 21:35, достатъчно 
време да хвана автобуса в 22. Който, 
като всичкият транспорт в 
Македония, дойде с 20 минути 
закъснение и тръгна с 45, в 22:45. По 
този начин съм обиколил цялата 
железопътна мрежа на Македония, 
без една отбита от пътя ни гара – 
Волково (по линията за Прищина), 
която останалите от групата 
останаха днес да посетят, като по 
този начин съм покрил 98.9% от 
дължината на железопътната мрежа. 
В заключение, като изключим 
центровете на големите градове, 
всичко останало е соц, а „Юго“ все 
още е масова кола. Езикови 
проблеми почти няма, дори може да 
не се мъчи човек да говори на 
македонски – и да кара на български, 
ще го разберат (с изключение на 
някои думи). Като цяло – абсурдно, 
но приятно пътешествие.
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До 2025 ще има летящи таксита
Това посочи Петрик Моли, 

изпълнителен вицепрезидент на 
компанията Bell Helicopter, която си 
партнира с Uber по отношение на 
разработки, свързани с обществения 
транспорт. „Летящо такси е 
следващата посока, в която ще 
поеме нашата индустрия и е много 
важно за нас да се уверим, че сме 
сред тези, които ще мислят какво 
трябва да представлява транспортът 

през следващите 10-20 години”, 
казва Моли пред Bloomberg. “Няма 
да видим такси, което ще полети 
още утре, но това ще се случи доста 
по-скоро, отколкото хората си 
мислят”, добавя той. През миналата 
година Uber обявиха партньорства 
с 5 компании, специализирани 
в различни аспекти, с които ще 
работят за развитие на транспорта.
Първични тестове на летящо 

такси се очакват през 2020 г. в 
Далас, Тексас и Дубай, където са 
съсредоточени доста интереси, 
свързани с авиацията. В Индонезия 
и Ню Йорк вече има подобни неща и 
днес. Там съществуват приложения, 
чрез които потребителите могат 
да си поръчват хеликоптер, казва 
Моли.

„Вярваме, че в средата на 
следващото десетилетие, или 

дори през 2025 г., ние ще летим, 
ще видим първият летящ кораб”, 
казва Моли по време на авиошоу в 
Сингапур.  Компанията Bell Aircraft 
Corp, базирана в Тексас, е основата 
през 1935 г., като към днешна дата 
е продала над 35,000 самолета на 
клиенти из целия свят. Компанията 
има мощности и в Канада.

Microsoft патентова устройство за разчитане  
на мисли

Microsoft патентовал 
устройство, което контролира 
мозъка и позволява на потребителя 
да управлява различни приложения, 
при това без да извършва каквито и 
да е движения. Използвайки лента 
за глава със специални сензори, 
устройството може да интерпретира 

неврологичната информация от 
мозъка и чрез нея да спести дори 
жестовете. То изпраща неврологични 
сигнали до мозъка, използвайки 
електроенцефалограма за разчитане 
и след това за управление. Освен 
всичко изброено, устройството 
може да се учи и да знае кои 

сигнали наистина се отнасят към 
приложението и кои не. Алгоритми 
пък ще учат поведението на мозъка и 
ще използват неутронните сигнали, 
за да подобряват и скоростта на 
работа по време на употреба. Някои 
от елементарните операции ще 
бъдат кликане с мишка, натискане 

на бутони и всякакви други жестови 
показатели. От Microsoft заявяват, 
че щом потребителят започне да 
мисли за тези действия, компютърът 
автоматично ще стартира своята 
работа.

Първи обир на брокери на Bitcoin
Двама британски брокери на 

криптовалута са станали жертви 
на въоръжен обир. Четирима 
крадци принудили жертвите си 
да преведат биткойни по тяхната 
сметка, пише “DailyMail”. Това е 
първият подобен случай на кражба 
на виртуална валута. Нападението 
е извършено в южното английско 
село Моулсфорд, съобщава 

AFP. Четиримата нападатели с 
качулки на главите проникнали в 
жилището на 31-годишната Ейми 
Джей и 30-годишния Дани Астън 
и принудили мъжа да направи 
финансов превод на биткойни от 
компютъра си. Според националния 
фирмен регистър Ейми Джей 
и Дани Астън са директори на 
компанията Aston Digital Curren-

cies, специализирана в управление 
на инвестиционни портфейли с 
криптовалути, регистрирана на 
домашния им адрес. Компанията е 
създадена през 2017. До този момент 
никой не е арестуван, но според 
полицията в Темс Вали нападателите 
може би са се насочили специално 
към Дани Астън поради историята 
на транзакциите му в интернет. 

Използвайки псевдоним, той 
извършил над 100,000 транзакции 
с криптовалути с 16,375 различни 
съконтрагента. Някои от тях го 
препоръчали заради добрите му 
постижения, като използвали 
истинското му име, което може да 
е позволило на нападателите да го 
открият.

Белгиец обикаля 
безплатно Европа с  

TinderSurfing
Белгиецът Антъни Бота е 

успял да обиколи над 20 държави 
на Стария в Европа, без да плаща 
престой, използвайки “TinderSurf-
ing”. Това обединява платформата 
за запознанства “Tinder” с друга 
за безплатно настаняване или 
престой, който се заплаща 

символично.  Антъни пише на 
дамите от други държави, че 
има намерението да се възползва 
единствено от свободния диван в 

хола им и чака отговор. Признава, 
че не е очаквал какъвто и да е 
успех. Дори в началото е получавал 
много негативни отговори, но е 
бил подготвен за това. Антъни 
обаче смята, че е привилегирован, 
защото е мъж. Според него този 
начин на пътуване е много опасен 
за дамите, защото “Tinder” е пълен с 
недобронамерени мъже. Белгиецът 
планира подобно пътуване до 
САЩ и Нова Зеландия.

Канада сред най-
застрашените от удар 

от метеорит
Северна Русия, Канада и 
Северна Европа са най-
застрашени от масивни 
астероиди. Това се 
казва в изследване на 
колумбийски учени, 
публикувано на Cornell 
University в Итака, щата 
Ню Йорк. Учените са 
изчислили вероятността 
от това метеорити да 

ударят Земята и са стигнали до 
извода, че екваториалните страни са 
най-малко застрашени, съобщи Siv-
er Times. Изследователите 
отбелязват, че това е само временно, 
защото пътят на космическите тела 
се променя.   На 17 януари 2018 
метеорит навлезе в атмосферата 
над Мичиган и експлодира над 
Детройт.
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Милиардер не иска да плаща данъци заради 
гъши екскременти

Американскки милиардер 
отказа да плаща данъци заради 
екскрементите на стотици канадски 
гъски, които се събират всяко лято 
във ваканционния му дом в щата 
Ню Йорк, предаде Associated Press. 
Том Голизано няма да плати данъка 
си за подкрепа на училищата в 

района в размер на $90,000, докато 
властите в градчето Фингър лейкс 
не намерят начин да контролират 
птиците. “Миналото лято беше 
ужасно. Пристигайки, намерихме 
100-200 гъски на ливадата ни. Не 
можеш да ходиш бос, не можеш да 
играеш с фризби, не може внуците 

ти да тичат наоколо. . . Плащам 
всичките тези пари за данъци и не 
мога да използвам собствеността си 
заради изпражненията на гъските”, 
каза Голизано. Представителите 
на местната власт отговориха, че 
гъските в частната собственост 
на мъжа са негов проблем, а не 

на общината. Това е последният 
от поредица случаи, в които Том 
Голизано, чието състояние се 
оценява на над $3 млрд., се бунтува 
срещу данъчната система в САЩ.

Възнаграждават зрители на порно с 
криптовалута

Технологичният стартъп 
Vice Industry Token планира да 
възнаграждава зрителите на 
филмчета за възрастни. Новите 
бизнесмени планират по този начин 
да развият развлекателния си 
проект, пише Times. Клиентите ще 
получават токени VIT, които може 
да се използват за получаване на 
намаления или абонамент в други 
сайтове с идентично съдържание. 

Основателят и генерален директор 
на Vice Industry Token Inc. Стюарт 
Дънкан е уверен, че класическият 
модел за осребряване чрез 
привличане на спонсорирано 
съдържание е напълно изчерпан. 
“Вниманието на аудиторията - 
това е ценен и оскъден ресурс. 
Платформата ни обръща 
рекламния търговски модел, за 
да капитализира новия”, заяви 

той. Бизнесменът е разработил 
концепция под името “икономика 
на вниманието”: според неговия 
замисъл разпространителите 
на порно трябва активно да 
взаимодействат с потребителите и 
да възнаграждават интереса им, за 
да постигнат истинско внимание 
към продукта. За да получат 
заплащане, клиентите трябва 
да изпълнят конкретни задачи, 

обявени от администратора 
на сайтовете, участващи в 
експеримента. Развлекателният 
блокчейн проект Vice Industry To-
ken Inc. започва да продава токени 
на 15 февруари. в началото на 
проекта се предлагат на клиентите 
2 млрд. от общо 4 млрд. токъни.

гнени отломки донесли края на ледников период 
на Земята преди 12,800 г.

Падащи от небето огнени 
кълба са опожарили 10 млн. кв.км 
суша преди 12,800 години и са 
унищожили значителна част от 
биомасата на планетата, съобщи 
Life. Международна група учени 
изследваха съединения от 170 
точки на планетата и в тях откриха 
следи от едновременно падане на 
много отломки от огромна комета, 
чийто диаметър е не по-малко 
от 100 км. При преминаването 

си през атмосферата отломките 
се загрели и опожарили големи 
площи. Били унищожени 9% от 
биомасата на сушата. Учените 
проучиха съдържанието на 
платина на 26 места на планетата 
отпреди 12,836 до12,815 години. 
За този 21-годишен период там 
се увеличала концентрацията 
на платина. В 4 проби от лед 
на тази възраст бе открита 
анормално висока концентрация 

на нитрати, оксалати, ацетати 
и соли на мравчената киселина. 
Подобни съединения се появяват 
при изгаряне на биомаса. За 
масовите пожари с огромни 
мащаби свидетелства и пикът в 
съдържанието на въглероден газ 
в мехурчетата въздух в леда от 
онова време. Учените се опитали 
да установят какво количество 
биомаса трябва да изгори, за да се 
оставят подобни следи. Оказало 

се, че за целта трябва да изгори 
биомасата на около 10 млн. кв.км 
суша. Учените предполагат, че 
платината и огромният пожар са 
резултат на разрушаване на комета 
с диаметър не по-малко от 100 км 
близо до Земята. Фрагменти от 
кометата години наред са падали 
на нашата планета.

Стоенето прав на работно място намалява рискя 
от инфаркт, инсулт и диабет

Служителите в офиси, които 
желаят да отслабнат и да се 
погрижат за здравето си, могат 
да се възползват от бюрата за 
правостоящи, предаде DPA, 
позовавайки се на резултатите 
от американско изследване. 
Изследователите установили, че 

когато човек стои прав, изгаря 
0.15 калории повече за минута, 
отколкото в седнало положение. 
Като пример се дава човек с тегло 
65 кг., който стои изправен 6 часа 
дневно, вместо да седи, може да 
отслабне с 2.5 килограма годишно 
при непроменен калориен прием. 

Стоенето в изправено положение 
на работното място не само 
допринася за изгарянето на 
повече калории - увеличената 
мускулна активност се свързва с 
понижен риск от инфаркт, инсулт 
и диабет, отбелязва ръководителят 
на изследователския екип д-р 

Франсиско Лопес-Хименес. 
Направеният от специалистите 
анализ е показал, че в САЩ хората 
прекарват в седнало положение 
над 7 часа дневно, а в Европа - 
между 3.6 и 6.8 часа на ден.
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Flamingo’s Restaurant & Bar  
385 The West Mall

(416) 913-9258
Once again Prestige Band from Belgrade  

is back at Flamingo’s!!! 
Come on Valentine’s Day 

February 14th where they will open up the night  with FREE 
entrance and complimentary dessert!  

Call to reserve your table at 416.913.9258! Cheers.
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Българка се раздели с 11,000 лв. при 
„обещание“ до получи $550 млн.

52-годишна жена от Бачево бе 
измамена 11 хил. лева след като 
получила обещание от човек, с 
когото се запознала в интернет, че 
ще получи 550 милиона долара. 
Имало обаче едно условие – да 
преведе по негова сметка 11 хил. 
лева, разказва Bulgaria ON AIR. 
Двамата дълго поддържали връзка 
по интернет. Измамникът търпеливо 
печелел доверието ѝ, а малко преди 
началото на 2018 г. дошъл моментът 
и за измамата. Мъжът се представил 
за дипломат и й обяснил, че има 
връзка с генерал от Америка, който 
ще й даде 550 млн. щатски долара. 

Но за да й ги изпрати, тя трябвало да 
преведе пари, за да бъде освободена 
пратката. 11-те хиляди лева жената 
превежда на пет пъти. И когато вече 
се готви да получи 550-те милиона 
долара, приятелят ѝ от интернет 
просто изчезва. А жената отива 
в полицията. Подобни измами в 
района на Разлог се случват все по-
често напоследък. От полицията 
предупреждават хората да бъдат 
много внимателни и да не изпращат 
пари на непознати лица.

Откъде идва името Google?
Най-голямата търсачка в 

света стартира през 1996 г. под 
името BackRub. Две години по-
късно нейните създатели Лари 
Пейдж и Сергей Брин решават 
да преименуват търсачката на 
Google. Думата „гугъл“ (goo-
gol) е число в математиката, 
равно на 10 на степен 100 или на 
1 със 100 нули. Произходът на 
думата е интересен. През 1938 
г. американският математик 
Едуард Кеснер се разхождал в 
парка с двама свои племенници и 
обсъждал с тях големите числа. 
В хода на разговора станало дума 
за число със сто нули, което 

нямало свое име. Единият от 
племенниците, деветгодишния 
Милтън Сирота предложил да 
нарекат това число „гугол“ (goo-
gol). През 1940 г. Едуард Кеснер 
съвместно с Джеймс Нюман 
написал научно-популярната 
книга Mathematics and the Imagina-
tion, където и разказал за числото 
googol. В двоично представяне 
гугол е число от 333 бита, от които 
последните 100 цифри са нули. В 
шестнадесетична бройна система 
гугол се състои от 84 цифри, от 
които последните 25 цифри са 
нули.

Освен думата 
“парламента”, поне 

по малко “мента” 
съдържат още думите 

“комплимента”, 
“документа”...

1. Давам стая за момиче с голям 
балкон. (обява) 
2. Ще бъда отворена след 10 
минути. (бележка оставена от 
продавачка) 
3. Без грам излишен килограм! 
(надпис върху кутия с маргарин) 
4. Всеки истински комунист е под 
земята. (надпис на мина) 
5. Търся работници за скара. 
(обява) 
6. Продавам шестмесечен 
ваксиниран немски овчар. 
7. Не пускайте чешмата, защото 
тече! (надпис на чешма) 
8. Моля, както ние не пикаем във 
вашите пепелници, така и Вие да 
не си хвърляте фасовете в нашата 
тоалетна. (надпис в тоалетната на 
заведение) 

9. Търсим две секретарки, едната 
с два езика, другата без език. 
(обява) 
10. Яйца собствено производство. 
(табела в магазин) 
11. Правим обувки с кожа на 
клиента. 
12. По-добре тук, отколкото 
отсреща! (надпис на кафене срещу 
централни гробища) 
13. Българско бельо директно от 
вносителя. (надпис на Женския 
пазар) 
14. Поради ремонт бръснеме 
отзад. (надпис на бръснарница) 
15. Давам таван. Тоалетната е в 
мазето. (обява за наем)

Изповедта на един 
бивш алкохолик, 

понастоящем добре 
продаван автор на New 

York Times и успешен 
предприемач

Добре продаван автор на 
New York Times и предприемач 
споделя в емоционална изповед 
за своята борба с алкохолизма. 
Майкъл Левин разкрива как от 
ужасния порок го избавила... 
любовта, пише Daily Telegraph. 
„Моето последно питие, добре 
де – питиета, поне бутилка вино, 
изпих точно преди 26 години, 
на 31 януари 1992 г. Мястото: 
Апартамент на бивша приятелка 
в Лос Анджелис. Причината: 
Надявах се, че ако и двама се 
напием достатъчно, тя би легнала 
с мен още един път. Времето: 
Тръгвах си от Лос Анджелис на 
следващата сутрин, местех се 
на изток. Резултатът: Не можах 
да я напия достатъчно. Нищо не 
се случи. Истинското „нещо“ 
се случи извън сградата, докато 
седях в колата си и изтрезнявах 
и преживявах първия си ясен 
момент след 15 години пиене. 
Спомням си ясно как седях там 
и мислех: „Превърнал съм се в 
животно. Тази жена ме обича, 
а аз искам само да я използвам 
и захвърля“. И преди това бях 
осъзнал, че трябва да спра да пия. 
Въпреки дипломите си от колежа 
„Амхърст“ и Университета по 
право на Колумбия, бях негоден 
да работя. Бях негоден и да бъда 
обичан. Не можех да задържа 
работа. Не можех да задържа и 
долар в джоба си. Изваждах най-
лошото от всяка жена, с която 
съм излизал. На 33 години ударих 
дъното.” Бях спирал да пия осем 
пъти за 21 месеца преди тази нощ 
у бившата. Разбрах, че мога да 
издържа 2 месеца пиене, след това 
8, 4, все едно. Но винаги започвах 
пак. Все пак не бях алкохолик, 
нали? Нали? В следващите месеци 
се промени начинът, по който се 
виждах. Първо си казах: „Не съм 

алкохолик наистина“. След това: 
„Не съм неалкохолик“. И след 
това, най-накрая, болезнено, дойде 
истината: „Аз съм алкохолик. Да, 
такъв съм“. Всъщност седнах 
и написах цялата си история 
с пиенето. За 45 минути, на 17 
страници от мен се изля цялата 
мъка от пиенето и загубите, които 
ми е причинило. Взех написаното 
на среща на група алкохолици. 
Човекът, който говореше в този 
ден, имаше същото първо име 
и история, ужасно подобна на 
моята. „Би ли прочел това и 
да ми кажеш дали мислиш, че 
съм алкохолик“, попитах го, 
подавайки му страниците. Той 
прие и ми се обади след няколко 
дни. „Тези тъмни моменти са 
признак за алкохолизъм. Твоята 
неспособност да задържиш 
работа, да имаш връзка, лошите 
отношения със семейството са 
знак за алкохолизъм. Същото е 
и с гнева“, каза ми той. Отново 
и отново докато най-накрая 
схванах. Предадох се. Спрях 
да пия завинаги, ден след ден. 
Сега, 26 години по-късно моето 
последно питие си остава тази 
бутилка вино, която пресуших, 
надявайки се да вдъхновя бившата 
си да се напие колкото исках. 
След това й се извиних и все още 
поддържаме връзка. Приятели 
сме. Също толкова важно за мен е 
всяка година около годишнината 
от това последно питие е да 
паркирам пред нейната сграда – 
тя се изнесе, но това не е важно, 
и да си припомня мислите, които 
имах в колата, в онзи момент на 
яснота, тогава на 31 януари 1992. 
Всъщност, докато пиша тези 
думи, сега стоя пред сградата. 
Тя изглежда малко стара, но и аз 
също“.

- Скъпи, ако те напусна и замина с друг, срещу 1 милион долара, ще се 
съгласиш ли? 
- Ако мога да плащам разсрочено, да!

 
Блондинка при татуист: 
- Преди два месеца ми татуирахте “Кирчо”. Сега можете ли да го 
изтриете? 
- Не. 
- Тогава добавете “е простак”!



Feb 9, 201812 info@bulbiz.com(416) 821-9915Р Е К Л А М А

780 Burnhamthorpe Rd. Unit#12/ Mavis

     905-232-5246

Оld Мill Pastry & Cafe

Lunch-Dinner Menu (11am-7pm)

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

. Pancakes . French Fruit Plate

. A complete meal

. Hot and Cold Beverages

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

Walk-In, Take Out, Delivery, Catering

Gardiner Expy

E
as

t M
al

l
Evans Ave.

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

Soup, Stew  
(Noodle or Dumpling)

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

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

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

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

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

Hot & Cold Hot Beverages

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

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

НОВО!!!
Собствено 

производство  

на телешки 
съджук. 

Добре дишли!
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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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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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ПОРЪЧАЙТЕ

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.

Valentine’s specials up to 50% off Gold hearts 
a perfect 

gift for your 
loved ones!
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Прием и записване от 09:00 ч. до 19:00 ч. Телефон: 416-650-1282

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

www.vorojeyaleila.com

"Методите, използвани 
от този човек за 

разкриване причините за 
заболявания, дисхармония 

или дисфункция, както 
и способността и да 

влияе за последващото 
неутрализиране на тези 

причини, връщане на 
здравето и положително 

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

медицинска практика".

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

двупосочна 
система за 
съобщения 
с мощна 

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

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

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

Как " преоткрих "  
пророчицата Лейла Лейла

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

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

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

Лейла - историята в първо лице
Любов, водеща до лудост

Ще споделя с вас историята на 
мой пациент, посещаващ ме в 
продължение на 13 години. 
Конфиденциалността тук е 
стриктно спазена, тъй като той не е 
потомък нито от Русия, нито от 
Украйна, нито от Израел. В 
общността ни не е известен на 
никого до този момент. Може би 
след като прочетете тази статия, 
мнозина ще видят решение не само 
на личните си и финансови 
проблеми, но също така ще намерят 
изход от стагнацията и ще се 
отърсят от психичните 
разстройства, които ни пречат да 
живеем. И така, Ахмед (това не е 
истинското му име) за първи път 
дойде при мен преди 13 години. 
Той имаше и все още има свой 
бизнес, където работеше момиче, 
което искаше (с моя помощ) да 
направи своя жена. Аз отказах, 
защото момичето бе неопитно, 
предлагайки само да направя 
малък ритуал за Ахмед да я харесва 
и да се съгласи да се срещне с него. 
И след това - да реши съдбата. След 
около 6 месеца човекът се върна с 
искане да направя точно обратното: 
да изгуби привличане към нея, тъй 
като тя е от строго мюсюлманско 
семейство и може да допусне с него 
интимност едва след сватбата. 
Ахмед се бе отказал да се омъжи за 
нея, като твърдеше, че е твърде 
млад затова. По-късно през 
годината, той идваше по въпроси 
за бизнеса си, парично 
благосъстояние, а също и във 
връзка с нумерологията. Един ден 
обаче дойде със снимка на красива 
италианка като каза, че това е 
новата му приятелка и е безумно 
влюбен в нея, и дори е готов да се 
ожени! Гледайки, аз видях, че това 
е съдбата и един от пътищата на 
живота му, макар и не най-добрият. 
След година и половина Ахмед 
влетя в кабинета ми - той 
изглеждаше много развълнуван, 
очите му горяха. Синди (нека 
наречем така приятелката му), 
скъсала с него, защото той отказал 
да я представя на своите роднини и 
обяви годежа си. На въпроса 
“Защо?” той предпочете да 
замълчи. Да, но аз вече го бях 
видяла: той не искаше да се ожени. 
Засега. Молеше ме да направя така, 
че да върне любимата си. Няколко 
седмици по-късно се обади и каза с 
радост, че всичко е сработило. Още 
от години, той водеше при мен 
сестрите си и баща му. Понякога по 
въпроси за здравето, понякога за 
отстраняване на малки уроки, 
както и за отношенията между 
многобройните си роднини. Но 
изведнъж като гръм от ясно небе 
той дойде при мен и каза: “Това е 
краят”. Една вечер Синди, докато 

той бил в банята, взела телефона 
му и прочела изпратен му SMS ... 
Започнала да чете по-надолу и 
открила цялата му кореспонденция 
с различни жени във всички 
интимни детайли. Тя му хвърлила 
годежния пръстен и спретнала на 
Ахмед скандал. Известно е, че 
италианските жени са истерични. 
Човекът ме молеше да я върна при 
него отново. Аз го предупредих, че 
работата ми се отменя автоматично 
в случай на негова изневяра. Той 
призна, че не само гуляел, но все 
още посещавал салони за масаж и 
публични домове. Той каза, че това 
е като болест и ме помоли да го 
избавя от тази напаст. Помогнах му 
и той и до днес никога не е бил 
отново на такива места. След това 
върнах невестата му, 
предупреждавайки, че го, че го 
правя за последен път. Той изчезна 
за една-две години, идвайки 
единствено за ситуации, свързани 
с нумерология или за сесии с 
кристална топка. Примерно след 
няколко години, той си определи 
среща, седна пред мен, загледан с 
празен поглед в пода. Усещайки, че 
нещо не е наред, аз нежно го 
попитах какво се е случило отново. 
Провлачено, извинително, той 
помоли да направя нещо, защото е 
загубил интерес към Синди, която 
успокоявайки се, че скоро ще се 
омъжи, започнала да яде като слон 
и надебеляла страшно. Ахмед 
първоначално коментирал 
тактично състоянието и, 
предложил да я запише на спорт, 
но тя не искала нищо, а само ядяла 
и гледала телевизионни сериали. 
Освен това вече била на 31 години 
и лекарят казал, че има проблеми 
със зачеването на дете, а Ахмед 
много искал да имат деца. 
Единственият начин да успее да 
съобщи на семейството си било ако 
има дете, тъй като се жени за жена 
от друга националност. 
Семейството му било против 
Синди. Той поискал да отиде на 
лечение, обещал и финансова и 
морална подкрепа, но тя все се 
дърпала и не правела нищо. В 
допълнение му вдигала страшни 
скандали, че веднъж седмично 
отивал с приятели да гледат 
футбол. Обясних му, че магията е 
свързана с голяма отговорност, и 
го изпратих у дома да си помисли. 
Една седмица по-късно той дойде и 
настоя твърдо да отхвърля Синди 
от него, обяснявайки решението си 
с думите, че тя с нейните чувства и 
енергия е “затворила” пътя му на 
личен живот, и той не може да 
изпълни съдбата си. Отново му 
помогнах. Година по-късно, той 
дойде за сесия за здравето на баща 
си. Една година след това дойде да 

направим талисман за успех в 
бизнеса му. На десетата година от 
нашето познанство, Ахмед дойде 
при мен и каза, че е осъзнал 
грешката си, разбрал е, че обича 
само Синди и 2 години е като луд. 
Той със сигурност би се оженил за 
нея, но ... след онова което 
направихме това е невъзможно. 
Тук му посочих вратата и му казах, 
че повече пари няма да му взема и 
трети път връщане няма да правя. 
Ахмед предупреди, че ще си тръгне 
и още тази вечер ще се инжектира 
във вената си пет кубика кислород. 
Нямало за какво повече да живее. 
Познавах го от дълго и можех да 
допусна такъв ход на събитията. 
Притеснявах се за него, той бе един 
от моите VIP- клиенти, които 
особено съжалявах. И пак отидохме 
по същия път. След още една 
година, вече като доста зрял мъж, 
той си определи среща с мен. 
Посещението му, твърдеше, се 
дължи на факта, че независимо 
това което бяхме предприели със 
Синди, сега, въпреки факта, че те 
са заедно, тя не го обичала 
достатъчно. И той искаше да 
изчистим всичко, включително 
последното съединение, след което 
да се направи “заклинание” на НА 
ЧИСТО! Аз не изкрещях, защото 
ме си искаше да вия. Разбрах, че 
човекът е болен. Сериозно болен. 
Разделихме се с уговорката, че 
през периода на сезонно обостряне 
ще дойде за облекчаване на 
о б с е с и в н о - к о м п у л с и в н о т о 
разстройство, а също и за 
депресията, от които се оплакваше 
често. Година по-късно той дойде с 
оплакване, че дяволът го 
притежавал. Той каза, че губи 
клиенти, на които не знае защо 
вика, изпитва панически атаки по 
време на шофиране (което никога 
не се бе случвало преди), чува 
гласове, почти не спи. Напълно 
губи концентрация. В рамките на 
два месеца той идваше при мен, аз 
свалих всички тези неща и 
възстанових здравето, психиката и 
бизнеса му. Дадох му огромно 
количество материал и той си 
направи подробни инструкции. 
Нещо трябваше да се изхвърля след 
30, нещо след 60 дни, нещо 
трябваше да изгори след 72 часа и 
т.н. Той каза, че вярно ще изпълни 
инструкциите ми ... Преди месец 
Ахмед дойде при мен с укора, че 
нищо в последната година не му 
помогнало (за първи път в живота!) 
и се чувства по-зле и по-зле. Бях 
объркана, наистина ли бях 
пропуснала нещо? Обещах да 
проверя след работа по рождената 
му дата и снимка. Преди да напусне 
той попита, сякаш между другото, 
какво да прави с нещата, които не е 

изгорил, изхвърлил, закопал по 
график? На следващия ден той 
донесе пред мен огромен пакет, аз 
грубо изругах, не успях да се 
сдържа. През тези години той не се 
бе отървал от нито един материал 
както беше казано. В допълнение 
всички неща не бяха мой. Той бе 
посещавал и някой друг, макар и 
рядко. Това бе достатъчно, за да 
постави здравето му на риск . 
Обясних му, че ако всички тези 
неща не се  правят, както се изисква 
в определеното време, те започват 
да се разлагат и да имат обратен 
ефект и излъчват нещо като 
енергийни токсини. На човек не 
просто му става лошо, може да 
започне да му окапва косата, да се 
появяват кожни обриви. И, разбира 
се - чувствата на страх, гняв, 
депресия, пристъпи на паника, 
психоза, които от своя страна да 
доведат до шизофрения. Аз 
свърших много старателна работа 
за анулиране на своите и 
материалите на други хора. Вече 3 
седмици откакто любимият ми 
пациент спи спокойно, чувства се 
уверен и здрав. От загуба на 
клиенти вече не е оплаква - бизнеса 
работи добре. Ако и Вие попаднете 
в неразбираема, трудна ситуация, 
не се опитвайте да решите 
проблемите сами - ще спестите 
време, а и процесът може да стане 
необратим. Погрижете се за себе си 
и не забравяйте за тези, за които 
носите отговорност. Ваша Лейла.
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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

Шефът към служителите в 
офиса:  
- Непрекъснато хленчите и се 
оплаквате от кризата, а не си 
давате сметка, че тази година 
заплатите ви са с 20% по- 
високи!  
Чува се плах глас:  
- Спрямо коя година?  
- Спрямо следващата! 
 
 
Москва. 1942 година. Мъж на 
Червения площад крещи: 
- Смърт за мустакатия 
диктатор! Смърт за мустакатия 
диктатор! 
Един милиционер веднага го 
арестува и води при Сталин. 
- Такаааа - казва Сталин. - 
Ти кого имаше предвид под 
мустакатия диктатор? 
- Как кого? Хитлер, разбира се! 
Сталин поглежда милиционера 
и пита: 
- А ти кого имаше предвид? 
 
 
В кръчмата:  
- Може ли 18 ракии.  
- Ама, защо 18!?  
- Еми отвънка пише “Под 18 не 
сервираме”. 
 
 
Служител закъснява за работа.  
В коридора го среща шефът и 
го мъмри:  
- Закъснявате вече цели 
два часа. Имате ли някакво 
оправдание?  

- Да, ще ставам баща!  
- О, честито! А кога?  
- След девет месеца...

В частен лекарски кабинет 
влиза мъж. 
- Съблечете се... И по-бързо, че 
имам работа! 
- Ама защо... 
- Аз съм лекарят, щом казвам ... 
действай, че бързам! 
Мъжът се съблича. 
- Кажи сега... какво има?! 
- Докарах брикети за камината. 
Къде да ги разтоваря? 
 
 
Лекар сериозно към пациента: 
- Трябва веднага да започнете 
диета. Никакво месо, цигари, 
кафе, алкохол, жени, шоколад, 
с*кс, танци. И най-важното - 
радвайте се повече на живота, 
давайте го по-весело!

- Муции, вчера се запознах 
с един красив, нежен и 
интелигентен мъж... 
- И кво, забърса ли го? 
- Ми, не. 
- Щоооо!? 
- Имал си приятел...
 
- Какво ще правиш на 14-ти 
февруари?  
- Какъв ден се пада?  
- Сряда.  
- Леща яхния.
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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: Сарагоса, У дома, 
Ямата, Лефер, Говедар, Сирак, 
Азия, Рений, Ланс, Стон, Китеник, 
Капанци, Надопашие, Казино, 
Юни, Емисар, Носия, Ява, Анис, 
Ток, Потилня, Ага, Ерос, Сенки, 
Кип, Листак, Закалка, Нова, 
Тостър, Бавачка, Леман, Стек, 
Мигалка, Камина, Атон, Наборка, 
Тотем, Рап, Херма, Летище, Оби, 
Угарка, Балон, Три, Аякс, Гоа, 

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

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

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

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

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

Ресторант “Beyti Kebab”
търси сервитьорка.

  Full or part time.
 1650 Dundas Street East

Mississauga 
(905) 848-2590
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Cadillac представя „съперник на BMW X3”
Cadillac ще представи най-

малкия си и достъпен кросоувър 
модел XT4 на автомобилния салон в 
Ню Йорк в края на март. Новият модел 

е описан от медиите в Америка като 
„съперник на BMW X3”.  Все още 
няма никаква информация за XT4, 
който ще се произвежда в завода на 

General Motors в Канзас, където се 
сглобява и седана Chevrolet Malibu.  
Проектът за компактния кросоувър 
беше одобрен от босовете на Cadil-

lac в края на 2015, като още тогава 
една от целите беше засилване 
на присъствието на марката на 
китайския пазар.

Китайци искат дял от Mercedes-Benz и Smart
Китайският гигант Zheji-

ang Geely Holding Group, който 
притежава марките Volvo и Lotus, 
планира да придобие “голям” дял 
от германската Daimler. Според 
информация на в. Bild китайците 
могат да станат най-големият 
акционер в концерна, под чиято 
шапка са Mercedes-Benz и Smart. 
Източници на изданието разкриват, 

че още през ноември от Geely са 
предложили на Daimler да придобият 
чрез пряко договаряне минимум 5 
процента от капитала. Германците 
са отказали и са насочили китайците 
към покупка на акции на свободния 
пазар. Стратегическите планове на 
Geely се нуждаят от технологията 
на Daimler за производство 
на батерии за електромобили. 

Китайците искат да създадат и 
съвместно предприятие с Mercedes 
в град Вухан. В момента най-голям 
акционер в Daimler е Кувейският 
инвестиционен фонд с дял от 
6.8%, следван от американската 
инвестиционна корпорация Black-
Rock на прословутия Лари Финк. 
Geely, създадена през 1986, е най-
големият частен производител на 

автомобили в Китай. Компанията 
откупи контролния пакет от 
Volvo преди няколко години, а 
наскоро добави към активите си 
малайзийския производител Proton 
и британската компания за спортни 
автомобили Lotus. Съвсем наскоро 
Geely създаде и своя собствена 
втора марка, наречена Lynk & Co.

Bugatti предлага вече гаранция със срок от 15 г.
Собствениците на автомобили 

Bugatti вече ще могат да си поръчат 
разширена гаранция със срок от 
15 г. За да може да се възползва от 
нея, собственикът на автомобилът 
ще трябва редовно, а и по-често 

да преминава през технически 
прегледи в сертифицирани сервизи 
на марката. Там експерти ще 
оглеждат всички елементи на колите 
и при необходимост ще заменят 
износените детайли. В компанията-

производител са убедени, че 
разширената гаранция ще бъде 
„много изгодна за клиентите, тъй 
като ще намали разходите им по 
поддръжка на автомобилите. Това 
едва ли обаче интересува толкова 

собствениците на колите на 
марката, които са платили повече от 
2 млн. евро за моделите.

Seat ще продава спортните си модели  
под бранда Cupra

Испанската компания Seat, 
която се намира под крилото на 
концерна VW Group, създаде 
отделен автомобилен бранд, за най-
бързите си и най-мощни модели. 
Първите коли с новото лого ще 
дебютира на салона в Женева през 

март. Търговската марка Cupra беше 
регистрирана през август 2017 г. 
Досега названието беше част от 
имената на спортните модификации 
на моделите на испанския 
производител, но вече то ще бъде 
отделна марка. „Автомобилите Cu-

pra винаги са отразявали спортна 
същност на марката Seat, но сега 
настъпи времето, в което те да 
получат собствена душа, собствена 
ДНК и собствена идентичност”, 
се казва в прес-съобщението на 
компанията.Първите модели на 

новият бранд ще бъдат хот-хеч 
с името Leon Cupra R, който ще 
разчита на 2,0-литров турбомотор 
с 310 к.с., както и спортната 
модификация на кросоувъра Ateca. 
Тя ще получи същия двигател, но с 
по-малка мощност – 300 к.с.

Toyota вкарва в сервизите 645,000 автомобила 
 Toyota Prius, Lexus RX и Lexus NX

Американският филиал на 
Toyota обяви поредната сервизна 
акция, свързана със заводски 
дефект на въздушните възглавници. 
В сервизите на компанията ще 
влязат 645,000 автомобила от 
цял свят, в това число и Северна 

Америка. Засегнати са 3 модела 
– Toyota Prius, Lexus RX и Lexus 
NX, които са произведени през 
2015 и 2016 г. При всички тях има 
проблем с електрическите кабели 
на въздушната възглавница, заради 
която тя може да не се разтвори при 

катастрофа. От Toyota потвърдиха, 
че вината не е в производителя 
на предпазните устройства Taka-
ta, който стана причина за най-
големите сервизни акции през 
последните години. Досега няма 
регистриран случай на пострадал 

човек заради проблема. В близките 
дни всички собственици на 
проблемните автомобили ще бъдат 
уведомени кога да посетят сервизите 
на компанията. Отстраняването на 
дефекта ще бъде изцяло за сметка 
на японския производител.
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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

Запазваме рекламни места
за новия каталог 2018

Позвънете на: 
 416-821-9915
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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

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!

Преместихме се на нов адрес:

Grand Opening   
 

Saturday February 17th 2018
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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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Scarborough’s first Italian restaurant

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

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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Молдовски, Украински, Кавказки, Грузински, 
Арменски и Български ястия

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

Нашият ресторант предлага голямо разнообразие на 
пресни, домашно приготвени храни за всеки вкус.  

Цените ни са много достъпни.
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

Moldova  Restaurant

MONDAY -  Students get 5% discount
TUESDAY-  Family day - free desserts
WEDNESDAY - Seniors (65+) get 5% discount
GIFT CARDS - The Best Present You Can Give To Your Loved Ones

Valentine’s day
SURPRISE MENU
& SPECIAL DESSERT GIFT


