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Лондон 
иска само 
европейци 
с осигурена 
работа

Имиграцията в страната е неустойчива 
и подлага на натиск инфраструктурата и 
публичните услуги, твърди вътрешният 
министър Тереза Мей

Британският министър на вътреш-
ните работи Тереза Мей смята, че Ве-
ликобритания трябва да допуска и 
приема само европейски мигранти с 
осигурена работа. Имиграцията в стра-
ната е неустойчива и подлага на на-
тиск инфраструктурата и публичните 
услуги, пише министърката в статия 
за британския в. "Сънди таймс". Пози-
цията й бе цитирана от всички водещи 
британски медии.

Мей изтъква, че принципът на сво-
бодно движение в ЕС е позволил на 
безработни да се придвижват от една 
страна в друга в търсене на работа и на 
социални помощи. Според нея съби-
тията от това лято, през което стоти-
ци хиляди бежанци рискуват живота 

си, за да стигнат в Европа, трябва да са 
сигнал за събуждане за европейските 
лидери. 

Ако искаме да контролираме ими-
грацията и да я сведем до десетки хи-
ляди, ние трябва да вземем важни ре-
шения, да се изправим пред могъщи 
интереси и да наложим отново прин-
цип на свободното движение в ЕС, 
твърди Тереза Мей. 

Тя изразява позицията си на фона 
на огласените преди дни данни от бри-
танската статистика, според които нет-
ната миграция във Великобритания за 
12 месеца е достигнала исторически ре-
корд от близо 330 000 души, отбелязва 
"Гардиън". Според Мей това е нетър-
пимо.

Eдин на всеки 
65 британци е 
милионер

Броят на милионерите във Великобри-
тания е скочил с 41% само за последните 
пет години. Днес един на всеки 65 пъл-
нолетни граждани е класифициран като 
притежател на 7-цифрено състояние бла-
годарение на бума в цените на имотите и 
борсовите печалби.

На Острова живеят 715 000 милионери, 
в сравнение с 508 000 през 2010 г., пише 
британският вестник Guardian.

Столицата Лондон е с най-голяма кон-
центрация на заможни хора, като там жи-
веят 191 000 милионери, според данни на 
Barclays. 

В Уелс има най-малко богаташи с бла-
госъстояние над един милион паунда - 
„едва" 12 000. Така един на всеки 45 лон-
дончани е милионер спрямо един на 255 
граждани на Уелс.

Средните доходи на домакинствата са 
се покачили с едва 2% от 2011 г., докато 
броят на милионерите продължава да рас-
те.

Диагноза:  
Родени за любов

Той е роден по Великден, когато цъф-
ват върбите. Тя – малко преди Голяма 
Богородица, когато плодовете се пукат 
от сладък сироп. Той е едричко бебенце, 
без видими увреждания от шеста, нор-
мално протекла бременност на майка-
та. Тя е родена от единайста поред-
на бременност и тежи колкото три 
кофички мляко – малко под кило и поло-
вина. Диагнозите са по-дълги от ръста 
й.

Той е Лукас – бебе на четири месеца, 
тя - Дороти, момиченце на четири го-
дини. Общото между тях – безрадост-
ната съдба да са родени не от майки, а 

утроби.
Родната майка на Дороти надали 

може и да изговори последната й диагно-
за, преди да я приберат в институцио-
нализиран дом: „Тежко белтъчно кало-
рийно недохранване“. Тя обаче не може 
да не е осъзнавала, че гърчещото се и 
скимтящо като животинка същество е 
смъртно гладно. Надали не е проумява-
ла това и майката на Лукас, зарязала го 
цели няколко дни, след като обявила, че 
иска „да ходи по чужбина“.

…Този разказ можеше да свърши с 
безкрайна агония, а може би и смърт 
на невинно дете. Напук на зловещите 
обстоятелства обаче, светлата нишка 
на живота на тези дечица не е прекъс-
ната. Днес те, заедно с всички нас, про-
дължат да са част от чудото на жи-
вота. С подкрепата на фондация Kids 
Care децата са в безопасност, настане-
ни в приемни семейства. Каквито и „де-
фицити на растежа“ да имат Лукас и 
Дороти, опитът показва, че любовта и 
топлата грижа ще ги надмогнат.

Повече информация за тези и други 
случаи, както и за дейността на фон-
дация „Kids Care”, може да научите на 
www.kidscarecharity.co.uk

Най-проспериращите 
градове на 
Острова



Адвокатска кантора “Осборнс” (Osbornes Solicitors), в Лондон, е водеща правна 
фирма, която се занимава с искове за обезщетение на инциденти и злополуки. Ние 
представляваме както английски така и български клиенти, които искат да предявят 
такива искове.

За повече от 40 години ние сме помогнали на стотици хора да 
получат милиони лири обезщетение.

Ние сме помогнали на безбройно много хора  
със следните искове:  

•  трудови злополуки
•  инциденти на строителни обекти
•  пътно-транспортни произшествия

•  инциденти с мотористи и колоездачи 
•  спъвания и подхлъзвания на работа или на улицата 

•  контузии на главата и мозъчни увреждания 
•  гръбначни травми и фатални инциденти

•  инциденти по време на почивки
•  медицинска небрежност и лекарски грешки

•  самонаети лица предявяващи искове за 
    обезщетение (Self-employed Claimants).

Обадете ни се и говорете на български със 
Снежина Янкова, която ще Ви посъветва дали 
може да предявите иск за обезщетение на 
принципа, че не плащате за адвокатските 
услуги, ако делото Ви не бъде спечелено 
(No Win No Fee).
Свържете се със Снежина на тел:  

07516 441448 / 020 7681 9013

Нашите адвокати се занимават с всички видове инциденти и специализират в случаи както 
на леки контузии, така и сложни наранявания в резултат на сериозни или фатални пътно-
транспортни произшествия и трудови злополуки. Ние поддържаме връзка с пострадалото 
лице през цялото време, за да знаем как се възстановява и как върви лечението, за да 
разберем правния иск и да сме сигурни, че ще спечелим делото. Още в начален етап 
работим усилено за получаване на обезщетение и за спечелване на максимално най-
голяма сума.

Пострадали ли сте при инцидент?

Ако вече сте предявили иск за обезщетение, но не сте доволни от 
адвокатите си, е възможно да прехвърлите случая си при нас.

Адвокатска кантора “Осборнс” (Osbornes Solicitors) е призната като една от най-добрите 
правни фирми занимаващи се с искове за обезщетение на инциденти и злополуки 
от независимите правни справочници “Лийгал 500” и “Чеймбърс и Ко”:  “изключително 
впечатляваща “ и “специализира в дела по сериозни контузии на главата и печели високо 
признание не само от най-добрите адвокати представляващи хора, които предявяват съдебни 
искове, но и от клиенти.”
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Елизабет Втора гони 
рекорд на 9 септември
На 9 септември британската кралица 

Елизабет Втора ще постави рекорд - 
най-дълго властване на монарх във 

Великобритания или 63 години и 216 дни на 
британския престол.

Кралицата има намерение да отбележи 
скромно това постижение, посвещавайки се на 
своите обществени задължения. Рекордът ще 
бъде поставен около 16,30 ч. по Гринуич на 9 
септември. Тогава Елизабет Втора ще изпрева-
ри по властване своята прочута предшествени-
ца кралица Виктория, която е на трона между 
1837 г. и 1901 г. На паметната дата Елизабет 
Втора 

ще бъде в Шотландия, където 
летува обичайно.

Там тя ще открие нова железопътна линия. 
Елизабет Втора става кралица по случайност. 
Днес, на 89 години, тя е в зенита на славата си. 
Тя въплъщава ХХ век, казва британската исто-
ричка Кейт Уилямс. 

Елизабет Втора се е срещала с Неру, с им-
ператор Хирохито, с Шарл де Гол, а Мандела я 
наричаше “моята приятелка”. Тя стана свидетел 
на изграждането на Берлинската стена, а после и 
на рухването й, както и на отстъпването на Хон-
конг от Великобритания на Китай през 1997 г. 

Елизабет Втора се ражда с името Елизабет 
Александра Мери Уиндзор на 21 април 1926 г. 
В момента на Голямата депресия това събитие е 
относително незначително. Малката принцеса 
Лилибет, както всички я наричат, по онова вре-
ме не е възприемана изобщо като наследница 
на трона, а само като поредната знатна персо-

на, за която трябва да бъде избрана подходяща 
знатна партия. Но след 325 дни на властване 
чичото на Лилибет Едуард Осми абдикира в 
края на 1936 г., без да остави потомство, за да 
се ожени за Уолис Симпсън, двойно разведена 
американка. Така бащата на Елизабет наследя-
ва престола под името Джордж Шести и с пря-
кора Пелтека, защото заеква. С това

приключва епохата на 
безгрижието за Елизабет.

Тя се премества да живее в мрачния Бъкин-
гамски палат с перспективата един ден да стане 
британски монарх. През 1952 г. крал Джордж 
Шести умира на 56 години. Тогава Елизабет е 
на 25 години и има две деца - Чарлз, роден през 
1948 г. и Анна, родена през 1950 г. Другите й 
двама сина Андрю и Едуард се раждат съответ-
но през 1960 г. и 1964 г. 

Елизабет Втора е държавен глава на 15 стра-
ни, сред които Австралия и Канада. Част от 
задълженията й включват обиколки из Общ-
ността на нациите, произлязла от Британската 
империя и обединяваща 54 страни. 

През над 63-те години на власт Елизабет 
Втора е посетила 132 страни, позира за 139 
портрета, държи хиляди речи, но

никога не дава интервю
и така си остана де факто “прочутата непозна-

та” за мнозина. 
Тя все още язди, почитателка е на кучетата 

корги, интересува се от прогнозите за конните 
състезания, обича джин „Дюбоне” и да решава 
кръстословици.
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Две нови български училища в Глостър и Бристол
Две нови български училища отварят в Ан-

глия през есента. Те няма да са в столицата, а 
в югозападната част на страната. Ръководител 
на едното е Здравка Ненчева-Дейвис, която 
живее и работи от 20 години във Великобри-
тания, но е родена в Разград. Тя е след учре-
дителите на Българо-британската фондация 
„Свети Георги“, под чиято шапка ще работят 
училищата в Глостър и Бристол.

Идеята за създаването на фондацията „Св. 
Георги“ възниква в началото на годината. Бъл-
гарските емигранти, които живеят в района на 
Глостър са между 500 и 600 и вече са организи-
рали няколко общи събития, като отбелязване 
на български празници и благотворителни съ-
бирания за събиране на средства за функцио-
нирането на училище „Христо Ботев“ – разказ-

ва Здравка Ненчева-Дейвис.
Около 50 ще са децата, които ще посещават 

всяка неделя българското училище в Глостър. 
Повечето са в предучилищна възраст, 15 са де-
цата в първи клас, по-големите ще се събират 
в младежки клуб „Дебат“.

Децата особено в първи клас са изключи-
телно развълнувани, че ще идват на училище, 
защото те вече ходят в британската образова-
телна система, но интересът идва от това, че 
ще говорят само на български, както повечето 
от тях без смесени бракове, говорят вкъщи и 
през ваканцията в България. Затова  чакат с 
нетърпение първия учебен ден.

Българското училище в Глостър ще е в об-
щинско помещение под наем. Ще се издържа 
от таксите, плащани от родителите. Все още се 

набират квалифицирани кадри, които да обу-
чават децата.

“Ще се издържаме от родителски такси и 
дарения през първата учебна година, като се 
надяваме догодина по проекти на българското 
Министерство на образованието  да кандидат-
стваме за финансиране. Само аз съм квалифи-
циране педагогически кадър и имам опит в 
образователната система, но в среден и горен 
курс, а тези които искат да работят в учили-
щето, са от други професии. Надявам се, че ще 
се появят начални и предучилищни учители, 
които да искат да помагат. Към училището ще 
има и подвижна библиотека с книги на бъл-
гарски език” – разказва Здравка Ненчева-Дей-
вис.

Българското училище в Глостър отваря 

врати на 6 септември – Деня на Съединението 
на България. “Ще посрещнем децата с питка и 
мед, ще излеем вода от менчето на моята баба, 
здравец от моята градина ще наберем, поръча-
ла съм звънец, който ще е символ на училище-
то, подготовката е в пълен ход.”

Няколко дни по-късно – на 12 септември 
– отваря и второто българско училище в Се-
верозападна Англия. То също е създадено от 
фондация „Св. Георги“, ще се намира в Брис-
тол и ще носи името на Иван Вазов.

Най-важната цел на фондацията „Св. Геор-
ги“ и на двете училища е запазване на българ-
ския културен дух и нашето наследство, което 
трябва да предаваме на децата си, за да го но-
сят със себе си, с езика, литературата, история-
та и гордостта, че са българи.
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Най-опасните автобусни маршрути 
на Лондон

За периода между април и юни 
2015 г., повече от 400 лондончани 
са попаднали в болница заради 
инцидент с автобус – с 293 пове-
че в сравнение със същия пери-
од през изминалата година. Това 
сочи проучване на в. “Еvening 
Standard” за най-опасните авто-
бусни маршрути в Лондон, ба-
зирани на последни данни на 
компанията Transport for London 
(TfL). Общата цифра на наранени-
те пътници по време на автобусен 
инцидент за тези 3 месеца е 1500 
души.

По автобусна линия 73, коя-
то свързва Victoria със Stoke 
Newington, са отчетени най-мно-
го пострадали – 23 на брой, в 
сравнение с останалите маршру-
ти. На второ място, само с един 
пострадал по-малко, се нарежда 
линия 275, между Walthamstow 
и Barkingside. На трето място е 
линия 24 между Grosvenor Road – 
Royal Free Hospital със 17 постра-

дали, а с един по-малко на чет-
върта позиция е линия 237 между 
Hounslow – WhiteCity. Петата 
позиция за най-опасна автобус-
на линия в Лондон е за номер 60 
между Streatham – Old Coulsdon с 
15 пострадали.

От общо 1502 пострадали, 777 
са случаи на падания, подхлъзва-
ния или препъвания. От участни-
ците във всички инциденти 1212 
се явяват пътуващи по автобус-
ната линия, 106 са пешеходци, 104 
– автобусни шофьори, 19 –  вело-
сипедисти и 5 – мотоциклетисти.

От TfL съобщиха, че са стар-
тирали нов курс за автобусните 
шофьори, на който те ще бъдат 
обучавани как да бъдат по-внима-
телни и да пазят пешеходци и ве-
лосипедисти. Освен това компа-
нията ще инсталира нова система 
на автобусите, която автоматично 
ще засича обекти в близост до 
превозното средство и ще сигна-
лизира на шофьора да внимава.

Кларксън ще получава по 
10 млн. паунда годишно в 
новото тв шоу

Уволненият от Би Би Си водещ Джереми Кларксън ще по-
лучава по 10 милиона паунда годишно в новото шоу на “Ама-
зон”, което ще води с колегите си Ричард Хамънд и Джеймс 
Мей, предаде вестник “Дейли мирър”. Шоуто, което ще стар-
тира през есента по платения канал “Амазон Прайм”, ще бъде 
водено от добре познатото трио от предаването “Топ Гиър”, а 
именно Кларксън, Хамънд и Мей.

Предаването все още няма име, но веснтикът твърди, че 
тримата водещи са сключили договор за 3 сезона, всеки по 12 
епизода. Бюджетът на всяка една от сериите е 4,5 милиона па-
унда. Предишното предаване на водещите “Топ Гиър”, имаше 
бюджет от половин милион паунда на епизод.

Общо за трите сезона в “Амазон Прайм” Джереми Кларк-
сън ще прибере 30 милиона паунда. Той дори вече е отпраз-
нувал новата си работа, подарявайки си чисто нов Макларън 
675. Ричард Хамънд и Джеймс Мей са се съгласили на малко 
по-ниски хонорари – по 7,2 милиона паунда на година.

Що се отнася до предаването на Би Би Си “Топ Гиър”, то ще 
се върне на екран през следващата година, но с нови водещи, 
които според последната информация ще бъдат Дженсън Бъ-
тън, Крис Еванс и Джоди Кид.

Отлагат въвеждането на денонощното метро
За момента няма да има денонощно 

метро в Лондон, както бе планирано. Про-
мяната се отлага заради недоволството на 
служителите, които на два пъти вече про-
тестираха. В момента техните синдикати 
и управляващата фирма на метрото водят 
преговори за намиране на консенсус.

Профсъюзът на работещите в метрото 
в Лондон отложиха планираните 4 стачки 
за тази седмица. Но обявиха, че все още са 
в стачна готовност и предвиждат протест-
ни акции на 8 и 10 септември. Причината е 
планираното пускане на първите денонощ-
ни влакове в британската столица. Пър-

воначално то бе обявено за 12 септември. 
Сега обаче от управляващата фирма на 
подземния транспорт обявиха,че планира-
ната промяна ще се отложи заради продъл-
жаващите преговори с работниците.

"Във връзка с напредъка, постигнат 
през последните дни със синдикатите и 
спирането на стачните действия, ние вяр-
ваме, че не сме далеч от споразумение, 
което защитава баланса работа-личен 
живот на нашите служители ", коментира 
Ник Браун, управляващ директор на лон-
донското метро. Той обяви и че се отлага 
въвеждането на нощно метро за по-късно 

през тази есен. "Ако преговорите се прова-
лят, си запазваме правото да продължим с 
протестните действие", се казва в съобще-
ние на профсъюза на служителите в метро-
то. 

През юли и август служителите на ме-
трото проведоха две 24-часови стачки, с 
което буквално парализираха движение-
то в Лондон. Четирите профсъюза, които 
участват в стачката, заявиха, че подкрепят 
денонощното метро, но смятат, че насто-
ящите планове биха унищожили баланса 
между работата и личния живот на работ-
ниците. 

Ryanair ще лети между София и 
Лондон от май догодина

Ирландската нискотарифна авиокомпания "Райънер" 
(Ryanair)  от май 2016 г. започва да лети между София и Лондон, 
съобщава "Капитал Daily". Полетите ще са всеки ден като в бри-
танската столица обслужващото летище е "Станстед".

Така София става вторият маршрут на Ryanair в страна-
та след Пловдив (там има четири полета на седмица също до 
"Станстед", както и два до Франкфурт).  Билетите ще се продават 
от септември тази година, цените засега не са обявени.

В момента по линията София - Лондон летят "България ер" 
(до летищага "Хийтроу" и "Гетуик"), "Бритиш еруейз (до "Хий-
троу"), както и другите две нискотарифни авиокомпании "Изи-
джет" (easyJet) и "Уиз ер"  Wizz Air). Първата каца всеки ден на 
летище "Гетуик", а през зимата и два пъти седмично на "Станс-
тед", а "Уиз" - по два пъти в седмиците до летище "Лутън".     



Машинно почистване  
на мокети, килими,

пердета и мека мебел.

Българска почистваща 
компания.

Преференциални цени 
за българи

 
Mobile: 0788 990 8629 
Free: 0800 411 8778 
www.multiclean.uk.com 
office@multiclean.uk.com
     Carpet Cleaner London (Multi Clean PRO Ltd) 
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Първи стъпки за първокурсника 
на Острова
Великобритания е една от най-желани-

те дестинации за българските канди-
дат-студенти. Всяка година над 1000 бъл-

гарчета заминават да учат в университети там, 
а тази година бройката е 1200. За какво трябва 
да сме подготвени и какви документи да носим 
при заминаването си, така че да си спестим не-
нужни бюрократични процедури? “Стандарт” 
дава някои от най-важните съвети за първо-
курсниците.

Българските студенти вече имат цели коло-
нии в университетите на Острова. Пет висши 
училища в Лондон, при това с високи рейтин-
ги, са приели само за тази година по над 10 бъл-
гарски първокурсници във всяко от тях. Общо 
около 80 българчета от първата група инстру-
ктирани студенти са избрали британската сто-
лица. В останалите градове най-големи бъл-
гарски колонии има в университета Ковънтри, 
известен с обучението по дизайн, в Ланкастър, 
Салфорд и Брадфорд. БГ попълнения тази го-
дина има и в топуниверситети като Оксфорд и 
Сити юнивърсити в Лондон.

Какво е първото, което трябва да сложите в 
багажа, заминавайки за Великобритания? Ес-
тествено, писмото за безусловен прием, с което 
университетът ви е информирал, че вече сте 
негов студент. Ако не сте го получили на хар-
тия,

може да го разпечатате от 
системата UCAS

Същото важи и за писмата, с които ви уве-
домяват, че сте одобрени за студентски кре-
дит, ако сте кандидатствали за такъв. Имайте 
предвид, че кандидатстването става година за 
година, а парите се превеждат директно на ви-
сшето училище. Вземете си и потвърждението 
за настаняване в общежитие, както и лична 
карта и международен паспорт. Вторият ще ви 
бъде много необходим, тъй като част от инсти-
туциите на Острова работят само с него, не и с 
личната ви карта. Естествено, неразделна част 
от документите са оригиналната легализирана 
диплома и сертификатът за владеене на ан-
глийски.

Много е важно да вземете и европейската си 
здравна карта, като тук е необходимо да знаете 
няколко неща. Тя покрива предимно спешната 
помощ, затова е хубаво паралелно с този доку-
мент да си направите и застраховка в България. 
Проучете добре вариантите, които се пред-

лагат, защото не всички включват например 
зъболекар, а понякога той се оказва жизнено 
необходим. Има и пакети, които покрай счуп-
ването на крак или ръка например покриват 
и загубата на багаж, както и неговото закъс-
нение над 12 часа. Не пропускайте да платите 
здравноосигурителните си вноски в България 
за двата летни месеца, в които държавата не 
ви осигурява. След това, още със записването 
си в университета, е необходимо за извадите 
документ, че вече сте английски студент, и да 
го изпратите на близките си в България. След 
превод на български те са длъжни

до декември да го представят на 
НАП

за да продължи държавата да плаща оси-
гуровките ви. Другото необходимо е още с 
отиването в университета в първите дни да се 
регистрирате при местно джипи. Регистраци-
ята е безплатна, както и прегледите при него. 
Ако обаче се случи нещо, заради което се на-
лага личният лекар да ви препрати в болница, 
ще се наложи да ползвате застраховката си. 
Всъщност лични лекари има и на територията 
на повечето университети, така че може да се 
възползвате от техните услуги. Нужно е и да 
си извадите документ с имунизациите, които 
са ви правени. Освен българското джипи, по-
добни данни може да ви даде и ХЕИ. По този 
начин, ако на място се наложи да ви имунизи-
рат за нещо, винаги може да проверите дали 
подобна ваксина вече не ви е поставяна. Някои 
университети тази година са разпратили до 
студентите си и искане да бъдат имунизирани 
срещу менингит. В действителност обаче това 
изискване важи само за британските им сту-
денти, така че не е нужно да се подлагате на 
подобна процедура, ако не желаете.

Другото необходимо нещо, ако искате да ра-
ботите по време на следването, е да си извадите 
местен осигурителен номер. На практика той 
остава в британските регистри до пенсионира-
нето ви и ви е нужен при започването на каква-
то и да било почасова работа. Заплащането на 
студентския труд на Острова

варира между 6 и 7 паунда на час
като ограничението е учащите да не се тру-

дят повече от 20 часа на седмица. Достовер-
на информация за най-актуалните работни 
места, които се предлагат, може да се получи 

в самия университет. Нерядко дори висшето 
училище се оказва в ролята на пръв работо-
дател, като предлага възможности за труд в 
библиотеката например. Впрочем добре е сту-
дентите да знаят, че за разлика от българските 
университети, в много от британските може 
да се намери информация по повечето соци-
ални въпроси, които ви интересуват. Някои 
от вузовете например предлагат общежитие 
само за първата година, но за сметка на това 
дават изчерпателна информация къде в райо-
на може да се намерят квартири на достъпни 
цени след завършване на първи курс. Повечето 
от тях организират и посрещане на студентите 
в самото начало, както и трансфер от летището 
до кампуса. Обикновено тази информация се 
намира в документите, които студентът полу-
чава от университета си при приема. Ако обаче 
вашето висше училище не е сред тях, е добре 
да намерите други българи, приети там, и да се 
уговорите да пътувате заедно.

Финансите са друга важна тема, която тряб-
ва да обсъдите предварително в семейството. 
Добре е на студента да се открие британска 
банкова сметка, с която той да оперира на мяс-
то. Ако продължи да се разплаща със сметката, 
която има в България, това би го натоварило 
с между 7 и 10 паунда допълнително за всяка 
транзакция. Британската сметка обаче нато-
варва леко родителите, които изпращат пари 
- преводът им излиза около 30 лири. Другото 
много важно нещо е още със стъпването на ан-
глийска земя да промените както имейл адреса 

си, така и адреса, който давате за кореспон-
денция. В противен случай нищо чудно както 
следващите писма от университета, така и но-
вата ви британска дебитна карта да пристигнат 
на адреса на българския ви консултант за обра-
зование в чужбина - а на него наистина не му 
трябват

Извадете си и ISIC карта
която ви осигурява възможности за намале-

ния. На самия сайт на картата е посочено какви 
точно преференции може да ползвате в града, 
в който сте приети. Много важно - никой не 
забравя вкъщи зарядното си, но в случая ви 
трябва и преходник. Контактите във Велико-
британия са коренно различни от български-
те и без него няма как да заредите телефона и 
лаптопа. Добре е и да се осведомите предва-
рително как може да си доставите още багаж, 
тъй като авиокомпаниите имат ограничения за 
товара, с който пътувате. Освен куриерските 
фирми, такива възможности предлагат и зами-
наващи камиони и ТИР-ове, които също могат 
да качат допълнителни дрехи или други вещи, 
лекуващи носталгията по дома. Не на последно 
място - не забравяйте, че сте отишли да учите. 
Работата, макар и почасова, може да почака, 
докато се ориентирате в атмосферата на уни-
верситета, разучите учебната си програма и се 
адаптирате към изискванията на преподавате-
лите. В противен случай завръщането у дома 
може да стане по-бързо, отколкото сте възна-
мерявали.

90% от БГ студентите в Англия учат с кредити
90% от българските студенти във Вели-

кобритания се възползват от студентски 
кредити, които покриват изцяло таксите 
за обучение. Това каза пред агенция Фокус 
образователният консултант Росица Вита-
нова. Тя поясни, че Обединеното кралство 
е една от страните, които предлагат най-до-
бри условия за чуждестранни студенти. 

'Във Великобритания може да се взе-
ме заем, който покрива изцяло таксата за 
обучение. Той е нисколихвен. Не е банков 
заем и се отпуска след подаване на опреде-
лен комплект с документи. Не се изискват 
никакви финансови документи за него и 
сумата на заема може да бъде равна или 

по-малка от таксата за обучение'', обясни об-
разователният консултант. Тя допълни, че тези 
заеми се изплащат едва, след като студентът 
завърши успешно образованието. Освен това 
се изисква и определен минимум на доходите, 
които той получава.

''Идеята е, че по време на обучението му сту-
дентът и семейството му са максимално облек-
чени и всъщност започват да плащат таксата 
едва след като младежът има собствени дохо-
ди, което е много удобно. За настаняването, об-
щежитието, учебниците, храна – всичко, което 
е свързано с живота на студента в чужбина, ва-
риантите са да се разглеждат стипендии, които 
университетите предлагат. Те не са големи като 

размер. От 500 до 2000 паунда годишно могат 
да получават студентите'', каза още Витанова. 
По думите й, критериите за тях също са раз-
лични. Те най-често са обвързани с академич-
ния успех на студента или с някакъв конкретен 
проект, в който той се включва, като написване 
на есе или участие в конкурс. ''Някой от тях са 
автоматични – основават се на това, че си граж-
данин например на България или на Румъния. 
Това е нещо, което доста подробно разглежда-
ме с нашите кандидати и нещо, което понякога 
определя финалния избор на университета, в 
който студентът ще започне обучение'', обясни 
консултантът.

Тя допълни, че втората най-предпочитана 

държава – Холандия, също предлага заем 
за таксите за обучение, но изискването при 
връщането му е, кандидатът да работи оп-
ределени часове. Витанова припомни и, че 
обучението в Дания е безплатно, както за 
бакалаври, така и за магистри, и това я на-
режда на трето място по предпочитаемост. 
''Там, ако студентът работи, по подобие на 
Холандия, може да получава месечна помощ 
от датското правителство. Като там сумата 
обикновено е 600 – 650, 700 евро на месец, 
в зависимост от комбинацията от различни 
фактори, но пак е обвързано с това студен-
тът да работи по време на следването си'', 
каза още Витанова.



Счетоводни услуги и консултации.
Дипломиран в Англия счетоводител.

Откриване на банкови сметки
Смяна на шофьорски книжки
Помощ за изкарване на  NiNO

Изготвяне на данъчен номер (UTR)
Връщане на години за трудов стаж

Обжалвания на глоби за неподадено годишно 
приключване 

Всички видове помощи 
Регистрация за CSCS card

Връщане на данъци
Счетоводство на Self-employed and Company Payroll

Застраховки на автомобили и No claim bonus
Самолетни билети

Превод от английски на български
Придружаване с превод в болници и полиция

07415667932 – Деси 
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Цените на жилищата  
в Лондон полудяха

Нов доклад на UK House сочи, че средна-
та цена на жилищата в британската столица 
се е повишила с повече от 10% за последната 
година. Така, ако днес търсите дом в Лондон, 
трябва да разполагате с около половин мили-
он в паунда – или по-точно 488 782 британски 
лири. За сравнение, средната сума на жилища-
та в останалата част на Англия и Уелс е 183 861 
паунда.

Докладът на Land Registry от август 2015 г. 
сочи западния Hillingdon като най-бързо раз-
растващ се квартал на столицата, с покачване 
цените на имотите от 14.6 на сто. Бохемски-
ят Camden пък е записал най-нисък годишен 
ръст. Кенсингтън и Челси 
остават най-скъпите от цен-
тралните райони на Лондон 
със средна цена на имотите 
от 1 350 000.

Междувременно друг 
доклад разкри,че Източна 
Англия изпреварва Лондон 
като най-бързо развиващ се 
регион във Великобритания. 
През последната година це-
ните на имотите тук са се 
покачили по-бързо и от тези 
в британската столица. Жи-
лищата в източните области 
като Хертфордшир и Нор-
фолк сега струват средно 210 

000 паунда. Те са се увеличили с над 10%  през 
изминалата година.

След тях по годишен растеж на цените се 
нареждат имотите в югоизточната част на Ос-
трова – Бъркшир, Източен и Западен Съсекс, 
Хемпшир, Кент и Съри. Тук имотите струват 
средно 250 000 паунда с 8 на сто увеличение на 
цените.

Изглежда все още най-евтино е на се-
вер. Жилищата в Лондон са почти пет пъти 
по-скъпи от тези в североизточната част на 
Острова, където имотите  отбелязват най-ба-
вен годишен ръст със само 0,4 на сто и цени до 
100 670 паунда.

Най-скъпият градски транспорт в света е 
в Лондон, съобщава Metro.uk. Според инфор-
мацията от скорошно проучване, жителите на 
британскатa столица плащат двойно повече, в 
сравнение с почти всички други големи градо-
ве в света. 

Така например, пътуване от крайните квар-
тали на Лондон до центъра на града струва три 

пъти по-скъпо от същото в Ню Йорк и четири 
пъти от такова в Париж. Именно затова, лон-
донските улици са по-претоварени от който и 
да било друг европейски град -  много от хора-
та използват лични автомобили.

В Токио единичният билет за градски 
транспорт е около пет пъти по-евтин. В Шан-
хай - осем пъти, а в Москва - десет.

Най-скъпият градски транспорт 
е в британската столица
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Животът на инвалидите у нас –  
примирение и борба  
за оцеляване
Теодора Иванова

Около 1 милион българи у нас получа-
ват инвалидни помощи. Колко от тях 
действително са инвалиди – не знаем и 

едва ли ще разберем. Предполага се, че близо 1 
млрд. лева годишно изтичат от неправомерно 
отпуснати социални помощи – и това влоша-
ва цялата ситуация с пенсионната ни система. 
Проблемите със социалната ни политика оба-
че не спират дотук, а всеки опит за промяна 
от страна на управляващите е свързан не с ре-
шаването им, а със съкращаване на и без това 
малкото облаги, които имат хората с уврежда-
ния.

Сдобиването със статут на инвалид и кан-
дидатстването за социална пенсия в България 
сами по себе си са сравнително сложни  и бав-
ни процеси, като те са такива с цел стриктно 
проверяване на документите и намаляне риска 
от измама. Резултатът обаче е друг – псевдо-
инвалидите успяват с фалшиви документи и 
рушвети да съблазнят отговорните лица, а за-
трудненията остават за реално болните.

Никой не се замисля, че голям процент от 
тях са безпомощни без човек до себе си и тряб-
ва винаги да разчитат на някого. Как глухоням 
или сляп човек ще попълни десетки докумен-
ти? Как инвалид ще пътува многократно за 
отделни ненужни детайли до най-близкия об-
ластен град, където се финализират повечето 
процеси? Как бедните хора от селата, които в 
много случаи нямат телефон, какво остава за 
автомобил, ще се справят с това? Как работе-
щите ще отсъстват по няколко пъти от работа, 
която със сигурност трудно са намерили? Ни-
кой не го интересува.

Освен разходите за път до най-близкия 
ТЕЛК и НОИ, с цел недопускане на изма-
ми, инвалидите са длъжни предварително 
да направят немалък брой медицински из-
следвания, документите за които трябва да 
представят пред комисия, която ще даде со-
циална оценка (процент инвалидност). Тези 
изследвания, разбира се, се заплащат изцяло 
от пациента. И това е само началото. Следва 
ходене по институции, разправия с „вежливи” 
чиновници, попълване на десетки документи, 
чакане с месеци и постоянно пътуване (което 
за много хора с увреждания е свързано с физи-
ческа болка). И понеже услужливостта на слу-
жителите зависи от големината на „рушвета”, 
при попълване на данните често се допускат 
грешки, бавещи и без това безкрайния процес 
по одобряване за инвалидна пенсия. 

След като всичко е финализирано, едва ли 
има нужда да споменаваме стойността на тази 
пенсия. Не можем да не посочим обаче най-го-
лемия парадокс, а именно пенсията на инвали-
дите, които никога не са работили – около 100 
лв. За държавата е по-важно това, че не са тру-
доспособни и не са допринесли за обществото, 
отколкото фактът, че самото им състояние не 
го позволява и именно те имат нужда от пове-
че помощи.

Що се отнася до останалите привилегии, 
основните са: право на безплатна винетка за 

автомобил, който се води на името на инвали-
да, 50% отстъпка от данъка на жилището, кое-
то също трябва да е на негово име, изплащане 
на пътни, но само ако пътуването е било с цел 
лечение, свързано с болестта (но не и финан-
сова помощ за самите процедури/операции). 
Доскоро се изплащаха билети от пътуване с 
влак или автобус, но вече не.

Облагите на работното място също са мал-
ко – данък общ доход не се удържа от заплата-
та на инвалида, полагат му се и 5 дни допълни-
телен отпуск, като тази привилегия никак не 
е обмислена добре. Тя е незадължителна, т.е. 
изцяло зависи от решението на работодателя, 
следователно е и пренебрегвана. Облекчения 
за работодатели, наемащи инвалиди, също 
има, но дискриминацията в това оношение у 
нас и до ден днешен си остава факт. 

И сякаш проблемите на тези хора са мал-
ко, наскоро се зароди поредна безумна идея 
за справяне със ситуацията с огромния брой 
инвалиди в България и недостига на средства 
за социални помощи. За да се спестят пари от 
бюджета на държавата, да се предостави из-
бор пред работещите инвалиди – да останат 
или само на заплата, или само на пенсия. По 
същия начин има действащ закон, според кой-
то след пенсиониране на инвалид по възраст, 
той няма право да взима две пенсии и може 
да избере по-високата. Ако обаче и другото 
предложение стане част от дългоочакваните 
пенсионни реформи, положението на инвали-
дите многократно ще се влоши, а шансът им за 
лечение и поддържане на здравето – ще бъде 
минимален. 

Що се отнася до проблема с измамите – ако 
действително годишно 1 млрд. лева от държав-
ния бюджет изтичат заради псевдоинвалиди, 
не е ли редно да се назначи за всяка област 
нова комисия, определяща социалните оцен-
ки? Нима не трябва и тяхната дейност, и тази 
на всички служители на ТЕЛК и НОИ, да се 
контролира строго? Случи ли се това, ще има 
средства за още облекчения и дори за нови 
специални програми за инвалиди, по-високи 
пенсии или въвеждане на повече привилегии 
(например поемане на по-голяма сума за лече-
ние, ако е възможно, и за лекарства – ако не е).

Получава се така, че инвалидите у нас са 
по-дискриминирани и имат далеч по-малко 
привилегии от ромите. Взимат незначителни 
финансови помощи (които едва стигат за ле-
карства, да не говорим за лечение), трудно на-
мират работа, местата им за паркиране вечно 
са заети, а специалните рампи са твърде малко. 
Всеки се възползва от състоянието им – всич-
ки операции, лекарства, протези, ортопедични 
обувки и други помощни консумативи са из-
ключително скъпи. Често са обект на неуваже-
ние, несъобразителност и подигравки от стра-
на на хора с ниска култура.

По този начин те се чувстват отритнати и 
от държавата, и от обществото, като ненужна, 
недобре функционираща част от него. А всъщ-
ност нефункциониращите са именно тези, 
които не работят за промени в социалната по-
литика и най-вече които действат срещу нея.





Интервю на
Христина Рафаилова

•   Трябва да вземем в свои ръце разрешаването на 
проблемите на малцинството, категоричен е  
Илия Щерев, председател на организацията  
Ромско общество в Шотландия

•   Според официалните стетистики ромите  
в страната на уискито и гайдите са 5000,  
но са много повече

•   Сред основните цели на организацията е да 
образова децата, за да имат по-добър живот
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Наш пастор обединява 
ромите в Шотландия

Илия  Щерев е един положителните примери за това как ромите 
могат да бъдат пълноценна част от всяко едно общество и да 
помагат за  неговото развитие към по-добро. Той е роден в Па-

зарджик, но с много борба и усилия успява да завърши теология в САЩ  и 
бизнес мениджмънт в Шотландия. В момента е пастор, но освен за спасе-
нието на душите на своето паство, той има амбицията да подаде ръка 
на хората от ромски произход  в разрешаването на безбройните им про-
блеми. Щерев е основател и председател на новосъздадената организация 
Ромско общество в Шотландия. Пред „Новини Лондон” той разказа как 
организацията ще помогне за интеграцията на ромите.

- Какви са основните цели на ромската 
фондация, която създавате?
- Ромско Общество Шотландия (РОШ) е дина-
мична организация с нестопанска цел, образу-
вана да представлява и да изразява интересите 
и културата на малцинството ни в Шотландия, 
Великобритания и извън нея.  Сред основните 
ни цели  е да интегрираме хората от този ет-
нически произход в останалата част на обще-
ството чрез образование, трудовата заетост, 
както и чрез осигуряване на достъп до здраве-
опазване, социални грижи и инфраструктура. 
Това ще гарантира повишаването стандарта на 
живот на ромите. Не на последно място, РОШ 
има за цел да помогне за преодоляване на пред-

разсъдъците и стереотипите срещу ромската 
диаспора.
- Според данните, с които разполагате, 
какъв е броят на хората от ромски произ-
ход, намиращи се в Шотландия?

- Според данни от официалната статистика, 
събрани чрез различни методи, включително 
консултации, интервюта и семинари, проведе-
ни във всяка от 32-те области на Шотландия, 
в страната има около 5000 роми. Най-голяма-
та им концентрация е в Глазгоу. Това е и една 
от причините да основем РОШ именно тук, 
но дейността ни не се ограничава само в тази 
област. Моето лично мнение е, че броят на ро-
мите в Шотландия надвишава този в офици-
алната статистика. Убеден съм, че има нужда 
от по-силно представителството на ромите в 
Шотландия и затова основахме организацията.

- Може ли да изредите някои от пробле-
мите, с които се сблъсква малцинството 
в Шотландия и как фондацията ще помог-
не за разрешаването им?

- Ключовите предизвикателства пред роми-
те са в областта на образованието, заетостта, 
жилищното настаняване и здравеопазване-
то. Те са много сложни, обикновено свързани 
помежду си и имат отрицателно въздействие. 
Това не е без съдействието на негативното 
медийно отразяване и води до дискримина-
ция и стереотипи срещу ромите от останалата 
част на обществото. Знам, че лошата новина и 
лошата публикация се продава, обаче апели-
рам към всички медии и журналисти: скъпи 
представители на медиите, вие играете голяма 
роля в процеса на интеграция и асимилация 
на ромите. Аз ви призовавам да започнете да 
показвате и отразявате също и положителните 
истории и моделите за подражание в ромската 
диаспора. 

Като цяло условията, в които ромите живе-
ят в Шотландия, са неприемливи. Предимно те 
живеят в големи семейни групи в пренаселени 
жилища, често без нормална канализация и 
с ограничен капацитет и връзки за достъп до 
местното здравеопазване, образование и други  
институции и услуги.

Нека вземем за пример образованието. Ако 
няма адекватна инфраструктура, подходящи 
жилища и условията на живот, няма как хората 
от общността да имат желание да пращат де-
цата си на училище, както и да бъде създадена 
подходяща среда за качествено образование.

Факт е, че твърде малко ромски ученици 
стават част от образователната система и дори 
това да се случи, те рядко преминават през на-
чалното училище и още по-рядко достигат до 
средната степен. РОШ има за цел да запознае 
ромските семейства с това как работи система-
та на образованието в Шотландия. Освен това 
ще се стремим и да им покажем ползите от об-

разованието. Сдружението ще насърчи по-на-
татъшното им обучение и ще бъде липсващото 
звено между висшите образователни институ-
ции и хората от ромски произход.
- Как и доколко местните власти ще имат 
участие в разрешаването на належащите 
проблеми на ромите?

- Стремежът на организацията е да инфор-
мира местните власти по-обстойно за ромски-
те проблеми. Това ще генерира по-голям ин-
терес и желание за участие на правителството 
(на местно и национално ниво) за съвместно 
партньорство за разрешаването на тези про-
блеми. Също така ще се постигне по-стабилен 
диалог и създаването на допълнителни поли-
тики и процедури при решаването на проблема 
с интеграцията на ромите в останалата част на 
шотландското общество.

РОШ си поставя за цел да провокира и жела-
ние в публичния сектор, с което да се постигне 
и подобри достъпът на ромите до социалните  
услуги в Шотландия. Освен това ще стимулира 
участието на частния сектор при съдействието 
за решаване на неотложните ромски въпроси, 
които отразяват влияние върху цялостното 
състояние на общностите, в които живеем.

Бих се позволил да кажа, че това не е само 
ромски, нито пък е само правителствен про-
блем, това е наш всеобщ проблем, като граж-
дани на Шотландия. Поради това, публични-
те, частните и индивидуалните инвестиции в 
различните им форми за решаването на този 
проблем не трябва да е избор, а необходимост. 
Ако всички ние искаме да живеем в по-добра 
Шотландия, трябва да има трансформация 
в мисленето ни и да действаме днес, тъй като 
утре може да е твърде късно.
- Какво организацията ще направи за обра-
зованието на ромската общност?

- Аз съм убеден, че образованието на човек 
започва от дома. Въпреки предизвикателство 
на практическо ниво, РОШ ще се ангажира 
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и да информира ромските родители относно 
значението на образованието за тях и децата 
им. Организацията  ще работи както с образо-
вателните институции (директори и учители), 
така и с родителите, за да сме сигурни, че де-
цата посещават и ще останат в училище. Целта 
ни е да покажем, че това ще доведе до по-добри 
възможности и успехи в бъдеще и че в крайна 
сметка ромите ще станат ценна част от  обще-
ството, осигурявайки им по-добър начин на 
живот.

Чрез ромската образователна програма и 
информационни услуги на РОШ, ще предос-
тавим консултации на хората, които искат да 
завършат висше образование, на студентите, 
които трябва да  финансират своето образова-
ние и изнемогват финансово.

Организацията ще развива и поддържа от-
ношения с колежи и университети във Вели-
кобритания, Европа и САЩ, за да се създадат 
нови възможности за обещаващи млади ром-
ски ученици. Ние ще разпространяваме ин-
формация чрез нашия сайт, блог и чрез нашите 
онлайн мрежи и образователни събития. 
 - Фондацията ще работи ли с други орга-
низации?

- Разбира се. Работата в изолация няма да 
постигне положителни резултати за интегра-
ция на ромите в обществото. Затова ние ще 
бъдем в тясна връзка и сътрудничество както с 
правителствени, така и с неправителствени ор-
ганизации на местно, национално и глобално 
ниво. Вече имаме такива контакти и се изграж-
дат нови взаимоотношения с организации със 
сходни стремежи във Великобритания, Европа 
и САЩ. 
- Как се зароди идеята за създаването на 
организацията и за хората, които ще ра-
ботят в нея?

- Мартин Лутър Кинг беше казал: "Аз имам 
мечта". Аз също имам една мечта - че ще дойде 
денят, когато хората от ромски произход няма 
да бъдат виждани като бреме, а като благосло-
вение от страните, в които те живеят. Аз се гор-
дея, че съм ром и вече завършил с дипломи  по 
теология в САЩ  и бизнес мениджмънт в Шот-
ландия. Надяваме се самият аз да служа за ро-
леви модел и пример за това как интеграцията 
ни в обществото е трудна, но не и невъзможна. 
В момента се занимавам с бизнес, работя като 
пастор в мултикултурна църква и концентри-
рам енергията си към интеграцията на остана-
лите роми чрез образованието, инфраструкту-

рата и трудовата заетост.  
Основах Ромско Общество Шотландия за-

ради нуждата, в която видях, че са изпаднали 
хората от малцинството , както и заради необ-
ходимостта от тяхната интеграция в Глазгоу и 
Великобритания. От самото си основаване към 
РОШ се присъединиха чудесен екип от роми, 
шотландци, пакистанци и други граждани, 
които споделят нашите идеи. Нашият екип е 
надарен с голяма смесица от лица с различен и 
доказан опит във различните области - от биз-
нес предприемачи, финансови специалисти до 
държавни служители, мениджъри за развитие 
на общността и социални работници.

Многообразието от етноси ни даде възмож-
ност да изградим един „шарен” екип с различ-
ни гледни точки, за да допринесем за дълго-

срочната визия на организацията. 
Повтарящата се грешка, която се прави от 

правителството и неправителствените органи-
зации, е, че те се опитват да решават пробле-
мите на ромите без да ги включват в процеса. 
За да може интеграцията им да се осъществи 
цялостно обаче трябва да съществува и при-
общаването на малцинството. На ромите не 
трябва да се гледа само като на част от пробле-
ма, но също и като огромна част от неговото 
решение. Затова половината от членовете на 
борда на РОШ са представители на ромската 
диаспора.
- Какви ще се първите стъпки на фондаци-
ята след основаването й?

- Ще организираме пресконференция през 
октомври тази година. Това събитие ще осигу-

ри платформа за споделяне на целите и зада-
чите на РОШ. Ще апелираме и за подкрепа от 
страна на неправителствения сектор и бизне-
са, както и за съдействието на медиите и съ-
трудничеството на местните и националните 
власти. Ние силно вярваме, че пресконферен-
цията ще бъде първата стратегическа стъпка 
на РОШ, която ще ни изтласка към началото 
на същинската работа по интеграционния и 
асимилационния процес на ромите в Шотлан-
дия. Очакваме с почти 100% сигурност, че в 
брифинга ще се включи и първият министър 
на страната Никола Стърджън. Това от своя 
страна ще покаже ангажираността на полити-
ците в процеса на интеграция на малцинство-
то. 

РОШ ще се стреми да генерира и финанси-
ране, чрез което да задвижи всичко това.
- След колко време смятате, че ще видите 
първите резултати от работата си?

- Колкото е нужно, но се надяваме да е въз-
можно най-скоро. Отнема време, за да се съз-
даде звено, което ще доведе до положителни 
резултати, но искахме да положим и изградим 
основите стабилно. РОШ е резултат от упори-
та работа в продължение на много месеци за 
основаването му. Отне ни време, за да сфор-
мираме екипа и да си партнираме с хората, 
които имат правилната нагласа и мотивация 
за постигане на целите, поставени пред нас.

Екипът работи усилено и въпреки насто-
ящата липса на финансиране вече виждаме 
резултати, базирани на консултативна работа 
и застъпничество. В момента съветваме и пре-
пращаме, но се надяваме на много по-голям 
мащаб на нашите операции, които ще бъдат 
от полза както на ромите, така и на останалата 
част от обществото.

От името на ромската диаспора и Ромско 
Общество Шотландия бих искал да благодаря 
на народа на Шотландия и Великобритания 
за това, че ни приюти и ни даде привилегия-
та да пребиваваме в тази велика страна. Ето 
защо РОШ смята, че интеграцията на ромите 
не подлежи на преговори. Затова ние всички 
трябва да работим усилено, за да постигнем 
целите си, независимо колко време ще отнеме 
това. 
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Хайде на двойното гражданство
Възможното излизане на Великобритания от 
ЕС би засегнало и около 100 хиляди българи
Мила Чернева, capital.bg

Ако GREXIT би засегнал основно гърци-
те и техните кредитори, то възможност-
та за BREXIT най-вероятно ще промени 

живота на повече хора. Включително и около 
100 хил. българи. И притеснението вече започ-
ва да се се усеща.

В проучване на британския в. Guardian 
над 1200 европейски граждани са отговори-
ли, че са в процес на получаване на двойно 
гражданство. Това включва както британците, 
които кандидатстват в друга страна членка на 
ЕС, така и европейците, които искат да станат 
британски граждани, за да не се наложи да на-
пуснат Великобритания, ако страната гласува 
да излезе от ЕС на референдума, който ще се 
проведе през 2016 г.

Развод или не
Британският министър-председател Дей-

вид Камерън обеща референдум за оставане 
в ЕС и мнозина твърдят, че именно това му е 
спечелило последните парламентарни избори 
през май 2015 г.. Подобен референдум вече е 
имало през 1975 г., когато 67.2% от британците 
гласуват "за" оставане в тогавашната Европей-
ска икономическа общност.

Сега обаче скорошно проучване на бри-
танския вестник Telegraph, в което са гласу-
вали над 106 хил. души, показва, че едва 17% 
подкрепят оставането в ЕС. Около 30% искат 
референдумът да се проведе още през май 
2016 г., заедно с насрочените местни избори, 
и горе-долу същият процент настояват Вели-
кобритания веднага да напусне. Според пове-

чето други проучвания броят на тези, които 
биха гласували "за" и "против" е доста близък и 
варира между 40% и 50%.

В референдума няма да могат да участват 
британци, живяли повече от 15 години извън 
Обединеното кралство. Така точно тези бли-
зо два милиона британци, живеещи в конти-
нентална Европа, които това решение касае 
най-пряко, няма да имат право на глас. Ако Ве-
ликобритания напусне ЕС, тези нейни гражда-
ни най-вероятно няма да могат да продължат 
устроения си от години живот в Германия, Ис-
пания или България, например. Британците, 
работещи в европейски институции, както и 
тези, възползвали се от свободното движение 
на хора, ключов принцип на ЕС, се притесня-
ват, че ще загубят правото си на работа, обра-
зование и здравеопазване и затова кандидат-
стват за второ гражданство в континентална 
Европа.

Право на глас в референдума нямат и евро-
пейски граждани, живяли от десетилетия във 
Великобритания, ако междувременно не са по-
лучили британско гражданство. Те могат да гла-
суват в местни избори, да избират евродепута-
ти и можеха да пуснат бюлетина в референдума 
за независимост на Шотландия. Тогава правото 
на глас зависеше от това къде пребивава един 
човек, а не от гражданството му.

За всеки случай
Ето защо и европейците, пребиваващи на Ос-

трова, са започнали да следват примера на ими-
гранти от трети страни като Индия например и 
да се подготвят да кандидатстват за британско 
гражданство. За това е нужно да са навършили 

18 години, да са живели във Великобритания 
поне 5 години, като в този период не са я на-
пускали за повече от 450 дни общо, да покриват 
стандартите за познания по английски език и да 
направят тест, свързан с живота в Обединеното 
кралство. Разбира се, криминалното минало би 
било пречка. По данни на Обсерваторията за 
миграция към Оксфордския университет през 
2013 г. 28 хил. души от европейски произход са 
получили британско гражданство.

Пред вестник Guardian европейски ими-
гранти, живеещи на Острова, обясняват, че се 
притесняват от това, че последствията от така 
наречения BREXIT (евентуално излизане на 
Великобритания от ЕС) за тях биха били мно-
гобройни. Освен нуждата от разрешителни за 
работа (от които българите точно се отърваха в 
началото на 2014 г.), вероятнo ще последват на-
пример и по-високи данъци върху недвижимата 

собственост и при парични трансфери към стра-
ни от ЕС.

Според данни на британския статистически 
институт към юни 2015 г. 178 хил. българи и ру-
мънци имат социално-осигурителен номер, кой-
то им позволява да работят на Острова. От тях се 
предполага, че българите са около 79 хил. Освен 
това във Великобритания има и доста българи, 
които нямат официално уреден статут, като спо-
ред неофициални данни те са около 20 хил. души.

Силно засегнати биха били и студентите. 
Ако BREXIT наистина се състои, европейските 
студенти ще трябва да плащат много по-висо-
ки такси в британските университети и няма да 
имат право на студентски заеми при по-изгодни 
условия. По данни от 2013 г. във Великобритания 
са се обучавали над 15 хил. български студенти 
(сега вероятно повече), за които това ще бъде си-
лен удар.

Джордж Озбърн е фаворитът на торите 
за следващ премиер

Финансовият министър на Великобритания 
Джордж Озбърн е най-вероятният кандидат за 
лидер на Консервативната партия и следващ 

премиер на страната, показва ново изследване, публику-
вано в „Индипендънт”.

Последното проучване на Консерваторите показва, че 
Озбърн има стабилна преднина от 15% пред основния 
си конкурент Саджид Джавид. Други двамата кандида-
ти, които могат да попречат пътя на Озбърн към преми-
ерския пост, са Тереза Мей и Борис Джонсън, кaто те са 
съответно на трето и пето място, според гласовете в ан-
кетата. Джонсън се нарежда след десния кандидат Лиам 
Фокс, който заема четвърта позиция в подреждането на 
основните претенденти за поста на Дейвид Камерън.

Месечно проучване в редиците на партията показва, 
че Озбърн има одобрението на 33% от партията, Джа-
вид - 18%, Мей - 15%, Фокс – 13% и Джонсън изостава с 
12 %. Анкетата е от значение, тъй като консервативните 
членове имат последната дума за това кой да бъде след-
ващия лидер. Партията избира двама кандидати, които 
ще се борят до края.

Настоящият премиер Дейвид Камерън съобщи, че 
няма да се включи в битката за трети мандат, което оз-
начава, че ще има избори за нов лидер преди общите 
избори през 2020 г. В британската преса се появи инфор-
мация, че Камерън ще напусне „Даунинг стрийт” при 
успешен референдум за излизане на Великобритания от 
ЕС през 2017 г.

Референдумът ще има важна роля за това кой канди-
дат може да поеме поста след Камерън. Ако гласопода-
вателите изберат да останат в ЕС, Джордж Озбърн ще 
има добра възможност, тъй като неговата проевропей-
ска позиция ще бъде оправдана. Но ако Великобритания 
реши да напусне ЕС, това може да даде предимство на 
евроскептика Борис Джонсън. Страната може да избере 
и по-млад и енергичен кандидат в лицето на Джавид.
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Българската 
следа
Защо държавата "онемя" за трафикантите с 
БГ паспорт?

Отново попаднахме в пресата.
Отворете произволен информа-

ционен източник на немски, френски 
или английски език - всички са пълни със 
снимки и информация за четиримата бъл-
гари, арестувани в Унгария за съучастие в 
неописуемо престъпление, което по варвар-
щината си може да се конкурира с газовите 
камери на Хитлер.

Защото как иначе се квалифицира съзна-
телното решение

да натъпчеш 71 души - сред тях 
жени и деца

- в херметически затворената каросерия 
на хладилен камион? Да ги оставиш да се за-
душат до смърт, без да обърнеш внимание на 
отчаяните им опити да се освободят? А да за-
режеш телата им насред магистралата?

Най-циничното е, че предварително всеки 
един от тези 71 души е платил хиляди евро 
"такса", за да се качи на камиона-ковчег. Такса 
"трафик" за "прекарване" през несъществува-
щите граници между три европейски държа-
ви: Унгария, Австрия, Германия.

Снимките на трима от задържаните бъл-
гарски граждани циркулират навсякъде. 
Имената на арестантите бяха осветени от 
германското издание Der Spiegel, което пуб-
ликува и богатото криминално досие на един 
от българите - Методи Г. от Лом. Нито една 
българска институция обаче не намери за 
нужно да подаде публична информация за 
самоличността, произхода и миналото на въ-
просните лица.

Остава неясно как е възможно германска-
та полиция да има данни за престъпната му 
дейност още от 2009 г. насам, когато се е заме-
сил във въоръжен обир на бензиностанция в 
Бохум, а българската полиция да прояви ин-
терес към издирването и ареста му чак след 
повече от 5 години.

Известно е още, че сред задържаните има 
мъж, който не е българин по рождение, а е 
ливанец по произход - 50-годишният Касим 
С. Следователно този човек е придобил пас-
порта си след съгласувателна процедура със 
Съвета по гражданство, в който участват 
служители на Министерството на правосъ-
дието, МВР, МВнР, МРРБ, МТСП, МЗ, ДАНС, 
Държавната агенция за българите в чужбина 
и Държавната агенция за бежанците.

"Националността в този случай няма ни-
какво значение", твърди външният минис-
тър Даниел Митов. За чуждестранната преса 
може и да няма особено значение как ще се 
представи информацията, но за български-
те служби за сигурност това би трябвало да 
е много сериозен проблем. За дипломацията 
ни - също, защото за пореден път страната 
ни се свързва със съучастие в организирана 
престъпна дейност.

Всеки вестник описва една и съща схема: 
съществуват множество групи от българи, 

сърби, унгарци и румънци - професионал-
ни каналджии, които печелят огромни суми 
пари от мизерията на бежанците. Мафията, 
която досега се занимаваше с контрабан-
да, трафик на наркотици, проститутки или 
"бели роби" от маргинализираните общности 
по Балканите, вече се е преквалифицирала в 
нещо като нелегална "Дирекция Миграция" 
на Европейския съюз. Съществуват и са-
мостоятелни трафиканти, при които рискът 
от фатални инциденти е много по-сериозен.

"В България средната месечна заплата е 
между 300 и 350 евро. Ако там предложите 
500 евро на шофьора - който е последното 
звено по веригата - човекът няма да се по-
колебае да поеме риска", пише австрийският 
Der Standard.

Изглежда, само българските служби не 
се впечатляват особено от кризата, в чиято 
мъртва тяга участват и наши сънародници 
с цел "бърза печалба". Премиерът Бойко Бо-
рисов ги нарече "изроди" и побърза да посъ-
ветва "големите началници да се разберат", 
вместо да потърси отчет от собственото си 
контраразузнаване. Единствената реакция от 
страна на МВР е интервю с сутрешен блок (!) 
на вицепремиера Румяна Бъчварова, която 
се ограничи със сводката, че "имаме инфор-
мация за тях и активно участваме в самия 
процес на разкриване на тази група, на изя-
сняване на обстоятелствата". Вицепремиерът 
Меглена Кунева дори се опита да припише 
нещо като всенародно чувство за срам зара-
ди нечовешкото им деяние.

Истината е, че провалът не е морален или 
народопсихологически.

Провалът е институционален.

С оправданието, че "престъпността е ин-
тернационална" българските правоохра-
нителни институции си измиват ръцете от 
факта, че са изпуснали контрола върху "из-
носа" на подизпълнители за мафията.

От години в Европа има десетки случаи 
на българи, заподозрени като организато-
ри на нелегални превози и трафик на хора с 
цел експлоатация (и сексуална, и трудова) и 
други финансови облаги. Само преди месеци 
Франция арестува цяло семейство българи 
- трафиканти на инвалиди, принуждавани 
чрез побоища и глад да просят по улиците на 
Марсилия - някаква извратена форма на ро-
бовладелческия строй в съвременен вариант. 
Спомнете си и катастрофата в Берлин, при 
която бяха премазани шестима души в бус 
с българска регистрация. Оказа се, че бусът 
е бил пълен с гастарбайтери, като вероятно 
шофьорът е правил нелегален курс от Русе до 
Хамбург - нарушение, което нямаше да бъде 
забелязано, ако не се беше стигнало до фа-
талния инцидент.

Тези случаи само идват да покажат, че 
явно нито МВР, нито ДАНС имат капацитет 
да предотвратяват престъпленията, свързани 
с трафика на хора - без значение дали жерт-

вите са български граждани или чужденци.
Още по-странна е статистиката на Гранич-

на полиция и Държавната агенция за бежа-
нците (ДАБ), според която през последната 
година - рекордна за бежанския приток в 
целия ЕС - внезапно повечето имигранти са 
започнали да заобикалят България.

По данни на Никола Казаков, председа-
тел на ДАБ, в момента държавата дава вре-
менен подслон на 3471 души в центровете 
в Пъстрогор, София, Харманли и др. През 
пиковия месец юли има подадени 1869 мол-
би за закрила, докато през януари - в средата 
на зимата, когато притокът би трябвало да е 
най-слаб - са били 1070. Това не е целият миг-
рационен поток, но данните са достатъчно 
илюстративни за ограничения контрол от 
страна на властите върху лицата, пресичащи 
границата.

Има известна логика в обяснението, че 
преходът по море от Турция до гръцките 
острови е по-лесен и евтин, отколкото през 
каналджиите около границата с България. 
Има логика и в основанието, че издаването 
на бежански статут в България е тромаво. 
Икономическите перспективи за имигранти-
те, решили да се установят в страната, също 
са отблъскващи.

Но няма обяснение как границата между 
Гърция и Македония всеки ден се пресича 
от около 3000 души (по данни на ООН), а 
подобно стълпотворение не се забелязва по 
границата между Гърция и България.

Има два варианта - или граничните поли-
цаи и митничарите не знаят кои са точките за 
пробив на мигрантите (което е крайно неве-
роятно), или просто не спират целия трафик 
на "транзит" през територията на България 
към Западна Европа (което МВР категорич-
но отрича).

Защото спирането означава незабавно ре-
гистриране на имигрантите в България като 
първа страна на входа им към Европейския 
съюз. А регламентът от Дъблин вменява от-
говорност на тази "първа страна" да осигури 
прехрана и подслон за нелегалните имигран-
ти, както и да ги поеме обратно, ако бъдат 
открити на територията на друга държа-
ва-членка на ЕС. Истината е, че проблемът не 
засяга само България - липсата на адекватна 
реакция на институционално ниво е масова.

Британският Guardian цитира доброволец 
от лагерите с имигранти в Унгария, който 
твърди, че местната полиция не просто вече 
не снема пръстови отпечатъци от задържа-
ните бежанци, а дори не ги пита за имената 
им, защото не смогва да се справи с огромна-
та маса всекидневно прииждащи хора. Това 

е и една от причините да не може да се ус-
танови самоличността на голяма част от за-
гиналите в камиона, намерен в Австрия. На 
практика правилата създават потенциал за 
още по-голям хаос.

Икономически изостаналите държави по 
външните граници на ЕС (вкл. България и 
Гърция) нямат никакъв интерес да изпълня-
ват прекалено стриктно задълженията си, за 
да спират наплива на имигранти към Евро-
па. Самите имигранти също нямат никакъв 
интерес да остават дълго в приличните на за-
твори приемни центрове в България, нито да 
живеят в гетоизираните квартали на София 
в постоянна несигурност и с надеждата да на-
мерят легален източник на прехрана - затова 
търсят начини да избегнат престоя у нас.

А където има търсене, там има 
предлагане.

Още повече, наказанията за прекарване 
на нелегални имигранти са съвсем непро-
порционални на заплахата за националната 
сигурност, която това престъпление предста-
влява.

Според чл. 281 НК: "който с цел да наба-
ви за себе си или за другиго имотна облага 
противозаконно подпомага чужденец да пре-
бивава в страната в нарушение на закона, се 
наказва с глоба от 1000 до 8000 лева". Зако-
нът предвижда наказание "лишаване от сво-
бода" само за трафикантите на хора, които 
използват жертвите си за "развратни дейст-
вия, за принудителен труд или за просия, за 
отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или 
телесна течност или за да бъдат държани в 
принудително подчинение независимо от съ-
гласието им".

Текстовете изобщо не покриват набира-
нето, укриването или транспортирането на 
мигранти и бежанци, които да се доверят на 
каналджиите дори с риск за живота си.

За сравнение - в Австрия наказанията ва-
рират между 2 години лишаване от свобода 
за трафикантите при наличие на облекчава-
щи вината обстоятелства, до 10 години за-
твор за съучастниците в организирани прес-
тъпни групировки.

Само си представете от какъв живот в ро-
дината си е бягало онова сирийско семейство 
от мъж, жена и четирите им деца, които точ-
но преди седмица са се съгласили да се качат 
заедно с още 65 души в ремаркето на хладил-
ния камион в Унгария. Сега се опитайте да 
си представите още колко подобни камиони 
се движат необезпокоявано по пътищата на 
цяла Европа в този момент.
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Въпреки страховете на европейците 

Бизнесът приветства 
приемането на бежанци

Уилям Шомберг  
и Том Бергин, 
агенция Ройтерс

Преди 2013 г. Рагхад ал Сус е ученичка 
в Сирия и ходи на училище въпреди 
бомбардировките. През 2013 г. обаче 

тя заминава във Великобритания при майка 
си, която е получила бежански статут. Днес 
момичето предстои да започне следване в уни-
верситет с надеждата да стане фармацевт.

"Трябваше да ходя пеш на училище и да 
рискувам да ме отвлекат, но продължавах да 
ходя, защото знаех, че трябва да получа квали-
фикация", разказва Рагхад.

Две години след като се преместила от 
Дамаск в Хъдърсфийлд в Северна Англия, 
плановете на 19-годишната девойка за добре 
платена работа са в противоречие с притесне-
нията на мнозина британци, че бежанците ще 
бъдат бреме за икономиката и обществените 
услуги

"Чувствам, че трябва да върна услугата, 
която тази държава ми даде. Те ми спасиха 
живота. Не мога да благодаря достатъчно на 
Великобритания", казва Рагхад.

Въпреки страховете на европейците биз-
несът приветства приемането на бежанци. 
Работодателите в Европа до голяма степен 
приветстват потока от млади и често добре об-
разовани хора, които допринасят за справяне 
с ефектите от застаряващото население.

Миналата седмица властите в Лондон зая-
виха, че нетната миграция е достигнала до 330 
000 души за годината към март 2015 г. Според 
някои медии това показва липса на контрол 
от страна на правителството. Институтът на 
директорите – работодателска организация 
– обаче казва, че половината фирми членки 
назначават имигранти заради техните умения. 
Работодателите казват също така, че общест-
вените услуги зависят от имигрантите. Ситу-
ацията е по-неясна за мнозина от стотиците 
хиляди хора от Близкия изток и Северна Аф-
рика, които влизат в Европа нелегално.

И все пак редица неправителствени ор-
ганизации в Германия казват, че мнозина от 
бежанците от Сирия, Ирак и Иран са добре 
образовани и атрактивна работна ръка. Пра-
вителството в Берлин очаква кандидатите за 
убежище да се увеличат четворно тази година 
до 800 000 души.

Проучване на Европейската комисия от 

юли показа, че имиграцията е станала едно 
от основните притеснения на европейците, 
изпреварвайки дори слабо представящата се 
икономика.

Във Франция ентусиазмът за назначаване 
на чужденци не е толкова голям колкото в Гер-
мания. Безработицата във Франция е двойно 
по-висока от тази в Германия – над 10%. Ве-
ликобритания заяви, че ще се придържа към 
плановете си да доведе нетната миграция до 

100 000 души годишно, което е три пъти под 
сегашното ниво.

Същевременно научни изследвания посоч-
ват положителното влияние на имигрантите за 
развитите икономики. Според Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) имигрантите са допринесли за 70% 
от увеличаването на работната сила в Европа 
през 10-те години до 2014 г.

Европейските работодатели казват, че се 

нуждаят от чуждестранни служители, за да 
запълни редица позиции – от висококвалифи-
цирана работа до ниско платени длъжности, 
които местното население не иска да заема. 
Освен това експертите казват, че имигрантите 
повече допринасят с данъци, отколкото взи-
мат от държавата под формата на помощи – 
положително развитие е много правителства, 
които изпитват трудности да стабилизират 
публичните си финанси.

- "Чувствам, че трябва 
да върна услугата, 

която тази държава 
ми даде. Те ми спасиха 

живота. Не мога да 
благодаря достатъчно 

на Великобритания", 
казва Рагхад ал Сус

Рекордни нива на имиграцията на Острова
Дългосрочната нетна миграция във Ве-

ликобритания се е повишила до рекордно 
високи нива, показаха официални данни, 
публикувани в четвъртък, което подчер-
тава предизвикателството пред премиера 
Дейвид Камерън да убеди избирателите, 
че имиграционната политика на правител-
ството работи, предаде "Ройтерс".

Камерън е под натиск да изпълни обе-
щанието, направено през 2010 г., че ще на-
мали годишната нетна миграция във Вели-
кобритания под 100 000 души. Обещанието 
му имаше за цел да успокои притесненията 
за допълнителното натоварване на сектора 
на обществените услуги.

Данните от Службата за национална ста-
тистика (ONS) показват, че 330 000 души се 
преместили във Великобритания през тази 
година до март 2015 г. в сравнение с 236 000 
през същия период на миналата година.

Така броят надмина предишния рекорд 
от 320 000 през 12-те месеца до юни 2005 г.

Данните за тримесечието са се превър-
нали в постоянен източник на политиче-
ски срам за Камерън, който настоява, че 
продължава да работи за постигане на цел-
та от 100 000 имигранти.

Нивата на имиграция отдавна са чувст-
вителен въпрос за много британци и под-
хранват подкрепата за британската Пар-
тия на независимостта (UKIP), която иска 
страната да прекъсне връзките си с Евро-
пейския съюз и да наложи много по-строги 
имиграционни правила.

Камерън, който беше избран за втори 
мандат през май, е често критикуван за оп-
ределяне на фиксирана цел за миграцията, 
защото като член на ЕС Великобритания 
не е в състояние да предотврати притока 
на мигранти от рамките на блока, които се 

местят в страната в търсене на по-добра 
работа.

Данните показват, че 183 000 души са 
пристигнали във Великобритания от други 
страни от ЕС в сравнение с 53 000 спрямо 
предходната година. Сред тези имигранти 
29 процента идват от осем страни от Из-
точна Европа, присъединили се към ЕС 
през 2004 година, а 22 процента са от Румъ-
ния и България

Управляващите консерватори се стре-
мят да ограничат миграцията чрез затягане 
на правилата за издаване на визи и опити 
да затруднят достъпа до социална система 
на Великобритания за граждани на ЕС. 

Много работодатели казват, че опити-
те да се забавят имиграцията ще направи 
по-трудно за тях да намерят най-квалифи-
цираните работници, от които се нуждае 
икономиката.



Райнер Херман, Дойче Веле  
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Като през XI век:  
бежанците ще продължат да идват

В заблуда са били всички онези, които 
доскоро смятаха, че Близкият Изток е 
далеч и не ни засяга: ако Сирия и Либия 

бяха функциониращи държави, в момента към 
Европа нямаше да напират толкова много бе-
жанци. Половината от 25-милионното населе-
ние на Сирия вече бяга от една разпадаща се 
държава, като цифрата продължава да расте. 
Режимът в Дамаск изгуби контрол над повече 
от 80% от територията си, където се настаниха 
главно „Ислямска държава” и други екстре-
мистки групировки. А след като беше свален 
режимът на Кадафи, в Либия възникна широк 
коридор, през който много африканци, тръгна-
ли да търсят по-добър живот, безпрепятствено 
стигат до Средиземно море.

Никой не предлага работеща рецепта за 
възстановяването на някакъв функциониращ 
държавен ред в Близкия Изток. Няма и веро-
ятност да се ускорят дългосрочните процеси, 
разклатили сериозно арабския свят. Нашите 
възможности да се намесим са в момента твър-
де ограничени: можем да изпратим хуманитар-
ни помощи в региона, за да мотивираме поне 
част от бежанците да останат по домовете си, 
а по-нататък дипломацията би могла да търси 
решения за конфликтите.

Преди десет века е било същото

Все повече хора поемат по рискования път 
към Европа, тъй като в лагерите за бежанци 
вече има сериозен проблем със снабдяването. 
Службите на ООН, които се грижат за това, не 
разполагат с достатъчно финансиране, а дър-
жавите от Персийския залив все по-рядко по-
магат, защото приходите им от продажбата на 
петрол спадат сериозно заради ниските цени 
в момента. Тоест, ако искаме притокът на бе-
жанци към Европа да спадне, трябва да се по-
грижим за доброто снабдяване на бежанските 
лагери в съседните на Сирия страни. С други 
думи: да подсилим ООН, която носи главната 
отговорност за това.

От помощ се нуждаят още Йордания и 
Ливан, където напрежението застрашително 
нараства. Лагер със сирийски бежанци се пре-
върна в третия по големина град в Йордания, 
а в Ливан бежанците вече са над 25% от насе-

лението. И двете държави се опасяват, че се-
гашната бежанска вълна може да се окаже дори 
по-голяма от палестинската след 1948 година.

Близкият Изток вече е преживял много-
бройни преселения. Но те не дават никаква ре-
цепта за това как да се постъпва в настоящата 
ситуация. Само малка част от хората бягат за-
ради войните - повечето от мигрантите просто 
търсят по-добър живот. Същото е било през XI 
век, по време на преселението на народите, ко-
гато тюркски племена от Средна Азия се отпра-
вят на Запад. Тогава те завземат Анадола и фак-
тически окупират властта в Месопотамия. По 
същото време берберски племена, приели ис-
ляма, завземат Мароко и Андалусия. По-късно 
многонационалната Османска империя оси-
гури на ислямския свят половин хилядолетие 
мир и благоденствие, но това си имаше цена. В 
Османската империя не потръгнаха онези про-
цеси, които в Европа доведоха до възникването 
на нациите и националните държави. Процеси, 
съпроводени обаче от много кървави войни.

Следващите големи преселения започнаха 
чак след Първата световна война - например 
размяната на население между Турция и Гър-

ция. След Втората световна война пък мили-
они евреи се отправиха към Израел, но в ре-
зултат от това бяха прокудени палестинците, 
които днес са пръснати в няколко близкоиз-
точни страни. Много ливанци се преселиха в 
Западна Африка, а след 1958 година турците 
поеха към Германия, за да си търсят работа. 
След 1973 година милиони араби от бедните 
държави тръгнаха да търсят препитание в бо-
гатите страни от Персийския залив. Днес обаче 
тези страни не приемат бежанци - независимо 
от факта, че тъкмо Саудитска Арабия като „из-
носител” на един екстремистки ислям, отчасти 
е виновна за трагедията, подгонила милиони 
хора от Близкия Изток към Европа.

Една безутешна реалност

Великите сили си взеха поука от провалите 
си в миналото и днес не се поддават на изкуше-
нието да прекрояват картите. Само че най-ва-
жните регионални сили не са в състояние сами 
да изградят нова архитектура на сигурността. 
А последствията от това носи Европа. Включи-
телно и поради това германското правителство 

активизира дипломацията си в Близкия Изток 
- например в рамките на ядрените преговори 
с Иран или пък за сближаване със Саудитска 
Арабия и Иран.

Но тъй като бързо решение няма, бежа-
нците продължават да прииждат. Лъч надеж-
да идва от дипломатическите инициативи за 
Сирия и за Либия. Решаването на проблема 
може да се ускори и след успеха на ядрените 
преговори с Иран. Глобалните и регионал-
ните сили вече разговарят повече помежду 
си, диалогът става все по-интензивен. Така 
би могъл да възникне истински политически 
процес, който да доведе до сформиране на 
преходно правителство в Сирия. ООН по-
стигна известен напредък и в Либия, а целта 
на всички тези усилия е в региона да се на-
мерят адекватни партньори, на които да се 
помогне в действията им срещу „Ислямска 
държава”.

На всички обаче е ясно, че конфликти-
те в Близкия Изток няма да бъдат решени в 
обозримо бъдеще. И затова бежанците ще 
продължат да пристигат. Една безутешна ре-
алност.

Министър-председателят на Великобритания Дейвид Каме-
рън отхвърли призивите страната му да приеме повече бежа-
нци, съобщи ДПА. „Ние приемаме определен брой истински 
кандидати за убежище от лагери със сирийски бежанци”, каза 
Камерън. „Но смятаме, че най-важното нещо е да се опитаме да 
установим мир и стабилност в тази част на света”, заяви той.

„Не мисля, че има решение, което може да бъде постигнато 
просто с приемане на още и още бежанци”, добави Камерън.

Премиерът направи това изявление, след като кандидатката 
за лидер на опозиционната Лейбъристка партия Ивет Купър 
призова Великобритания да приеме поне още 10 000 бежанци от 
Сирия и други засегнати от конфликти страни.

Непреклонността на Лондон по въпроса с приемането на по-

вече имигранти от Северна Африка и Близкия изток може да 
усложни преговорите на Великобритания с ЕС, написа днес екс-
пертът от управляващия в Германия Християндемократически 
съюз (ХДС) Щефан Майер във вестник „Таймс”.

„Ако британското правителство продължи да не поема своя 
дял от отговорността, когато става дума за важна задача да спо-
делим тежестта, това със сигурност може да навреди на британ-
ско-германските отношения”, подчерта Майер. Той уточни, че 
това ще се отрази на амбициите на премиера Камерън да по-
стигне успешни договори с ЕС.

След като спечели изборите през май тази година, Камерън 
спази обещанието си и потвърди, че преди края на 2017 г. ще се 
проведе референдум за мястото на Великобритания в ЕС.

Камерън: Не можем да ги приемем на Острова
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Има едно място на Острова, където на-
ционалността и парите нямат значение. 
За него научаваме случайно. Слуховете 

се носят от уста на уста – някой чул, друг нас-
коро бил видял с очите си. Случва се топъл и 
слънчев уикенд, затова тръгваме натам и ние 
– младо семейство от България. 

Само на около час на изток от Лондон, мяс-
тото поразително напомня на типично зелено, 
или ако използваме хубавата ни дума, „китно“ 
манастирско кътче в родината. Вековни дъбо-
ве трупат време редом до снажните си събратя 
буковете, a в нозете им пъпли дъхав храсталак 
от дренки, бял кантарион и коприва. Спираме 
колата на сенчица и тръгваме пеш по тесния 
път. И отново онова чувство - сякаш сме си у 
дома… Няколко крачки по-надолу виждаме 
добре поддържана дървена ограда, а зад порта-
та й визуалната загадка къде сме намира своя 
отговор. Това е православен манастир. Всъщ-
ност, първият такъв, създаден в Обединеното 
кралство. На входа му ни очаква още една из-
ненада - запознаваме се с друг нашенец, Иван. 
Като редовен посетител, той услужливо влиза в 
ролята на гид, от когото научаваме удивителни 
факти за мястото. 

Манастирът „Св. Иоан Предтеча“ е основан 
от една от най-ярките личности в духовната 
история на изминалото столетие - архиманд-
рит Софроний Сахаров (1897-1993). Ето какво 
четем за него: „Руски монах, станал изповедник 
на стотици атонски монаси в драматичните во-
енни години. Впоследствие се разболява и се 
лекува в Париж.“ Когато оздравява, духовните 
му чеда го молят да остане при тях. Така е осно-
ван манастирът в графство Есекс, в който отец 
Софроний пренася монашеската традиция от 
Атон и възражда православието на Острова.

Но как се основава православен манастир 
в сърцето на Англия? Научаваме, че о. Софро-
ний  среща големи трудности.  С още двама 
монаси и една монахиня от Франция, той от-
нася въпроса  чак до английския парламент. От 
там му отказват с мотива, че той няма какво да 
даде в отплата (сиреч, не притежава достатъч-
но пари). И тогава, един от лордовете в Парла-
мента взема думата и казва: „Господа, ако бяха 
дошли  Христовите апостоли, вие щяхте да им 
откажете, защото нямат пари, но ако беше до-
шъл Иуда, щяхте да му разрешите, защото ще 
да носи 30 сребърника, нали!?” След кратко съ-
вещание чиновниците връчват на отец Софро-
ний подпечатан документ с разрешение.

Първата служба в манастира се извършва на 
5 март 1959 г. в превърната на параклис стара 
конюшня. Тя, като и целият имот, са подарени 
от един английски свещеник. Междувременно 
братството се увеличава. Днес тук живеят бли-
зо 50 монаси и монахини от 17 националности.  

Веднъж казали на о.Софроний, че светът би 
загинал, ако всички станат монаси, на което 

той отговорил: „Не, няма да умре... Напротив,  
историята на света ще завърши с безболезнен 
преход към... Вечния  Живот при Христос. 
(Иоан 14:1-2), а не с катастрофа.”. На Света Гора 
пък казват – краят на тоя свят ще настъпи, ко-
гато стихне непрестанната молитва на атонски-
те монаси, наричани още „молитвените свещи 
за човечеството“…

Срещаме ги и тук, в Есекс – ученикът на ар-
химандрит Сахаров, о. Захариас, племенникът 
му, отец Николай Сахаров, който наскоро гос-
тува в България, сестра Магдалена – имена все 
известни и уважавани в православните среди 
по света. За наистина дълбока почит към ос-
нователя на манастира, както и към духовните  
му чеда - братята и сестрите, които обитават 
мястото днес, говори фактът, че тук, освен от 
цяла Европа, идват хора и от далечна Америка, 
дори Австралия.

Откъде идва цялото това внимание към 
отец Софроний? Отговор дава едно от първите 
места в обителта, което ни показват – крипта-
та. В началото на 90-те години властите съоб-

щават, че единственият начин, по който могат 
да погребват хора на територията на манасти-
ра, е в него да бъде изградена подземна крипта. 
Почти стогодишен, старецът Софроний обявя-
ва, че няма да напусне този свят, докато не я 
построят. Очакваната дата на завършване е 12 
юни 1993 година. Монахът почива на 11 юни. 
Погребват го в изключителна тържественост, 
в присъствието на духовници монаси от цял 
свят. Малко след него, на 24 юни, вечен покой 
намира и майка Елизабет, най-възрастната мо-
нахиня. Така се сбъдват и думите на стареца, че 
първо той ще си замине, а скоро след това ще 
го последва и тя.

Научавайки тази история, осъзнаваме, че 
сме тук точно на 11 юни, а в манастира празну-
ват успението на легендарния старец Софро-
ний… Пред нас е гробът му и ние, както и дру-
гите около нас, съвсем ясно усещаме: мястото 
благоухае.* Възможно ли е основателят на този 
православен манастир на Острова да е бил све-
тец, питаме Иван, докато ни развежда из мана-
стира. Самият той е живял тук преди години, 

когато пристигнал в Англия. Гласът му звучи 
почтително тихо на фона на детската глъчка 
отвън:

 „Ние знаем за него само, че е бил монах. 
Някои от избраните от Христос монаси спася-
ват цели нации... За спасението и запазването 
на  България  бяха достатъчни само трима  мо-
наси: св. Иоан Рилски, св. Евтимий, Патриарх 
Търновски и отец Паисий Хилендарски…“

Продължаваме навътре в сърцето на ма-
настирската обител - към храма, носещ името 
на св. Силуан Атонски (1866-1938). „Дръж ума 
си в ада и не се отчайвай” - тази потресаваща 
фраза на светеца става известна именно чрез 
книгите на стареца Софроний. Една от при-
чините за оставането му във Франция, а сетне 
и Англия, е именно възможността за отпечат-
ването на книгите за светията, който е негов 
духовен учител на Атон. Старецът описва едно 
събитие, което е много важно в духовната бор-
ба. Когато свети Силуан се опитвал да се моли 
с всички сили, чисто, той не успявал, смущаван 
от помисли и от демоните. Веднъж, когато се 

молел, той започнал да прави 
поклони и видял пред себе си 
демони – наскърбил се тол-
кова много, че казал на Бога: 
„Господи, Ти виждаш, как ис-
кам да се помоля с чист ум, но 
демоните не ме оставят. Нау-
чи ме какво трябва да правя, 
за да не ме безпокоят. И чул в 
душата си отговор: Гордели-
вите винаги така страдат от 
демоните! „Господи, научи ме 
какво трябва да правя, за да се 
смири душата ми!“ Тогава чул 
нов отговор от Бога в сърце-
то: Дръж ума си в ада и не се 
отчайвай! 

Това откровение на Бога 
към св. Силуан е изобщо към 
нашия век и за нашето поко-
ление. Ако човек знае колко 
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безмерна е Божията любов към него, тогава ще 
може да мине през хиляди премеждия, без да се 
отчайва, учи светецът.

Тази любов ни обгръща и тук. В разгара на 
топлото лятото и в самия център на уютната 
монашеска обител, ние се чувстваме защитени. 
Тревогите, с които пристигаме на гръб от гра-
да, са захвърлени някъде из трънливите храс-
талаци пред манастира. Зад оградата му, ние 
сме олекнали в безметежна забрава. Вътре в 
манастирската обител ние, пришълците от све-
та, се чувстваме пощадени от всяко зло – дори 
онова вътре в нас… Опитвайки се по-късно да 
опишем мястото, даваме си сметка колко труд-
но е да избегнем клишето „райско кътче“. От 
устава на манастира научаваме, че в този земен 
рай живеят според два основни закона: 1. Все-
ки да гледа ползата на другите. 2. Мария, сес-
трата на притеснената  домакиня Марта, избра 
добрата част, която няма да й се отнеме.(Лука 
10:38-42), тоест, животът на братството се ръ-
ководи от дълбоката вяра, че нашият живот е 
нашия ближен, а истински важно е единствено 
духовното.  

С любопитство влизаме в богатата книжар-
ница на манастира, известен по света и с изда-
телската си дейност. Още там ни канят на обяд 
в трапезарията, разположена до овощните гра-
дини на обителта. 

Отново сме учудени – този път от насъ-
бралото се множество: предимно семейства с 

деца, разговарящи весело на маси, отрупани с 
различни вкусотии: сарми, салати, риба, слад-
киши, баклави. Всичко е собствена продукция, 
а остатъците от храната – до последната троха, 
не се изхвърлят, а дават на животните и пи-
летата. Бяхме чували, че на Света гора първо 
обилно нагостяват госта – човекът „от света“, 
а тук на живо виждаме тази атонска традиция, 
която така напомня завръщане в бащиния дом. 

„Ходим в манастира да се приобщим към 
това многонационалното братство, което е 
нашето духовно семейство, да изчистим ду-
шата си от натрупванията на ежедневния жи-
вот, от много често агресивната среда навън. 
След това можем да се върнем с крепки сили 
в града“, споделя Иван. „Неслучайно старецът 
Ефрем казва, че манастирът е духовна крепост. 
Духовна, защото тук всички сме обединени 
от търсенето на „едничкото потребно“ – при-
добиването на божествената любов“, разказва 
той и в този момент със съжаление си давам 
сметка, че извън „крепостните стени“ на мана-
стира тези думи значат нищо за малцина, или 
още по-лошо – звучат по детски наивно. Хрис-
тияните от нашия век са вземани в най-добрия 
случай за изключителни наивници, някакви 
„божествени хипари“.  Богатството и сладостта 
на православната вяра са екзотика не само за 
западния човек, те изглежда остават обгърна-
та в магизъм и фолклор загадка и за нашенеца, 
който знае „ръсене с китка за здраве и късмет“, 

„курбан“, но не и тайнствените събития изпо-
вед и причастие или жаждата за онова, което 
"око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на 
ум не е идвало“ – Божията благодат.

Независимо какво си мисли светът, този 
православен манастир в Есекс е тук за всички 
нас, залутани в живота, страдащи от болести 
или търсещи своя път към вярата. Идването 
тук напомня завръщане в бащиния дом, къде-
то намираш утеха, покой и нови сили да про-
дължиш. 

„На нас ни се иска повече  хора  да дойдат 
и видят  приложеното от братството  Царство 
Божие на  радост, мир и любов. А заедно с това 
и нетварната виделина в сърцето на Англия, 
графство Есекс, казва о. Петър Цанков, който е 
един от поклонниците на манастира, пристиг-
нал не като нас, от съседния град, а чак от Бъл-
гария. Далеч от бащиния дом, ние, българите в 
Англия, можем да го познаем тук, където няма 
националности и всички са „свои“.

Да се завърнеш в бащината къща,
когато вечерта смирено гасне
и тихи пазви тиха нощ разгръща
да приласкае скръбни и нещастни.

*В Православието се смята, че когато мо-
щите на починал започнат да благоухаят, 
вероятно става дума за светец. 

Архимандрит Софроний Сахаров  
(1897-1993) е основателят на 
манастира в Есекс

Марк Ф.: „Една от сестрите ни разведе из манастира и 
разказа интересни факти за него. Мястото е красиво и 
спокойно. Нагостиха ни с бисквити и чай, дори разговарях с 
един от монасите, с когото се оказа, че сме от един и същи 
квартал в Лондон!...“
Джанет К.: „Посрещнаха ни много топло, мястото е чисто, 
спасихме се от ежедневния стрес и заредихме вътрешните 
си батерии.“
Ник М.: „“Пристигнахме без предварително обаждане.По-
срещна ни отруден млад свещеник, който заръча на една от 
монахините да ни разведе наоколо и тя ни прекара с нас час 
и половина, отделяйки ни цялото си внимание.“
Мери Т.: „Рай на земята! Мястото наистина сякаш е свя-
то. Храната е изобилна, а настаняването – удобно“.

Отзиви от туристи и поклонници  
в туристическия сайт Tripadvisor

Адрес:
The Old Rectory, Rectory Road,
Tolleshunt Knights, By Maldon,
Essex CM9 8EZ, United Kingdom
Tel.: (+44) (0) 1621 816 471

Манастирът е отворен за посетители през 
цялата седмица, както и в неделя, за Света 
Литургия, от 7 ч. и от 10:15 ч. Следобяд чес-
то има беседи на гръцки и английски.



Стандартни 
отклонения с...  

Калин Терзийски
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Аз съм само Мисъл-Поглед-и-Фантазия. И сега ще 
извърша един странен експеримент. Ще говоря с 
английския крал Чарлз Първи точно по време на 

смъртта му. Мога ли да си го позволя? Навярно.
Какви са пречките? Струва ми се – има два типа пречки в 

случая - от морално естество и от познавателно естество. 
Както вече няколко пъти описах в предходните си раз-

кази, аз съм фантастична сянка. Пърхам и палувам. Ходя 
където си поискам и говоря с отдавна умрелите. 

Вие веднага казвате: Това е невъзможно. Ти говориш със 
себе си. Измисляш си!

Е, да… – ще отговоря аз - Наистина аз разговарям с мои-
те образи, тези в главата ми. Тези, които сам създавам (или 
които услужливи и чудесни писатели са ми създали). Вътре 
– в моята памет. 

О, Господи! Ако ви кажа, че паметта се помещава в две 
малки телца наречени корпора мамилария – големи колкото 
грахови зърна – лигави и незабележителни – вие ще се 
изсмеете! Всъщност - знам, че няма да се изсмеете. Компю-
трите ни показаха, че не са необходими Александрийски 
библиотеки, за да се запомни целия Свят. 

Необходими са малко силициеви паячета. Чипове. 
Светът може да се носи и в слузести топченца в основата 
на мозъка. Именно тези корпора мамилария. „Корпус“ оз-
начава „тяло“. А „мамиларе“ идва от мамила – цицка. Тоест 
– паметта ни, може да се каже, се помещава в телца, наподо-
бяващи цицки. Някъде там – в основата на мозъка. 

А за да не е безвкусна паметта – емоции ще идват и ще я 
оцветяват от друга слузеста конфигурация, наречена Кръг 
на Папец. Също част от желето в главите ни. О, тия наши 
глави!

Та мисълта ми беше, че ако нещо съществува – то е в 
главите ни. Ако разговаряме с някого – то ние разговаряме 
с него в главите си. Защото там изплуват нашите въпроси и 
отговори. Също там се регистрират и осмислят и въпросите 
и отговорите на този, с когото говорим. 

Тук вие ще кажете: Това си е чиста софистика, това са 
празни приказки! Искаш да кажеш, че няма реалност? Че 
всичко – даже разговорите ни с ДРУГИТЕ са фантазия?! 
Че даже и те са продукт на нашите души?! Значи, ти искаш 
да ни кажеш, че е все едно дали ядеш сирене или просто 
си Представяш, че Ядеш Сирене?! М? Ти не си наред, чичо! 
Плещиш празни приказки!- така ще кажете вие.

Така си е! – ще кажа аз. - Но кое пък са пълни приказки? 
Може би цялата ваша индустрия, цялото ваше матери-

алистично битие е Пълни приказки? Затова ли вие така 
енергично и нахално ми ги пробутвате? Вашият кашкавал, 
вашият световен капитал, вашите сметки за ток, вашите 
опел-вектри и тоалетни казанчета, вашите бракоразводни 
колегии и машини за обезглавяване на пилета – те ли са 
реалността? Единствената и важна, смислена реалност? 
Ооооо, идеално! Хм.

Нека да бъде вашето. Вие сте прави. Живейте си в месо-
мелачката.

Но ви казвам – човек може да говори с когото си поиска 
– независимо жив ли е той или умрял. Защото разговорите 
протичат в собствените ни глави. 

Да се върна към началото. Казах, че има и някои пречки. 
Етични и познавателни. Кои са етичните пречки? За миг 
бях склонен да мисля така: Ами все пак – това е крал! И е 
екзекутиран. И…

Но още като ми дойде на ум тази мисъл – махнах с ръка и 
я отпъдих. Всъщност етична пречка за мен не представлява 
нито това, че Чарлз I е бил крал на Англия, нито това, че е 
бил екзекутиран. 

Само начинът, по който искам да разговарям с него 
малко ме смущава. Тоест – това, че възнамерявам да говоря 
с него точно преди посичането му и непосредствено след 
него. 

И знаете ли: не ме смущава това, че ще се намеся в ня-
какво тайнство… че ще извърша светотатство спрямо тоя 
свещен акт – умирането… Не, никак не ме притеснява това! 

Притеснено ми е, имам морални скрупули за друго. За 
това - да не причинявам допълнителна болка и страдание на 
горкия човечец! На Чарлз! Да – това ми е… 

Плюя аз и на титли и на тайнства! Мога ей сега да си 
събуя гащите и да … хаха – стига, стига - да не прекалявам!

Така де – не ми пука ни за титли, ни за тайнства! Но 
човешката болка, страдание... това нежно, слузесто, отчаяно 

и отчайващо нещо, тая буца от възли, от горчилка и болки – 
човешкото сърце – нея аз не мога да нараня! От нея по-све-
щено нещо не мога да се сетя! И друго - като казах скрупула 
– сетих се, че скрупула е била най-малката монета в Древ-
ния Рим. А също така отнякъде ми се завъртя в главата, че 
най-първото значение на думата скрупула е малко камъче 
– в обувката на римски пехотинец. Дреболия, с други думи. 
Мхм. Аз пред дреболии не искам да се спирам!

Пречка от познавателно естество, с която може да 
сблъскам при разговора си с Чарлз непосредствено преди 
и след смъртта му, е, че аз никога не съм умирал. Поне – не 
напълно. А както казах - ще опиша разговора, облягайки се 
на собствения си опит. 

Но веднага си казвам: Нима човек не носи у себе си опит 
за всичко? Нима целият живот не е заложен още в детето? 
Не виждаме ли в очите на бебето зениците на стареца? Това 
може и да са празни и романтични приказки, подходящи 
за някой пръдлив, велик и премъдър омар-хаямоподобен, 
арабски поет от Средновековието… Да – те много обичат 
такива дълбокомъдри и нищо неозначаващи заключения. 
Но… дали пък наистина не е така? Поне добре звучи: В очи-
те на детето не виждаме ли стареца? Не виждаме ли в очите 
на стареца и детето, което е бил? 

Както и да е. Не съм умирал никога, но щом в клетките 
ми, в същността ми има заложена смърт – все ще намеря 
начин да я опиша! МММммммммнееее, егати слабата и не-
точна дума казах! Не да я Опиша! А да ви я Дам – истинска, 
такава каквато Е! Да измъкна от себе си съществуващата в 
мене смърт – и да ви я шляпна на масата – на поцинкования 
плот – като грамадна риба, от която виси и се провлачва 
лигавия плавателен мехур! Да – смъртта.

Сега ще се пробвам! Но – да повторя за последно… да си 
преговоря: 

Предстои ми да разговарям с Чарлз  I,  крал на Англия. 
Син на Джеймз  I. 

Ще разговарям с Чарлз точно преди и по време на екзеку-
цията му. Така. Екзекуцията на краля ще се извърши на 30 
януари 1649 г. в Лондон, след като той е съден за държавна 
измяна. Признат за виновен с подписите на 58 от съдиите. 
Специалният трибунал се е състоял от 135 съдии, от които 
само 68 са участвали в заседанията. Кралят ще бъде посечен 
с голяма брадва. Гилотината все още не е изобретена. 

Да, ще наблюдавам ръчно доставена смърт. По времето 

на Чарлз все още не е механизирана. Все още. 
Дали ако в наше време екзекуции се практикуваха 

по-често… дали ръчните щяха да струват повече от маши-
ните? И много по-скъпи ли щяха да са? 

Представих си в миг рекламата: Само тук! Само сега! 
Хенд мейд екзекуция! Само за ценители на истинския 
саунд! Уникалният звук на хрущящи прешлени! Влизащи 
в съприкосновение с автентична, нащърбена, ръждива 
брадва! 

О да. Тия хора! Ще падна от смях!
Аз съм само Мисъл-Поглед-и-Фантазия. И сега – след 

като си пийна малко тинктура от мента, глог и валериан 
– направо от шишенцето; след като опари хубаво лютата 
тинктура (в която има и спирт! о да, спиритус вини, как 
иначе – щом е тинктура!) – веднага политам! 

Ще се скрия под ешафода. И ще говоря с Чарлз до 
последния му миг. А след това – без никакво прекъсване 
(или с минимално прекъсване за реклами) ще продължа да 
говоря със сянката му! 

Така, ако помните, бяха направили четиримата мус-
кетари в Двайсет години по-късно. Романът на тоя мил 
квартерон Ал. Дюма. Но там те почти нищо не попитаха 
краля. А аз искам да го разпитам за куп неща. Около акта на 
обезглавяването.  Мисли, чувства, физиологични усещания 
– всичко. 

Ох, чак ме обхващат студени тръпки при мисълта… при 
мисълта… не, не за смъртта, ами за брадвата! Брадвата 
влязла във врата. Човешки, нежен врат, пък в него – брадва. 
Хм. Трябва да се отърся от това видение…

Но – такъв е животът! Който има врат, който има плът, 
който е направен от червено месо и бели нерви – ще страда 
и ще изтръпва! И страшни, ледени и горещи тръпки ще го 
обливат и владеят! 

Докато най-накрая не се разсмее и не плюе на всичко! 
Защото човек може да се връзва на болезнената си плът 

само до време! И да изтръпва заради тялото си само до 
време! После плюе на тях. И нататък е по-лесно. Поне така 
съм чувал.

Аз съм Мисъл-Поглед-и-Фантазия.
Хайде – политам! За Лондон.
До след малко!

Следва продължение



АГЕНЦИЯ  
“СРЕДЕН ПРЪСТ”

И така, бях назначен за министър на средните работи. След като отдавна 
вече си имаше министерства на външните и на вътрешните, правителството 
се събра на извънредно заседание и прецени, че трябва да се направи нещо за 
средата. За златната среда, за средната класа и за онова мнозинство от граж-
дани, които постоянно ни показваха среден пръст.

С течение на времето се оказа, че новото министерство има повече работа, 
отколкото смятахме първоначално. Разширихме структурата на съществува-
щите дирекции на златната среда и на средната класа. И с мисълта за благото 
на народа създадохме и Агенция “Среден пръст”. Тя имаше подразделения в 
големите градове, за да могат повече хора да имат достъп до услугите й.

Студията на агенцията бяха нещо като онези стаички в японските фирми, 
за които толкова бяхме слушали, и в които всеки може да оплюва и да замеря 
с яйца портрета на собственика. Само че при нас нещата бяха по-мащабни, 
превърнахме ги в държавна политика.

Поради големия интерес на хората такива стаички бяха обзаведени и в 
по-малките градове, а после и във всеки квартал, село и махала. Накрая така 
наречените приемни на Агенция “Среден пръст” се появиха и в моловете и 
по-големите супермаркети, в железопътните и автогарите, в обществените 
тоалетни, до спирките на градския транспорт, та дори и във влаковете на 
столичното метро.

Във всяка от стаичките имаше голям портрет на министъра на средните 
работи (т.е. моят собствен) в цял ръст. Специалистите от пиар отдела на 
Агенцията се бяха постарали. В резултат от техните усилия лицето ми изгле-
ждаше нахално, мазно и предизвикателно. Чиновническият ми костюм беше 
доста тесен и подчертаваше солидното ми шкембе зад опънатите до краен 
предел копчета на сакото. Бяха се постарали дори да увеличат плешивостта 
на темето ми, а пък огромните очила на фона на зачервеното и запотено 
бузесто лице, ми придаваха съвсем кретенски и вбесяващ вид. Как да не 
заплюеш такъв човек!

Окарикатуреният портрет, който заемаше цяла една стена на всяка от 
стаичките, беше покрит със прозрачно фолио, което лесно се почистваше. 
Скромното обзавеждане на студията се допълваше от касетки с домати, 
скапани портокали и лимони, кори с вмирисани вече яйца и един удобен фо-
тьойл, в който гражданинът трябваше да отпусне след като си изкара върху 
мен цялата злоба и недоволство, които беше насъбрал. На всеки, посещаващ 
стаята, се полагаха и по 200 грама водка, както и по пет цигари, ако е пушач, 
за да може да придобие необходимата смелост.

Навсякъде се тръбеше, че анонимността на гражданите при ползване на 
приемните е гарантирана, както и че не се записват думите, които те изричат, 
докато са вътре. Това, естествено, не беше така. Зад комичните ми потрети се 
криеха множество камери и свръхчувствителни микрофони, които увекове-
чаваха в тайни архиви всичко, казано срещу управляващите.

Стотици доверени диспечери в специален отдел на Агенцията денонощно 
преглеждаха и прослушваха хиляди записи. Привидно, от това за никого 
нямаше последствия. Само дето някои хора ставаха жертва на пътно-транс-
портни произшествия, хранителни отравяния и какво ли още не. Особено 
такива, които в стаичките, под въздействието на алкохола, разкриваха още в 
зародиш планове за определени действия срещу управляващите.

Колкото до мен самия – свикнах. Предварително бях приел ролята си 
на плашило, така че не останах изненадан от истерията по отношение на 
личността ми. Малко след стартирането на проекта се дегизирах – пуснах си 
солидна брада, боядисвах си косата, носех лещи вместо очила. Представях се 
като писател. Смених си името и се преместих в друг квартал на столицата. 
Никой не можеше да познае в мен дебелото розово прасе от портретите и от 
телевизионните новини, в които се въртяха предварително заснети кадри, 
умело вплитани в съвременни репортажи за правителството.

Живеех си добре с новото амплоа. Дори написах няколко антиправи-
телствени книги, които се радваха на признание и създаваха положителна 
популярност на второто ми Аз. През това време първата ми самоличност 
получаваше стабилни доходи от министерската заплата и от участието в 
няколко директорски борда. Не можех да се оплача.

Не бях ходил в родното си село от години. Там не смеех да се поява, 
защото и кучетата ме познаваха. И супердегизировката нямаше да ме спаси 
от народната любов на съселяните ми. Бях сигурен, че на живо щяха да ме 
разпознаят, дори и да си направех пластична операция.

Но единствения човек, за който ми беше истински мъчно там, беше майка 
ми. Пращах й пари редовно, звънях и по телефона. Но дотолкова. Тя, милата, 
така и не поиска да приеме шутовската ми роля в правителството. Както ми 
съобщиха по-късно, на едно общоселско събрание тя публично се отрекла 
от мен. Не можех да й се сърдя за това – нали в противен случай щяха да я 
линчуват. А на мен не ми каза за това, горката. Пък и аз се правех, че нищо не 
зная.

Всичко това продължи до един ден, в който ми се обади шефът на диспе-
черския отдел, за да ми каже за един необичаен запис, на който попаднали. 
Бил от студиото в едно селско читалище. Любопитното било, че възрастната 
жена, която влязла в изповедалнята, нито хвърляла домати и яйца по порт-
рета ми, нито се заканвала и чумосвала. Само седяла кротко, плачела и се 
молила шепнешком. Разпоредих да ми пратят кадрите по интернет. И тогава 
я видях за първи път от толкова години – нея, моята майка…

Депозирах оставката си при премиера още на следващия ден.

Разказ от Стефан Бонев 
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Нери Терзиева и Ралица Василева правят 
телевизия за българите зад граница

След две седмици на българския медиен 
пазар ще се появи нов телевизионен канал с 
тематичен фокус българите по света.

Името на проекта е BIT (Bulgarian 
International Television или "Българска меж-
дународна телевизия"). Негов ръководи-
тел е дългогодишната водеща, продуцент и 
програмен директор в БНТ Нери Терзиева, 
а програмен директор - журналистката Ра-
лица Ковачева. В екипа ще влезе и Ралица 
Василева, доскорошна водеща новинарски-
те емисии на CNN. Основни инвеститори са 
братята Павел и Румен Вълневи, които имат 
голяма мрежа за логистична и транспортна 
дейност в САЩ. Вълневи са създателите на 
новинарското студио в Чикаго, което из-
лъчва информационни емисии в интернет, 

насочени към българската общност в града, 
сериали и предавания.

В България първоначално BIT ще се из-
лъчва чрез сателита на Vivacom, но се търсят 
и други партньори в лицето на кабелни и са-
телитни оператори в България и САЩ. 

Програмата на BIT ще бъде построена 
около два големи информационни блока. Су-
трешният блок ще е с по-американски фокус,  
а следобеното предаване "еМисия България" 
ще следи случващото се в Европа, с анализи 
и коментари на важни новини .

Братя Вълневи са от Доспат, а в САЩ са 
от повече от 10 години. Започват с работа 
във вериги за бързо хранене, в хотели и като 
шофьори на ТИР-ове. Инвестират в собствен 
камион, а бизнесът се разраства в годините 

на кризата, когато успяват да се наместят в 
нишите на фалирали транспортни компа-
нии.  Според местни медии днес бизнесът им 
включва 600 тира, автомобилен сервиз, хра-

нителни магазини, цех за месопреработка, 
вестник и телевизия. Компанията се оценява 
на над 250 милиона долара и в нея работят 
около 700 души.

Нери Терзиева

Ралица Василева

Като повечето българи в Англия, Меги Ан-
гелова не идва тук случайно, подкарала 
живота си на „автопилот“. Точно обратно-

то - тя старателно и разумно планира установя-
ването на Острова и днес, четири години по-къс-
но, младата варненка е все по-близо до целите и 
мечтите си. Нейната история напомня на това, 
че, подобно на двигателите, ние, хората, също се 
нуждаем от искра, за да се задвижим. А искрата 
на Меги е любовта към живота и вярата, че „мо-
жем да постигнем невероятно много – „стига да 
ценим всеки свой ден и да съумеем да разкрием 
творческия си потенциал“. 

Запознавам се с това сърцато момиче покрай 
наскоро издадената й песен „Искра. В последния 
месец на лято 2015 тя стана своеобразен хит сред 
българската ни общност в Англия, харесвана и 
споделяна стотици пъти в социалната мрежа.

Музиката си Меги определя като епична и 
ако това означава вдъхновяваща и тържествена, 
то тя е точно такава. „Искра“ е втората песен на 
нашенката. Дебютът й, „Soul and Heart”, e в на-
чалото на миналата година, когато парчето е за-

писано в студио в Пловдив 
с аранжимент на небезиз-
вестния Тихомир Христов. 
С него тя се запознава по-
край изложбите, които ор-
ганизира за фондация BBR, 
за която работи в Лондон. 

Самата Меги не е про-
фесионален музикант, но 
винаги е мечтала да твори 
музика. За разлика от мно-
зина, тя съумява да пре-
върне детския си блян в 
реалност, защото никога не 
забравя към какво се стре-
ми и не се примирява със 
сивото живуркане. В Бъл-
гария най-много я потиска 
негативизмът, затова тук, 
на Острова, тя се зарича 
да преживее истинска въ-
трешна трансформация и 
да загърби всичко старо, 
вземайки най-доброто от 
новата среда. Да развива 
себе си – това е целта на 
Меги, която далеч не лам-
ти за пари или имоти, а се 
фокусира върху вътрешния 
свят.

Още с кацането в Лон-

Искрата на Меги
училище. Артистичната искра на майка й при-
палва и нейната душа, която гори за театъра и 
изкуството. 

„Дъщеря ми беше моето вдъхновение да запи-
ша песните си. Един ден ми каза: Мамо, толкова 
години не направи крачка, сега е моментът“, раз-
казва Меги. Помага й също й нейна приятелка. 
Изглежда на Острова тази мила и мъдра българ-
ка е обградена от топлина, обич и приятелство. 
Начинът, по който говори за живота, ме кара да 
мисля, че хората около нея има защо да я уважа-
ват: „Открийте своя творчески потенциал. Такъв 
има в абсолютно всеки един от нас! Та нали с 
това се занимавам, вярвайте ми…“ Като автор и 
водещ на предаването „Творецът в мен“ Меги се 
среща с най-различни българи в Англия, които 
по някакъв начин се изявяват артистично в жи-
вота си. Тя твърди, че нашата най-дълбока същ-

ност е творческа. Нещо повече: „Ние сами създа-
ваме нашия свят със своите избори и мисли. Ето 
защо, във всеки един момент трябва да даваме 
най-хубавото от себе си, за да направим света си 
по-красив и добър“. 

Думите й ми напомнят за златната българска 
поговорка „Каквото повикало – такова се оба-
дило“. Точно така е, смее се Мeги, а звънкият й 
глас ми напомня за песните й, трогнали стотици 
българи в чужбина. Вътрешната трансформация, 
за която пее варненката, нейните чувства, мисли 
и въжделения, по някакъв начин отразяват тех-
ните собствени, доказвайки за пореден път, че 
всички сме едно. 

Песните на Меги Ангелова можете да слу-
шате в Soundcloud и на www.facebook.com/
pages/Megi-Angelova

дон преди четири години тя забелязва усмивките 
и добронамереността на хората, а техният пози-
тивизъм окуражава първите й крачки. Това че 
минава през обичайните нива на играта „Източ-
ноевропеец в Англия“ – от чистачка до служител 
в химическо чистене, ни най-малко не сломява 
надеждите й, напротив – прави я по-силна. Бивш 
спортист (Меги има своя школа за бойни изку-
ства в България преди да замине за Острова), 
тя притежава вътрешна сила и качества, които я 
правят медалист в живота. 

Младата жена остава самотна майка преди 
12 години и признава, че в родината е работила 
„какво ли не“, за да отгледа дъщеря си. За уста-
новяването й в Англия подават ръка приятели. 
Да си стъпи на краката й отнема само 11 месеца, 
когато се събира отново с детето си, този път на 
английска територия. Българчето се справя така 
добре в училище, че в края на първата си учебна 
година тук печели награда за най-добър „тран-
зишън“ - прехвърляне от чуждо в лондонското 
училище. Отличничка в родината, тя заслужава 
уважението на учителите и съучениците си и в 
Англия. Днес, 14-годишната дъщеря на Меги 
мечтае един ден да преподава танци на децата в 
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Дистанционно  
висше образование  

във Великобритания

Получаването на висше образование 
не е нужно задължително да озна-
чава огромни дългове или живот в 

бедност. Джеймс Елууд завършва училище с 
доста добри оценки в дипломата си A-level, 
но въпреки натиска от своите учители да по-
стъпи в университет той започва работа като 
касиер в банка.

Четири години и няколко повишения 
по-късно, той работи за като бизнес мени-
джър, който консултира малки компании. 
Той също така завършва дистанционно биз-
нес програма в Open University, който про-
вежда цялото си обучение по този начин. 
Това изживяване, според Джеймс, изиграва 
ключова роля за успеха му.

"Когато трябваше да пиша есета в обуче-
нието си, анализирах моя опит с фирмите, 
с които работя, а това ми помогна да стана 
по-добър служител", обяснява той пред “Гар-
диън”.

Комбинирането на работа с дистанционно 
обучение позволило на Ник Уокър да старти-
ра свой собствен бизнес на 19-годишна въз-
раст. В момента той учи в дипломна програма 
за разработка на игри чрез онлайн обучение 
от train2game. Завършването на тази диплом-
на програма обикновено отнема около три 
години. В същото време, той получава добри 
приходи от фирмата си за компютърни при-
ложения.

Според Зо Молиню, мениджър в 
Studentroom, най-големият онлайн форум 
за студенти във Великобритания, все повече 
млади хора проучват възможностите за дис-
танционно обучение. "Това е отчасти заради 
нарастващите такси за обучение, но също 
така е и защото се питат дали в края на кра-
ищата дипломата ще им гарантира работа. 

Така че те са любопитни да разберат дали има 
и други начини да постигнат целите си", казва 
тя.

Като потвърждение на това, все пове-
че колежи и висши учебни заведения във 
Великобритания увеличават програмите с 
дистанционно обучение, които предлагат, 
включително и тези със смесено обучение 
(комбинация от дистанционно обучение и 
традиционното обучение „лице в лице”), дву-
годишните курсове и изобщо всички видове 
професионални курсове.

Уокър чувства, че е направил правилния 
избор. Не само, защото с парите, които из-
карва, покрив разходите си за обучение, но и 
защото няма студенски заем и може да разпо-
лага с времето си както му е удобно и планира 
да прекара няколко месеца по-късно през го-
дината в каране на ски. "Имам време и сред-
ства, с които действително да водя социален 
живот, което е добре."

Вече на 22 години, Елууд притежава собст-
вени дом и кола, и смята, че е "няколко оби-
колки" пред приятелие си, които са избрали 
пътя на университета. "Вместо на 22 да съм с 
диплома и една година трудов стаж, сега имам 
диплома и почти пет години трудов стаж зад 
гърба ми... Не съжалявам ни най-малко за ре-
шението си."

Тенденцията е все по-явна – алернативни-
те форми на обучение, разбирайте дистан-
ционно и онлайн, сериозно настъпват срещу 
традиционното обучение лице в лице, в клас-
на стая, с реален контакт с преподавател, до-
брата стара лекция в университетската аула.

Реалностите на времето, в което живеем, 
са такива. Компютрите и Интернет напра-
виха така, че почти всичко вече може да се 
случва дистанционно. Подаваме документи, 
плащаме, подписваме се, пазаруваме... Какво 
остава пък за едно учене! Както видяхме от 
историята по-горе, дистанционното следване 

има своите очевидни плюсове.

И така, какво всъщност е  
дистанционно обучение?

Няколко дефиниции:
Най-общо дистанционното обучение 

може да се опише като обучение, при кое-
то учащите се намират на различно място 
от това на преподавателя и осъществяват 
връзка помежду си чрез компютър или дру-
ги комуникационни средства. Или с други 
думи: Дистанционната форма на обучение е 
организация на учебния процес, при която 
ученикът и преподавателят са разделени по 
местоположение, но не непременно и по вре-
ме, като създадената дистанция се компен-
сира с технологични средства: аудио, видео, 
компютърни и комуникационни технологии 
и средства.

Според тези дефиниции (и дефакто), мо-
дерните технологии днес позволяват дис-
танционно обучение с помощта на мобилен 
телефон. Дисанционното обучение се случва 
посредством Интернет базирани образова-
телни технологии и комуникационни про-
грами, което го прави достъпно във всяко 
кътче на Земята, докоето достига глобалната 
мрежа.

Образователни възможности
The Open University www8.open.ac.uk
Най-големият онлайн университет на Ос-

трова. Предлага 600 програми и курсове в 
най-различни академични области.

RDI (Resource Development International) 
www.rdi.co.uk

Партнира си с 8 университета, предлагай-
ки дистанционни програми в области като 
мениджмънт, бизнес, човешки ресурси, пси-
хология, уризъм и хотелиерство и други.

UK Open College www.ukopencollege.co.uk

Един от най-големите колежи за дистан-
ционно обучение; предлага над 250 програми.

Oxford College www.oxfordcollege.ac
Специализиран в дистанционно обучение 

на програми за средно образование и преду-
ниверситетски курсове във всички области.

University of London www.
londoninternational.ac.uk

Пионер в дистанционното обучение; пред-
лага международно признати бакалавърски и 
магистърски програми.

University of Derby www.derby.ac.uk
Предлага около 20 онлайн курса, както и 

МВА програми.
Програми с дистанционно обучение пред-

лагат още много университети във Велико-
британия: University of Manchester, University 
of Oxford, Cambridge University, Brunel 
University, University of Leicester, University 
of Edinburgh, University College London.  На-
кратко, почти всеки университет във Вели-
кобритания предлага дипломна програма, 
бакалавърска или магистърска степен или 
просто някакъв курс под дистанционна фор-
ма. Най-разнообразен е изборът от кратки 
курсове и магистърски програми.

Важно е да се знае, че има академични 
специалности, които няма как да се изуча-
ват дистанционно, поради особената връзка 
между теория и практика и преподавател – 
студент, както е например при медицината и 
практическите занятия в морга.

Особености на приема
Кандидатстването за дистанционно обу-

чение в дадена програма почи винаги става 
директно в избраната институция. Остана-
лите изисквания за предишно образование, 
езиков серификат, мотивационно писмо, есе, 
интервю или каквото и да е друго могат да бъ-
дат различни от програма, до програма. Въз-
можност да се започне обучение може да има 
един, два, три или дори четири пъти в годи-
ната. Това също е различно за всяка институ-
ция; уточнявайте това с директно запитване.

Засечките в дистанционното 
обучение

Могат да бъдат много. Оценяването напри-
мер отдавна е проблем. Техниката пък може 
да скапе всичко. „Студентите в University of 
Leicester, обучаващи се за магистърска степен 
по Сигурност, конфликти и международно 
развитие са изправени пред повече предиз-
викателства, отколкото средностатистиче-
ския учащ в дистанционна програма. Някои 
студенти може да прекарат седмици без дос-
тъп до Интернет докато работят в лагер за 
бежанци в страни, възстановяващи се след 
военен конфликт. Как университетът може 
да бъде уверен, че тези отдалечени студенти 
разполагат с всичко необходимо за изпълне-
ние на техните проучвания? "Когато правиш 
такива неща, не можеш да носиш огромни 
папки с печатни материали", казва проф. Ей-
дриън Бек, ръководител на катедрата по кри-
минология на университета. "Това ни под-
тикна да намерим начин те да транспортират 
нашите материали, но по по-гъвкав начин и 
с по-ниско тегло, като същевременно имат 
достъп до всички материали, от които ще се 
нуждаят по време на движение."

Решението е да се даде на всеки студент 
в курса безплатен IPAD, на който той би мо-
гъл да си изтегли всички учебни материали. 
Въпреки опасенията от университета за си-
гурността и техническата поддръжка, пла-
нът протича гладко. Няколко месеца след 
началото на магистърската програма, нито 
един IPad не е бил изгубен или откраднат, и 
студентите реагирали на тази идея с ентуси-
азъм.” – се разказва в друг материал на Гар-
диън.
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Как да заспим по-лесно

Огромен брой хора по света страдат от про-
блема, че не могат да заспят лесно. Само в САЩ 
има над 40 милиона души, които ежедневно 
страдат от недостиг на сън. Затова Men's fitness 
предложи няколко лесноприложими решения 
за този често срещан "бич" на 21-ви век:

1. Забравете мобилните технологии пре-
ди лягане 

Смартфони, таблети, лаптопи, дори теле-
визия - оставете ги настрана преди да заспи-
те. Скорошно проучване показва, че яркостта 
на дисплея, особено при отсъствието на друга 
светлина, може да потисне мелатонина в тяло-
то до 22%. Тоест, това "подлъгва" организма, че 
вече е сутрин, когато всъщност е само полу-
нощ, например. 

2. Закусвайте рано сутрин 
Хората, които закусват сутрин са по-прес-

метливи и по-готини дори. Социален експери-
мент с над 6000 студенти сочи, че тези, които не 

пропускали ранната си закуска, имали по-ви-
соки оценки. Също така, хора, които се хранят 
редовно в началото на деня намалят с около 40 
процента шанса си да натрупат мазнина около 
корема.

3. Никакъв кофеин следобед
Много от ежедневно работещите хора при-

бягват до употребата на кафе, когато настъпи 
"следобедната" умора. Ефектът на кофеина 
може да трае между 3 и 12 часа, което да на-
прави заспиването ви навреме голям проблем.

4. Кратка тренировка няколко часа преди 
лягане

Проучване на Орегонския държавен уни-
верситет отпреди няколко години ясно показ-
ва, че хората, които се упражняват редовно, 
спят по-добре нощем. 20-тина минути са дос-
татъчни, за едно "кардио", а резултатът е без-
ценен. Въпреки това, оставяйте интервал от 
няколко часа между тренировката и леглото.

25 минути разходка на ден 
прибавят 7 години живот

Ходенето с бърза крачка по 25 минути на 
ден може да добави 7 допълнителни години 
към живота, изяснили учени от Германия. По 
техни данни умерените физически упражне-
ния могат двойно да намалят риска от смърт от 
инфаркт при хората над 50-60 години.

Изследователите проследили здравослов-
ните показатели на мъже и жени на възраст 30-
60 години, които преди това не се занимавали 
със спорт редовно. На доброволците били със-
тавени ежедневни програми с упражнения. В 
продължение на 6 месеца изследвали редовно 
кръвта им за проследяване на ключови марке-
ри на процеса на стареене.

Станало ясно, че за дадения период показа-
телите демонстрирали позитивни изменения в 
организма, допринасящи за възстановяването 
на ДНК. Всичко това позволява да се предполо-
жи, че редовните занимания със спорт очевид-
но помагат да се забави процесът по стареене.

Според експертите дори само 25 минути 
ежедневно бързо ходене или джогинг могат да 
подарят няколко допълнителни години здра-
ве и щастие. Физическите упражнения дейст-
ват като един вид антидепресант, подобряват 
когнитивните (познавателни) функции и дори 
може да задържат настъпването на деменция-
та, пише The Telegraph.

Трикове за икономично пазаруване
Често ли ви се случва да излезете от квар-

талния супермаркет с далеч по-леко портмо-
не от предвиденото? Предлагаме ви няколко 
трика на психологическа основа, които ще 
ви помогнат да харчите по-малко в магазина.

Когато нямате намерение да купувате 
много неща, не взимайте количка, а пред-
почетете кошница. Иначе на подсъзнателно 
ниво може да се изкушите да напълните ко-
личката, в която имат повече място.

Някои хора обичат да се разхождат из су-
пермаркета, като твърдят, че това им действа 
успокояващо. Колкото повече обаче стоим 
там, толкова по-голяма е вероятността да 
купим нещо, което не ни трябва в действи-
телност. Така че се постарайте да ограничите 
времето.

Не пазарувайте през уикендите. Тогава в 
магазините има повече хора, а подсъзнател-
но ние сме склонни да се сравняваме с други-
те и да вземем повече неща, за да е и нашата 
количка/кошница толкова пълна, колкото на 
човека Х.

Правете си предварителни списъци с по-
купки и се придържайте строго към тях.

Секциите с млечни продукти и яйца чес-
то са в дъното на магазина, тъй като тър-
говците разчитат на това, че взимаме тези 
продукти последни и за да стигнем до тях, 

минаваме пак покрай други стелажи и може 
да се присетим да грабнем още нещо. Избег-
нете това изкушение, като сложите първо 
тези продукти в кошницата.

Когато ви е възможно, не пазарувайте с 
децата си. Със сигурност ще ви се примолят 
да им купите нещо и ще ви е трудно да от-
кажете.

Искате да си спестите време в кухнята, 
като купите нещо от топлата витрина? Имай-
те предвид, че супермаркетите често използ-
ват продукти с изтичащ срок на годност, за 
да приготвят тези ястия, а и им слагат леко 
завишени цени.

Използвайте времето, докато чакате на 
опашка на касата, да прегледате още веднъж 
продуктите, които сте взели и да помислите 
дали всички наистина са ви необходими.

Вкусно

Руло “Стефани”
Необходими продукти

120 гр. бекон
500 гр. кайма
1 ч.л. сол
4 бр. яйца
4 бр. кисели краставички
80 гр. сирене топено

Начин на приготвяне  
Сложете яйцата да се варят. Намажете 

с мазнина хартия за печене, сложете лен-
тите бекон на нея, разстелете каймата от-
горе. В единия край на каймата сложете 
нарязаните яйца, киселите краставички 
и сиренето. По желание може да поръси-
те с магданоз. Навийте на руло, като из-
ползвате хартията. Печете във фурна на 
200 С за около 30 минути.
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Новият Polaroid е без мастило за снимките
Независимо от външния им вид, камерите на Polaroid 

означават, че потребителите ще получат своите снимки на 
секундата и в различна от дигитална форма. С последното 
предложение на компанията, Snap, ще получите камера, коя-
то ще се побере във всеки ваш джоб и по-важното – така-
ва, която използва специална технология за принтиране на 
снимки, която не използва и капка мастило, съобщава Inews.

Наместо това Snap работи със ZINK хартия, която се за-
режда в 10-мегапикселовия апарат. Въпросната използва 
топлина, за да активира цветови кристали, с чиято помощ 
репродуцира във физически вариант вашите фотографски 
шедьоври.

Предвид факта, че камерата е модел от 2015 година, едва 
ли ще представлява изненада за някого, че разполага със сел-
фи хронометър и възможност за налагане на различни фил-
три (ала инстаграм). Предлагат се цветни филтри, с черни 
оттенъци, черно бели, винтидж и др. Фотоапаратът включ-
ва и MicroSD вход, който ще помогне да съхраните вашите 
снимки, ако не разполагате със ZINK хартията.

Ако сте заинтересовани, цената на устройството ще бъде 
скромните 99 щатски долара. Премиерата ще се състои до 
края на календарната на 2015 година.   

Tesla пуска новия Model X при цена $132 000
Американската компания Tesla от днес 

приема предварителни поръчки за закупува-
не на електромобила Model X. На клиентите 
на компанията опционално се предлага и мо-
дернизацията Roadster 3.0.

Заинтересованите от предложението ку-
пувачи могат да резервират закупуването на 
новия автомобил чрез внасяне на депозит 
в размер на 5000 американски долара. Едва 

след внасянето на сумата се появява инфор-
мация за конфигурацията и техническите 
характеристики на новия модел. Цената на 
електромобила Tesla Model X започва от 132 
000 щатски долара. За опцията Ludicrous 
Mode, която подобрява техническите харак-
теристики и намалява времето за ускорява-
не, се заплащат допълнителни $10 000.

В отворилият се по този начин раздел, ку-

пувачите могат да видят изображенията на 
Model X и да си изберат желания цвят и ха-
рактеристики. Новият електромобил е обо-
рудван с акумулатори с капацитет 90 KWh, 
осигуряващи пробег от 240 мили (около 386 
километра). Ускоряването до 60 мили в час 
(около 97 километра в час) става за 3,2 секун-
ди. Автомобилът разполага с два електри-
чески двигателя: на предната ос с мощност 

259 конски сили и на задната ос с мощност 
259 конски сили. Максималната скорост на 
движение достига 250 километра в час.

Model X е оборудван с най-съвременна 
електроника - смарт-окачване, запомнящо 
състоянието на пътищата по GPS координа-
тите, сензори за по-лесно паркиране, система 
за автоматично паркиране и още много дру-
ги.

Cortana  
вече превежда 
думи, изрази и 
изречения на  
40 езика

Microsoft обяви, че дигиталният 
асистент Cortana вече може да пра-
ви незабавни преводи на почти 40 
езика в Windows 10. Възможността 
за превод на думи и дори на цели из-
речения идва благодарение на прило-
жението Microsoft Translator. 

Засега тази функция е достъпна 
за потребителите в Съединените 
щати и Китай, а "в близко бъдеще" 
ще бъде добавена и за други страни, 
обещава компанията.

По този начин тя се опитва да 
направи Cortana по-разностранен 
вариант от Siri, тъй като персо-
налният асистент на Apple работи 
само на мобилни устройства, но не 
и на десктоп. Cortana е рекламирана 
като една от важните нови функции 
в Windows 10 и съответно преводни-
те възможности са още една допъл-
нителна опция, която Microsoft може 
да прибави към платформата.

За да накарате Cortana да превеж-
да, трябва да кажете "Hey Cortana", 
след което да добавите думите, кои-
то искате преведени и езика, на кой-
то да стане това. Алтернативно, 
може да изпишете текста в съот-
ветното поле. 

Ако Cortana не може да извърши 
превода, тя ще направи интернет 
търсене по въпроса. Сред поддържа-
ните езици е и българският.

"Електрическото" лепило Voltaglue залепя всичко
Работна група специалисти от Сингапур създаде нов вид лепило, при 

което липсват недостатъците на традиционните лепила. Новото лепило 
се нарича Voltaglue и се полимеризира единствено под въздействието на 
ниско напрежение, подадено към мястото на залепянето.

"Търсихме лепило, което лепи само когато искаме да залепя и не за-
виси от външни фактори. Електрическият ток е факторът, с помощта на 
който можем съвсем точно да управляваме процеса на залепяне" - казва 
Тери Стил, ръководител на групата специалисти. "Степента на полиме-
ризирането, което означава и здравината на залепянето, се контролират 
от времето, през което е подадено електрическото напрежение. Методът 
работи еднакво добре във вакуум, под вода и в други среди".

Възможно е регулиране твърдостта на залепянето. Възможно е зале-
пяне на метални панели под вода, както и залепяне на човешки тъкани, 
при които материалът трябва да има свойствата на гума.

За възникване и започване на полимеризация в лепилото Voltaglue, 
е необходимо подаването на напрежение едва 2 V. При изключване на 
електрическия източник, полимеризацията веднага се прекратява. Ново-
то лепило открива нови перспективи пред съвременната битова техника.

Технологията и химическият състав на Voltaglue са патентовани чрез 
компанията NTUitive.



Дупничанинът Доброслав Радев бе безапелационен и спечели всичките двубои с по 
3:0 съдийски гласа

26

Четири златни медала за България на 
Европейското първенство по кикбокс

Четири златни, единадесет сребърни и три-
надесет бронзови отличия извоюваха нацио-
налите ни по кикбокс към Българска конфеде-
рация по кикбокс и муай тай на Европейското 
първенство за кадети в Сан Себастиян - Испа-
ния. Шампионатът бе организиран от най-го-
лямата Световна асоциация на кикбокс орга-
низациите WAKO.

Благодарение на добрата подготовка от лич-
ните треньори и правилния и контролиран 
подбор от страна на националните селекционе-
ри България отново бе водеща сила в бойните 
спортове и за поредна година доказва, че има 
своето почетно място сред най - добрите в Ев-
ропа. Престижния форум бе място за изява на 
над 35 държави във всички стилове на кикбо-
кса на ринг и на татами.

Първата приятна изненада поднесе Кристи-
ян Йорданов в стил киклайт контакт до 47кг. 
който по пътя си към върха победи с 3:0 съдий-
ски гласа световния шампион от 2014 г. в този 
стил и категория от състезанието в гр. Римини 
- Миколаш Манка. След този мач всичко беше 
в негова полза и и в крайна сметка спечели тит-
лата.

Дупничанинът Доброслав Радев безспорно 
бе една от големите звезди на шампионата. На 
финала представителят на СК „Патриот", с тре-
ньор Кирил Чакъров, спечели с 3:0 съдийски 
гласа срещу Моше Шарнаа от Израел и грабна 

златния медал. Радев участва в категория до 57 
кг, а по пътя си към шампионската титла спече-
ли безапелационно всичките си срещи с по 3:0 
гласа от съдиите.

„Горд съм да ви съобщя, че Дупница има 
своя Европейски шампион по кикбокс - Добро-
слав Радев! Поздравявам Доброслав и треньо-
ра му Кирил Чакъров от СК Патриот за успеха, 
Дупница се гордее с вас!", написа в профила 
си във фейсбук кметът на Дупница Методи 
Чимев.

След този грандиозен успех на татами във 
финален двубой при девойките 13-15г. до 46г. 
излезе нашата представителка Кристина Ни-
колова, която в буквален смисъл на думата в 
продължение на три поредни мача обсипваше 
съперниците си с дъжд от удари, за да може в 
крайна сметка да победи и Сара Пешут от Хър-
ватия.

Последната, но не по важност титла попад-
на в ръцете на Радослав Костов в ринговият 
стил лоу кик до 67кг. След няколко поредни 
републикански титли Костов беше на предсъс-
тезателен лагер и още тогава погледите на на-
ционалните селекционери бяха спрени върху 
него като бъдещ фаворит и медалист. Напълно 
заслужено Радослав оправда очакванията на 
ръководството на федерацията и по никакъв 
начин не даде шанс на съперниците си да го 
доближат по брой нанесени точни удари, стил 

на игра, тактика и водене на боя.
В генералното класиране благодарение на 

постигнатите резултати България се нарежда 
на тринадесето място измествайки световни 
сили и фаворити в класирането по кикбокс 
като Беларус, Германия, Франция, Словения, 

Босна и Херцеговина и други, които водеха от-
бори с по над 100 състезателя в отделните сти-
лове. Още в първия ден от шампионата няколко 
световни шампиона бяха детронирани именно 
от български състезатели, който в последствие 
заслужено грабнаха и европейските титли.

Кличко продаде златния си 
олимпийски медал за $1 млн.  
за благотворителност

Световният шампион по 
бокс в тежка категория за 
професионалисти Владимир 
Кличко реши да се раздели 
със златния си олимпийски 
медал от игрите в Атланта 
'96. Целта на украинеца, кой-
то печели милиони от мачо-
вете си, е събраните средства 
да бъдат дарени за подпома-
гането на деца сираци в ро-
дината му. 

Отличието бе предложено 
на търг, а неизвестен купувач 
брои 1 млн. долара, за да при-
тежава медала на Кличко. 
За радост на боксьора оба-
че благодетелят не задържа 
ценната си придобивка, а я 
върна на нейния собственик, 
без да си иска парите обра-
тно.

Както се знае, Владимир 
се готви за поредния си мач, 
от който ще изкара милиони. 
Двубоят е на 24 октомври, а 
срещу него на ринга ще изле-
зе британецът Тайсън Фюри.

Ремонтираха стадион  
"Васил Левски" за 1 млн. лева

Министърът на спорта Красен Кралев от-
кри реновирания Национален стадион "Васил 
Левски". Ремонтът на съоръжението възлиза 
на 1 милион лева, като са сменени тревната 
настилка и е поставено ново светлинно табло, 
изработено в Китай.

"Много се радвам, че можем да ви пред-
ставим продължението на инвестиционната 
програма на правителството, една част от 
която е реконструкцията на Националния 
стадион. 

Целият ремонт възлиза на 1 милион лева с 
ДДС. Тревното покритие е изцяло сменено, на 
стойност 300 хиляди лева без ДДС. Това пре-

красно табло е около 400 хиляди лева. Табло-
то е китайско производство, но такива има на 
Олимпийския стадион в Шанхай, на различ-
ни стадиони в САЩ. Цената е много добра", 
заяви Кралев.

"Мога само да пожелая на националния от-
бор да тръгнем с успех на новия терен, да са 
живи и здрави всички, и да могат да се класи-
рат, да се представят достойно, за да стигнем 
до бараж. Имахме много голяма надежда, че 
ще имаме отбори в европейските клубни тур-
нири, дано догодина да има повече мачове в 
Европа, които да се играят тук на Национал-
ния стадион", добави министърът.
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Бербатов  
свали много 
ниско топката

Иво Стефанов, Gong.bg

Димитър Бербатов избра да продължи ка-
риерата си в ПАОК. 34-годишният футбо-

лист ще играе през следващия сезон в клуба от 
Солун. Той запази марковото си изпълнение и 
подписа в последния ден. Този трансфер щеше 
да изглежда като добър ход от страна на бив-
шия футболист на Манчестър Юнайтед, ако 
към него липсваше интерес от страна на отбори 
от петте големи първенства, но това не е така. 
Нападателят имаше оферти от Астън Вила и от 
Сампдория, а не трябва да забравяме и Галата-
сарай, и Олимпиакос. Той обаче избра ПАОК. 
По този начин Бербатов свали много ниско топ-
ката.

ПАОК е един от трите най-големи отбори 
в Гърция, но клубът от Солун в момента не е 
способен да се конкурира с Олимпиакос. През 
миналия сезон „черно-белите“ загубиха битка-
та с Панатинайкос за второто място и не само 
това, но във финалния плейоф останаха на по-
следното четвърто място, което се равнява на 
пета позиция в крайното класиране. Началото 
на новия сезон също не бе никак обнадеждава-
що за тима, който няма победа след първите два 
кръга.

Бербатов ще трябва да преобразява ПАОК, 
да влива нова кръв. Гръцкият клуб обаче опре-
делено не отговаря на визитката на българина. 
Сампдория и Астън Вила също не са грандове 
в първенствата си, но едно е да играеш в Серия 
А или Премиършип, а съвсем друго в гръцкото 
първенство. Бербо пропусна възможността от-
ново да се изправи срещу едни от най-добрите 
в света – Еден Азар, Серхио Агуеро, Яя Туре, 
Давид Силва, Франсеск Фабрегас, Хуан Мата, 
Бастиан Швайнщайгер, Диего Коща, Радамел 
Фалкао, Месут Йозил, Алексис Санчес или сре-
щу своите добри познати от Манчестър Юнай-
тед – Уейн Рууни, Майкъл Карик, Антонио Ва-
ленсия и Ашли Йънг.

Много се коментира, че Димитър Бербатов 
не се е разбрал с Астън Вила относно финан-
совите си условия и затова е предпочел много 
по-доброто предложение на ПАОК. Парите 

обаче не са всичко. Да, за играч на 34 години 
може би те са на първо място, но все пак Бер-
батов пропусна последната си възможност да 
играе на високо ниво, защото Астън Вила и 
Сампдория му предоставяха такава. Освен това 
българинът пропусна възможността да напи-
ше нова страница от своята история в Преми-
ършип. Бербатов имаше реалната възможност 
да премине границата от 100 гола във Висшата 
лига и да запише с още по-големи букви име-
то си в историята на английския футбол. Той 
със сигурност щеше да бъде приет с отворени 
обятия във Вила, където Стилиян Петров ни-
кога няма да бъде забравен. Феновете в Англия 

очакваха отново да видят флирта му с топката, 
прекрасни голове и неповторим стил на игра.

След напускането на Манчестър Юнайтед, 
Бербатов имаше възможност да остане на висо-
ко ниво и да избере Ювентус или Фиорентина. 
Той обаче реши, че иска да остане в Премиър-
шип и предпочете Фулъм. Ход, който може да 
разберем, защото мениджър на лондонския от-
бор по това време бе Мартин Йол, а и все пак 
Висшата лига си е Висшата лига. След Фулъм 
Бербатов не пропусна възможността, която му 
се откри и премина в Монако, където постигна 
сериозни неща. Няма как да не откроим негови-
те изяви през изминалия сезон в Шампионска 

лига в мачовете срещу Арсенал. С ПАОК обаче 
Бербатов свали много ниско топката.

В Солун Бербатов несъмнено ще бъде голя-
мата звезда, всички погледи ще бъдат вперени в 
него. Всички очаквания ще бъдат той да поведе 
отбора, да промени хода на ПАОК от началото 
на сезона.

През последните години Бербатов прави 
доста интересни ходове при избора си на отбо-
ри, но трансферът в ПАОК изглежда последна-
та крачка на българина преди края на кариерата 
му. Може би следващата стъпка ще бъде да се 
завърне за последно в България или наистина 
да обяви, че слага край на кариерата си.

Как ще изглежда новият стадион на Челси
Феновете на Челси са обезкуражени от начи-

на, по който започна защитата на титлата, 
но на фона на неубедителното представяне на 
отбора във Висшата лига се случи и нещо обна-
деждаващо.

От клуба за първи път изнесоха материали, 
на които се вижда как ще изглежда новият клу-
бен стадион. Очаква се проектът да погълне 
солидните 500 млн. паунда, а капацитетът на 

съоръжението да надхвърля 60 хил. Зрители. 
Работата трябва да започне през май 2016-
а и ще продължи около 3 г. В този период Чел-
си най-вероятно ще домакинства на "Уемб-
ли".

Новият "Стамфорд Бридж" ще е на място-
то на сегашния стадион, а през сезон 2020/21 
Челси би следвало да се завърне в дома си - 
точно 115 години след откриването му.



28

“Замаяни” младоци убиват тениса
Деймиън Кокс, Sportsnet.ca

Златната ера в мъжкия тенис не може 
да продължи вечно. Сега, изглежда, че 
дните на Голямата четворка ще останат 

само в спомените. Все още има изключите-
лен тенис. Роджър Федерер и Рафаел Надал 
оказаха огромно въздействие върху начина, 
по който се играе на корта. Федерер вече е на 
34 години. Надал пък е хвърля много усилия 
да надгражда възможностите и дори на 29 
години продължава да се развива. Двамата 
формират брилянтно съперничество. Ма-
чът, който изиграха през 2008 г. на финала на 
"Уимбълдън" все още се счита за номер 1 за 
всички времена. Техните битки са свирепи. 
Но и двамата продължават да

играят спортсменски и си 
имат взаимно уважение

Те са пример за джентълменство на корта.
Други тенисисти, които се изявиха 

по-късно несъмнено са се повлияли от пове-
дението на гигантите. Такива са световният 
номер едно Новак Джокович и Анди Мъри. 
Съвсем вероятно е следващата голяма двой-
ка да са именно те. Възможно е и да запазят 
духа на тениса - мъжките битки. Изиграха 
много драматичен финал в неделя на турни-
ра "Роджър къп" в Мореал. Мъри показа, че 
може да печели и най-важните срещи. За да 
стане обаче наистина интригуващо съпер-
ничество, Мъри трябва да го прави по-чес-
то. Все пак това е едно доста обещаващо на-
чало. Всичко хубаво обаче свършва тук.

Шампионатът в Монреал се запомни и 
със сексскандал. Интересен предизвика 
случката между Станислас Вавринка и ав-
стралийския младок Ник Кирьос. Двамата 
се срещнаха на 1/16 финал. На почивката в 
решаващия трети гейм Кирьос отправи ре-
плика по адрес на Стан. "Танаси Кокинакис 

спа с приятелката ти (б.р. Дона Векич). Съ-
жалявам, че трябва да ти го кажа", изцепи 
се наглият младок. Кирьос и Кокинакис са 
близки приятели. И двамата имат гръцки 
корени, но се състезават за Австралия. Пър-
воначално Стан не обърна внимание на бом-
бата, но след това изригна. "Наистина съм 
разочарован. Това, което чух, не бих го зая-
вил и на враг. Никой няма нужда от такова 
държане на корта и извън него", каза Стан. 
Австралиецът предизвика негодувание в ре-
дица доказани тенисисти и дори някой вете-
рани. Те коментираха грозното действие на 
Кирьос като крайно непрофесионално. Ник 
отнесе 10 000 долара глоба.

Естествено това не помогна много. Тъй 
като злината вече беше сторена. Публична-
та обида към Стан сама по себе си говори 
за това, че джентълмените в тениса са вече 
мит. Кокинакис наскоро влезе и в словесна 
битка с Райън Харисън. Последният отнесе 
тежки обиди по свой адрес, но наведе глава 
и замълча.

Всичко това няма и база за сравнение 
с мъжете с главно "М" - Роджър Федерер и 
Рафаел Надал. Последното десетилетие в 
тениса е изпълнено и много противоречия. 
Преди броени дни на двама известни итали-
ански играчи бе забранено да играят. Тяхна-
та национална федерация ги обвини в уреж-
дане на мачове. Вече все по-малко се говори 
за спорт. Дълго време челни

новини бяха свалките на  
Григор Димитров

с колежки, както и раздялата му с Ма-
рия Шарапова. Само по себе си това също 
потвърждава тезата, че истинският дух на 
тениса умира с всеки изминал ден. Той не е 
имунизиран от динамиката на поп култура-
та и променящите се ценности. Интересно-
то е, че в събота по време на полуфиналната 

си среща с Жереми Шарди, Джокович се оп-
лака, че усеща силна миризма на марихуана. 
"Някой се пуши трева, мога да го помириша, 
дори ме замая", каза Ноле на съдията. Може 
би това е трева, или може би това е полъх от 

един променящ се спорт. 
Както златната ера на мъжкия тенис оти-

ва в своите последни години, така в спорта 
идват и тенисисти, които са малко "замая-
ни".

Скандалът между Ник Кирьос (вляво) и Станислас Вавринка разпали 
ожесточени дискусии в тениса

Григор Димитров е на 
11-о място по приходи

Григор Димитров за първи път попадна в го-
дишната класация на най-добре печелещите тени-
систи на американското списание Forbes. Българи-
нът заема 11-ото място със спечелени 7,8 милиона 
долара между 1 юни 2014 г. и 1 юни 2015 г. От тях 
2,3 милиона са от наградни фондове на турнири, 
а останалите от спонсорски и рекламни договори.

"Наричан "Бейби Фед" за своя подобен на Фе-
дерер стил на игра Димитров дълго беше сочен 
за следващата голяма работа в тениса. Той доби 
популярност и благодарение на двугодишната си 
връзка с Мария Шарапова, която приключи през 

юни", пише в коментара си за Димитров автори-
тетното издание.

"Димитров направи пробив през 2014 г. с дос-
тигането до полуфинал на "Уимбълдън", което го 
изкачи на рекордното в кариерата му осмо място 
в ранглистата. Нивото на играта му спадна през 
2015, но той има рентабилни споразумения с Nike, 
Wilson и Rolex", се казва още в очерка за българ-
ския тенисист. 

Лидер в класацията е Роджър Федерер с 67 
милиона долара, 9 милиона от които от наградни 
фондове. Най-изгодните договори на Федерер са 

дългосрочните му контракти с Nike, 
Rolex и Credit Suisse. Той удължи в 
края на миналата година и споразу-
мението си с Mercedes-Benz за нови 
3 години. 

След него в класацията са Новак 
Джокович (48,2 млн.), Рафаел Надал 
(32,5 млн.), Мария Шарапова (29,7 
млн.), Серена Уилямс (24,6 млн.), 
Анди Мъри (22,3 млн.), Кей Ниши-
кори (19,5 млн.), Каролине Возняц-
ки (14,6 млн.), Стан Вавринка (11,1 
млн.) и Ана Иванович (8,3 млн.), Ди-
митров и Петра Квитова (7,7 млн.).



Чакате с нетърпение идващите дни, ко-
гато много неща, които сте започнали, ще 
дадат плодове. Пазете се от лични и мате-
риални загуби. Периодът е изпълнен с ра-
бота. Трудно ви е, ако рискувате в личния 
живот. Не сте напълно задоволени. Може 
да потърсите работа в чужбина. Не се не-
доверявайте.

Есента е сезон, в който лъвовете не се 
чувстват много добре. Бъдете внимател-
ни с кръвното налягане и сърцето. По-
грижете се за здравето, както и за със-
тоянието на близък човек. Сега е важно 
да видите проблемите такива, каквито 
са. Махнете розовите очила. Разчитайте 
само на себе си. 

Внимавайте какво правите и пред кого 
говорите. С необмислени приказки губите 
приятели. Няма да допуснете тази грешка, 
ако сте по-внимателни. Седмицата е добра 
за промяна в делови план. Разчитайте на 
интуицията и няма да сгрешите. Близък ще 
ви зарадва с добра новина.

Ще бъдете щастливи. Любов и нежност 
очаква самотните. Приятна изненада от 
половинката. Отдавна не сте оставали на-
саме. Направете го - ще се отрази добре на 
настроението ви. Не влизайте в конфликт 
с хора, които малко познавате. Получавате 
известие за продажба на имот. 

Влюбвате се неочаквано и безнадеждно 
в обвързан човек. Страдате от несподе-
лена любов, чувствате се зле от необича-
ен конфликт. Възобновява се старо дело, 
свързано с имот, който сте мислили за 
приключено. Пазете здравето си. Напо-
следък напрежението е доста голямо. 

Решавате проблемите с лекота. Ако не 
се задълбочавате в нерешени неща, сега 
не им е момента да ги оправяте. Пазете се 
от роднини, които само чакат да паднете 
на колене, за да възтържествуват. Не им 
се давайте. Закрилят ви звездите, така че 
смело напред във всяко начинание.

Започват по-добри дни за вас. Срещате 
бури, неприятности и пречки, но всичко 
преодолявате. Не се отказвайте от това, 
което сте започнали. Очаква ви успех след 
успех. Родените през август да бъдат вни-
мателни- искат много, но и давайте пове-
че. Там е силата ви. Наближава вашият час 
за успехи и постижения.

Гнети ви една извънбрачна връзка. Из-
мъкнете се по някакъв начин. Необвърза-
ните ги очаква интересно запознанство. 
Не се колебайте, като дойде моментът. 
Шансът е на ваша страна. Вълнуват ви 
нерешени въпроси в бизнеса и личния 
живот. Избягвате да решавате нещата на 
момента, но това не премахва проблемите. 

Не изпадайте в песимизъм. Бъдете 
по-уверени в себе си. Стъпете здраво на 
краката си. Нещо ви потиска без видима 
причина. Чувствате се самотни и изоли-
рани. Захванете се с дейност, която ще об-
себи цялото ви внимание. Ако не се осво-
бодите от чувството за безизходица, ще 
навредите на себе си. 

Овен (21.03 – 21.04)

Лъв (22.07 – 22.08)

Стрелец (24.11 – 21.12) Козирог (22.12 – 20.01) Водолей (21.01 – 19.02) Риби (20.02 – 20.03)

Дева (23.08 – 22.09) Везни (23.09 – 22.10) Скорпион (23.10 – 22.11)

Телец (22.04 – 21.05) Рак (22.06 – 21.07)Близнаци (22.05 – 21.06)
Усещате прилив на енергия да започ-

нете нов проект. Победата е ваша. Пътят 
е един - напред и нито крачка отстъпле-
ние. Съдбата ви помага. Зад гърбовете 
гордостта си. За родените през май за-
почват невероятно силни дни, а родени-
те през април да обърнат внимание на 
близките. 

Замисляте да създадете нещо ново и 
голямо. Действайте енергично. Пазете се 
от недоброжелатели. Бъдете гъвкави при 
продажба на имот. Намирате решение на 
важен въпрос. Не пропускайте пътуване с 
много значими сделки. Поддавате се на на-
строения и страдате заради това. Живейте 
пълноценно.

Въоръжете се с търпение, ако не искате 
проблеми. Нещо в личния живот се обър-
ква. Човек, който ви обещава вечна любов, 
се стреми към парите ви. Понякога прие-
мате фалшивия блясък за истински и това 
ви пречи. Получавате покана за нова рабо-
та. Приемете я. Ще ви донесе допълнител-
ни приходи. Пазете костите.

Mobile: 07477070461
Free tel: 033 001 001 003
http://www.pest-control.uk.com 
office@pest-control.uk.com
      Pest Control London

Унищожаване на дървеници, хлебарки. 
Борба с гризачи: мишки и плъхове. 

Преференциални цени за българи
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ОТГОВОРИ ОТ 
МИНАЛИЯ БРОЙ
Водоравно: Бира. 
Покровителство. Ес. 
КАМПАРИ. ОЛЕ. Тана. 
Суматра. Авангард. Ма-
гии. Слива. Ноев (Божи-
дар). Мерак. Крина. Мим. 
Нан. Арена. Покана. ТТТ. 
Стадо. Кора. Аг (Ищван). 
АСТИКА. Дора. Апо. АН. 
Пола. Гороломов. „Епо-
ка“. Конак. Пале. Спора. 
Пагон. Коне. Акт. Говор. 
Барета. Ела. Метал. Ба-
латон. Златил. Пари. Боа. 
Тор. Титани. АК. Стоев 
(Генчо). Батак. Лана. 
„Отело“. Живот. Товар. 
Ало. „Милан“. Реване. 
Юни. Равен. Пеш. Сан. 
Палат. Тапет. Си. Ките-
ник. Василев (Милчо). 
НИСАН. Капан. Мана. 
Хоро. Абонат. Лале.

Отвесно: Документ. 
Непал. „Останкино“. Ка-
марата. Показатели. Тир. 
Армаган. Спорт. Оло 
(Артюр). Песо. Оптик. 
Стока. Матео. Рана. Тва-
ри. Атила. Гетов (Милен). 
Малина. ИРА. Крака. 
Потир. Живак. Ути. 
Среда. Кавал. Билет. Ко. 
Алино. Гогол (Николай 
Василевич). Таван. Ван. 
Оловина. Донор. Пи-
тон. Тапа. Слава. Корам. 
Батат. ПАСАТ. Стена. По-
рок. Барак. Репин (Иля). 
Морал. „Калин“. „Тешел“. 
Ботаника. Опора. Илов 
(Никола). ТЕМА. АРО-
МА. Аманети. Авас. 
Вал. Ренде. „На полето“. 
Ананас. Не. Аса. Врагове. 
„Ана Каренина“.

Вицове
Учитeлĸa ce зaпoзнaвa c 
пъpвoĸлacници:
– Tи ĸaĸ ce ĸaзвaш?
– Toшĸo.
– A ĸaĸъв e твoят тaтĸo?
– Aми тoй paбoти в мecoĸoм-
бинaтa, ĸaтo диpeĸтop.
– Ceдни Toшĸo нa пъpвия чин!
– Tи ĸaĸ ce ĸaзвaш? – питa тя 
cлeдвaщoтo дeтe.
– Bacĸo.
– A ĸaĸъв e бaщa ти?
– Шeф e нa Bинпpoмa.
– Cядaй и ти нa пъpвия чин!
– A ти ĸaĸ ce ĸaзвaш? – oбpъщa 
ce ĸъм тpeтo дeтe.
– Caшĸo.
– A твoят бaщa ĸъдe e?
– B Дъpжaвнa cигypнocт.
– ?!!…Taĸa!… Bиe двaмa ceд-
нeтe нa втopия чин, a ти Caшĸo 
ceдни нa пpъвия. A тaĸa! И 
ĸaĸвo пpaви бaщa ти в Дъpжaв-
нa cигypнocт?
– He знaм, eдвa вчepa гo 
пpибpaxa.
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Работа Автоуслуги 

Лекари

Козметични услуги

Продавам

Компютри

Счетоводни услуги

Административни услуги

Сателитна телевизия

Здравейте, предлагаме работа за 
хора с опит в цикленето на пар-
кети. Трябва да имате поне една 
година опит, портфолио с готови 
проекти и свои машини (за пред-
почитане Бона). Заплащането е 
2800-3000 паунда на месец. Мо-
жете да изпратите СиВи на: info@
londonfloorsandingservices.co.uk

Търсят се работници  с  опит в 
инсталацията на  гипсокартонни 
конструкции на стени и тавани( 
dryliners or ceiling fixers), за рабо-
та на различни обекти в Лондон 
и страната. Работата е предимно 
на цена, като заплащането е всяка 
седмица. Астинс Лимитед е специа-
лизирана компания , с утвърдено 
име, позиция и престижни обекти 
в Лондон и страната Предлагаме 
дългосрочна работа за 2015г. Мо-
жете да се свържете с мен в работно 
време, от понеделник, до петък на 
те: 07881106845 or rumyana.ilieva@
astins.com

Отлична възможност за бармани/
ки и сервитьори/ки за работа в лук-
зозна хотелска верига в Централен 
Лондон. За повече информация тел: 
07971478898. Изисквания: профе-
сионален опит и добро владеене на 
разговорен английски език. Моля, 
изпратете CV на:info@hartltd.co.uk

Компания за почистване търси 
СПЕШНО жена за работа в след-
ните райони на Лондон – TW, W 
и KT. Предпочитат се кандидатка-
та да е с опит и основни познания 
по английски език. За контакт се 
обаждайте на следния телефон – 
07515412689.

Отлична възможност за бармани/
ки и сервитьори/ки за работа в лук-
зозна хотелска верига в Централен 
Лондон. За повече информация тел: 
07971478898. Изисквания: профе-
сионален опит и добро владеене на 
разговорен английски език. Моля, 
изпратете CV на:info@hartltd.co.uk 
или попълнете Application Form на 
www.hartltd.co.uk

www.kvartirilondon.co.uk: Голямо 
разнообразие от ЕДИНИЧНИ, 
ДВОЙНИ и  ТРОЙНИ СТАИ В 
ЦЕНТРАЛЕН И ИЗТОЧЕН ЛОН-
ДОН!
Всички къщи са обзаведени и обо-
рудвани, БГ ТВ, Булсатком, сед-
мично почистване на всички общи 
помещения. Две семици депозит, 
една седмица наем, три месеца до-
говор. Договорът за наем е офи-
циален документ в UK, той ще ви 
помогне при записване за училище, 
детска градина, лекар, зъболекар, 
пред всички общински и държав-

Транспорт в и около Лондон, със 
7-местен ван, изгодни цени, за ра-
йона на Хийтроу – специална от-
стъпка, тел. 07832692141

Транспортни услуги с голям ван 
в Лондон, премествания на ба-
гаж, транспорт на материали, из-
хвърляне на ненужни вещи, тел. 
07454461920

Извършвам превози с ван на 
територията на Лондон и Ан-
глия, на конкурентни цени, тел. 
07800515223 

Денонощни таксиметрови услуги 
до всички летища, тел. 07522879344

Български стоматолог в Източен 
Лондон, 123А South Street, Romford, 
Essex, RM1 1NX, Тел. 01708 751 745

Практикуващ български семеен ле-
кар, извършва медицински прегле-
ди за шофьорска книжка, частни 
прегледи на деца, гинекологични 
прегледи, лекува болки в кръста, 
издава болничен лист, изпраща за 
рентген и кардиограма, MRI ске-
нер, кръвни тестове, за контак- ти 
07791144002

Фризьорски салон „Ayten“: 25 
Westbury Avenue, London, N22 6BS, 
на вашите услуги – стилист Аyten, 
тел. 07904930701

Фризьорка с 9 годишен стаж в Лон-
дон предлага всички видове фри-
зьорски услуги в района на Leyton 
тел. 07841618483, Дани

Очакваме вашите БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ 
във вестник „Новини Лондон“ на  
е-mail: advertising@novini.london

ни власти, както и пред повечето 
банки!
Две седмици депозит, една седмица 
наем, три месеца договор за наем. 
Договорът е официален документ 
за UK. Плащане по банков път, с 
карта, чрез Paypal или в брой на 
място. За всяка платена сума изда-
ваме документ.
Квартири Лондон предлага по-
срещане на хора от летища, гари 
и стейшъни на преференциални 
цени за всички наши клиенти! 
Също така, предлагаме транспор-
тиране на багаж, товари и мебели 
при смяна на квартирата, момчета 
за носене на багаж.

Давам двойна стая,за семеистви 
или за един човек която се намира 
в района на Е17.
Walthamstow and blackhorse road.tel 
07803305874 Юлиян

  ДВОЙНА СТАЯ за £165 на сед-
мица с включени всички сметки. 
Къщата е на STRATFORD E15 III-
та зона, в близост до ABBEY ROAD 
STATION, STRATFORD STATION, 
WESTFIELD, TESCO и др. Директен 
bus до central London. Изисква се 
двуседмичен депозит и двуседми-
чен наем. За контакт: 07447944108

ПОД НАЕМ ОБЗАВЕДЕНА ДВОЙ-
НА СТАЯ В НОВ КОМПЛЕКС ОТ 
13.09.НАЕМА НА СЕДМИЦА 
Е 160 ПАУНДА С ВКЛЮЧЕНИ 
СМЕТКИ.КЪЩАТА РАЗПОЛА-
ГА С БГ ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕР-
НЕТ.ПЕРФЕКТНА ЛОКАЦИЯ.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФИРМАЦИЯ НА 
ТЕЛ:07949400664

Продавам конструктори Lego - 
07450781823, Георги

Преинсталация на Windows, £20  
07450781823-Георги

Емилия Маджарова - счетоводител 
в West Sussex, Bognor Regis 
Регистрация и затваряне на Self 
Employed, Попълване на докумен-
ти: Tax Returns, Tax Credits, Child 
Benefits, VAT                               
Mob: 07828949855 
E-MAIL: emiliya.madzharova@
yahoo.co.uk

Документи за работа в Лондон: 
Банкови сметки, NIN, UTR, CSCS 
Card, CIS, LTD Company, смяна 
шоф. книжка, преводи, апостил, 
бенефити. 07786 967299 - Alex 
Development Ltd.

Монтаж и настройка на сате-
литни антени на Булсатком, тел. 
07800515223

Квартири 

Ремонти 

Лесно Судоку

Средно Судоку

Трудно Судоку

Транспортни услуги

Предлага следните услуги: MOT 
£29, service £99, Аir-con service £40, 
за контакти и резервации, тел. 
02086876711, 02079980699, Ивайло

Scoobike Service & Repair – ре-
монт, боядисване и продажба 
на нови и употребявани ску-
тери, мотори и мотоциклети.  
Широка гама от резервни части на 
ниски цени, 

тел. 08005335737, 07792373302

Авторемонтни услуги, ком-
пютърна диагностика, МОТ, 
ремонт на автомобили и ва-
нове в удобно за вас време,  
 
тел. 07714192994

vankata26@hotmail.com
078 85746090
02088811537
91a Myddleton Road
Wood Green
N22 8NE
ВиК, газ и инсталации
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Преместване на багаж и товари в Лондон 
и цяла Великобритания.

 
От една стая до цяла къща

 
Трансфери до летища и гари

Mobile: 07477070461
Free tel:0800 112 0015
www.manandvanremoval.london
office@manandvanremoval.london
      Man and Van Removals


