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EС: Можем и
без Острова

Novini London

Лидерите на европейските държави са все по-склонни да
оставят Великобритания да си тръгне
Пет седмици преди изборите, които очевидно ще сложат
край на десетилетия колебания
на Великобритания относно мястото й в Европа, Лондон и министър-председателят Дейвид Камерън изглеждат по-самотни и
маргинализирани от всякога в ЕС.
Вината за тази ситуация обаче не е
на останалите европейци. Герман-

ците, скандинавците, източноевропейците и дори французите
подкрепят оставането на Великобритания в ЕС. Никой обаче не е
готов да плати всяка цена, за да
може това да се случи. Според източници, запознати с атмосферата в Берлин, Ангела Меркел вече
приема борбата за Великобритания като изгубена кауза.
Още на стр. 11

Рок звездата Стенли
забива на Оксфорд
Стрийт
стр. 2

Българският
Великден

Още на стр. 12, 13 и 14

Революция

Справочник

Ще стане
ли Лондон
град на
велосипеди?

Как да се
настаните в
общинско
жилище

913 млн. паунда
ще бъдат отделени за
тази цел в следващите
10 години
стр. 3

Не е лесна задача, но
е постижима, ако сте
упорити и спазвате
правилата
стр. 15

0800 112 0015
http://www.manandvanremoval.london

Сценариите след
британския вот на
7-и май

0800 411 8778
http://www.multiclean.uk.com

стр. 5

033 001 001 03
http://www.pest-control.uk.com/

Стенли забива на Оксфорд Стрийт
Рок звездата ще
взриви почитателите
си в легендарния
The 100 Club на 8 май

Б

ългарската рок и ню
уейв звезда Стенли се
готви за първа изява
в Лондон в легендарния The 100 Club на Оксфорд
Стрийт. Концертът на 8 май
се организира от самия клуб и
вече традиционния им български партньор – Строежа.
На сцената ще се качат
още две групи – Jeremy? и английската инди-банда The
Wondersmiths.
Стенли отскоро работи с момчетата от Jeremy?, като в неговия сет формацията играе
ролята на инструменталисти
– пълна рок-формация от два-

ма китариста, басист и барабанист.
Публиката в Лондон ще има
възможност да види и чуе на
живо изпълненията на емблематични за няколко поколения
песни, като "Обсебен", "Пътят
към храма", "Стар парфюм",
"Пясъчен керван", "Да летим
над града", както и класики от
периода му като фронтмен на
легендарната група Тангра като
"Бъди какъвто си", "Жулиета" и
др.
За Jeremy? това ще бъде втори концерт в The 100 Club, след
като през ноември миналата
година, заедно с P.I.F., реализираха напълно разпродадено
шоу. Освен това, от щаба на
групата съвсем скоро обявиха
добрата новина за включването
й в програмата на най-големия
фестивал за нова музика в Ев-

ропа – The Great Escape, Брайтън, където на 16 май се очаква
Jeremy? да се срещнат очи в очи
и да свирят пред делегати от
музикалния бранш – представители на лейбъли, продуценти, агенти, медии.
The Wondersmiths са местна инди-рок банда в състав от
четирима души. Лондонската
формация ще изпълни половинчасов сет от авторска музика, стартирайки в 20:30 ч. Веднага след тях следват Стенли и
Jeremy? с отделни сетове, всеки
от които по над един час.
Билети за концерта на 8 май
вече се разпространяват онлайн през Wegottickets и Billetto,
като първите 100 пропуска са
на цена 12 лири, следващите
200 - 15 лири. Ако има останали билети в деня на концерта,
те ще бъдат на цена 17 лири

ПЕГИДА дефилира и в Лондон
Антиислямското
движение
"Патриотични европейци срещу
ислямизирането на Запада" /ПЕГИДА/ проведе преди седмица
първата си демонстрация в Лондон. Протестът, както и контрапроявата на неговите противници,
премина под засилена полицейска
охрана, предаде ТАСС.
Органите на реда образуваха
"жива стена", за да разделят разпалените активисти от двата лагера.
В края на февруари в английския
град Нюкасъл се състоя първата
в Обединеното кралство акция
на ПЕГИДА. Както и в много други европейски градове, броят на
противниците на подобни проя-

ви, надвишаваше значително този
на привържениците, отбелязва
ТАСС.
Този път обаче мястото на събитията бе Лондон, което създаде
проблеми с транспорта. Първоначално около сто активисти на
ПЕГИДА преминаха с шествие
по улиците, а след това блокираха правителствения квартал Уайтхол, където ги очакваха стотици
противници. ПЕГИДА е политическо движение, което се зароди
в германския град Дрезден и от
октомври 2014 г. провежда акции
срещу "ислямизирането на Европа", посочва ТАСС.
По данни от последното пре-

брояване на населението във Великобритания от 2011 г. ислямът е
втората най-разпространена религия в Обединеното кралство, където мюсюлманите са 2,7 милиона
души /4,8 процента от населението/. Мнозинството от тях живеят в
Англия, където те са 5 процента от
населението, в Шотландия и Уелс
- около 1,5 процента, а в Северна
Ирландия - 0,2 процента.
През 2011 г. 59,3 процента от
жителите на Великобритания са
заявили, че смятат себе си за християни, 25,1 процента са казали, че
"нямат религия", а 7,2 процента не
са посочили религиозната си принадлежност, допълва ТАСС.
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Ще стане ли Лондон град
на велосипеди?

913 млн. паунда ще бъдат отделени за велосипедна
инфраструктура в британската столица в следващите
10 години
Карането на колело из Лондон
не е за хора със слаби нерви. Червени двуетажни автобуси, черни
таксита и бели микробуси за доставки задръстват улиците. Велосипедните алеи свършват внезапно
без видима причина, а въздухът е
толкова мръсен, че мнозина носят
маски, разказва ДПА.
Лондон дори при най-добро
желание не може да бъде наречен
град на велосипеди като Копенхаген, Амстердам или Мюнстер.
Кметът Борис Джонсън обаче би
се радвал това да се случи и с удоволствие се представя като "политик на колело". Той дори подари
на едногодишния принц Джордж
триколка с подходяща за него големина. Велисипедите под наем в
британската столица пък се казват
"Колелата на Борис" (Boris Bikes).
Джонсън, който бе избран на кметския пост през 2008 година, определя системата за велотранспорт в
града като един от своите успехи,
въпреки че основите й бяха положени от неговия предшественик.
През пролетта на 2013 г. кметът обя-

ви, че през идните десет години за
изграждане на велосипедна инфраструктура ще бъдат отделени
913 млн. паунда (1,3 млрд. евро).
В момента четири "велосипедни супер-магистрали" водят от
покрайнините към центъра на
метрополиса. Автомобилите обаче
спокойно ги пресичат и паркират
на тях. Така мнозина велосипедисти са загубили живота си. Между
2009 и 2013 г. в града е имало 23
000 катастрофи между моторно
превозно средство и велосипед, от
които 80 - с фатален изход.
Предполага се, че автомобилната такса, въведена за централните градски зони през 2003 година, е намалила трафика с около
10 процента. Въпреки това обаче
на редица места се образуват задръствания от ранното утро до
нощните часове. При това положение не е чудно, че планът за
изграждане на две конструктивно отделени двулентови велоалеи
привлече голямо внимание.
По-дългата,
29-километрова веломагистрала, ще пресича

Кметът на Лондон Борис Джонсън и кинозвездата Арнолд Шварценегер, който му е личен приятел, рекламират карането на велосипедите под наем по улиците на града
центъра на Лондон в посока Изток-Запад, преминавайки през
Хайд парк, покрай Бъкингамския
дворец, парламента и часовниковата кула Биг Бен. Както и може да
се очаква от харизматичния Джонсън, той откри строителството й,
подкарвайки сам багера.
Определени райони трябва да бъдат преустроени като "мини Холандии", за което ще получат допълнително финансиране.
Инфраструктурата и сигурността на движението са сред темите на предизборната борба във
Великобритания, след като поли-

тическите партии откриха целевата група на хората без автомобили.
Мнозина обаче все още не вярват истински, че от пролетта на
2016 г. жителите и гостите на Лондон ще могат да карат колело през
центъра. В момента креативни
идеи предлагат най-вече материал
за приказки: подземни веломаршрути в неизползвани тунели на
метрото, 220-километрова алея
на колони, извисяваща се над автомобилната и жп инфраструктура, или дори плаваща велоалея по
Темза.

Обсъждат бившия кмет на Ню Йорк за наследник на Борис Джонсън
Майкъл
Блумбърг

Бившият кмет на Ню Йорк,
милиардерът Майкъл Блумбърг,
може да вземе участие в следващите избори за кмет на Лондон,
които ще се проведат през май
2016 година, съобщават американски медии, съобщава агенция
БГНЕС. Да се впусне в предизборната надпревара Блумбърг е
убеждаван от редица влиятелни
британски консерватори, като

Стив Хилтън, който е близък съветник на британския премиер
Дейвид Камерън.
"Би било чудесно, ако Блумбърг
стане кмет на Лондон. Именно от
такъв прагматичен и устремен
към решаването на проблемите
лидер е нужен на този град", цитира думите на Хилтън в. "Ню Йорк
пост". Според вестника, Блумбърг е обсъждал възможността да
се впусне в надпревара със своя
близък приятел, сегашният кмет
на Лондон Борис Джонсън. Джонсън е роден в Ню Йорк през 1964
година. Както той се е шегувал,
двамата с Блумбърг някога може
да си "сменят местата”. Джонсън
едва ли скоро ще поеме към САЩ,
но пък отдавна се гласи за лидер
на Консервативната партия на
мястото на Камерън.

Блумбърг имаше като кмет на
големия американски метрополис
три последователни мандата – от
2002 до 2013 година. На 1 януари
2014 г. бе заменен на този пост от
Бил де Блазио. След това Блумбърг, който е голям англофил,
започна да прекарва много време
в Лондон и да инвестира в града
огромни средства. Той построи
небостъргач, наречен Bloomberg
Palace.
Бившият кмет на Ню Йорк
притежава в Лондон имение на
стойност 20 милиона долара. Той
е член на борда на директорите
на известната лондонска галерия
Serpentine. През 2014 г. кралица
Елизабет II даде на Блумбърг рицарско звание за "предприемаческата и благотворителната му
дейност."

Блумбърг не е нито британски поданик, нито гражданин
на Европейския съюз, и следователно няма право да се кандидатира за кмет на Лондон.
Въпреки това, както отбелязват
медиите, това не би трябвало да
е проблем, тъй като е инвестирал в Обединеното кралство над
745 милиона долара, което ще
му позволи, ако поиска, бързо да
стане британец. И двете дъщери
на бившия кмет, 36-годишната
Ема и 32-годишната Джорджина, както и бившата му съпруга
Сюзън Браун, са родени в Обединеното кралство и са британски поданици.
Според сп. "Форбс", състоянието на Блумбърг е 35,5 милиарда долара.

Без победител в
предизборния
телевизионен дебат
Премиерът Дейвид Камерън и лидерът на
лейбъристите Ед Милибанд с изравнени
резултати в предпочитанията на
зрителите
Големият телевизионен дебат от предизборната кампания миналата седмица завърши без
ясен победител. Четири социологически проучвания показаха различен победител. Консерваторите на Камерън и лейбъристите на Ед
Милибанд са рамо до рамо в проучванията и
изглежда никой от тях няма да получи мнозинство.
Гласоподавателите сочат за победители шотландския националистически лидер Никола
Стърджън, лидера на лейбъристите Ед Милибанд, премиера Дейвид Камерън и Найджъл
Фараж, лидер на Партията за независимост на
Обединеното кралство.
Оповестените след края на телевизионния
дебат на лидерите на британските партии резултати от различни социологически проучвания показват, че повечето зрители подкрепят
най-много премиера Дейвид Камерън и Ед Милибанд. Двамата имат почти равни резултати с
минимални разлики - 25%.
Найджъл Фараж печели единствено в допитването за най-честен събеседник, а лидерите на
националистическите партии на Уелс и Шотландия са сред най-търсените в Гугъл имена.
В четвъртък вечерта по ITV се проведе единственият телевизионен дебат на премиера на
Великобритания Дейвид Камерън и шестима
лидери на политически партии преди парламентарните избори на 7 май.
Участваха лидерите на евроскептичната Партия за независимост на ОК Найджъл Фараж,
лявата Зелена партия Натали Бенет, на Консервативната партия Камерън и на лейбъристите
Ед Милибанд - последните две партии доминират политическия живот на страната от десетилетия. Също така взеха участие лидерите
на националистическите партии в Шотландия
Никола Стърджън и Уелс Лиан Ууд и Ник Клег,
лидер на либералдемократите, които са коалиционен партньор на Консервативната партия.
Икономиката, здравеопазването, социалните дейности, миграцията и национализмът бяха
основни теми в дискусията, в която участниците сблъскаха различни, в повечето случаи непримирими позиции.
"Алтернативата на нашия икономически план

е да се вдигнат данъците, което аз не искам да
правя. Ако се върнем към тези политики на
увеличаване на данъчната тежест, на разходите и на дълга, ще въвлечем страната в хаос, в
криза. Няма да помогнем на работещите хора, а
ще им навредим. Това направиха лейбъристите
при последното си управление, и ние не трябва
да позволим да се случи отново", заяви премиерът Камерън.
"Не за пръв път тази вечер Дейвид Камерън
говори за миналото, защото не иска да говори за бъдещето. Но Дейвид, вие казвате, че ще
се справите с избягването на данъци. Но нека
погледнем реалността. Не правите нищо, за да
се справите с данъчните убежища, не правите
нищо по отношение на хедж фондовете? Сега,
уважаеми зрители, запитайте се защо Дейвид
Камерън няма да предприеме действия срещу
хедж фондовете. Защото те финансират неговата партия, затова. Нуждаем се от лидерство,
което има твърдата решимост да предложи
мерки срещу данъчните убежища", каза от своя
страна лидерът на лейбъристите Ед Милибанд.
Ник Клег призна за направените досега грешки, но обеща либералдемократите да действат
честно и почтено винаги.
"Планът на либералдемократите е много
прост: ние ще съкращаваме разходи по-малко
от консерваторите и ще вземаме заеми по-малко от лейбъристите", каза той.
Лидерът на UKIP Найджъл Фарадж отново
обърна внимание на проблема с имигрантите и
обвини останалите си събеседници, че подкрепят Европейския съюз и по този начин оставят
отворена вратата за имигрантския поток.
"Като членове на ЕС какво можем да направим, за да контролираме имиграцията. Нищо.
След Втората световна война Великобритания
има средна нетна миграция от 30 000 души на
година. Сега имаме 300 000 души на година.
Това е 10 пъти повече от 1945 година. Миграционният натиск се отразява върху заплатите
на обикновените британци, те не могат да растат. Миграцията не е само въпрос на контрол,
това е въпрос на сметки и въпрос за членството
в ЕС", изтъкна Фарадж.
Натали Бенет от Зелените се обяви срещу

крайното отношение към имигрантите след
края на встъпителното си обръщение и началото на същинския дебат и заяви, че не трябва да
бъдат обвинявани.
Никола Стърджън се обяви за независимост
на Шотландия, но и обеща докато тя е част от
Великобритания, винаги да подкрепя прогресивната британска политика.
Лиан Ууд пък призова гласоподавателите да
подкрепят партията на Уелс, за да се чуе гласът
и на уелсците.

Разкрития

Великобритания шпионирала
Аржентина заради Фолклендските
острови
Документи, разпространени от бившия служител на Агенцията за национална сигурност
на САЩ Едуард Сноудън, свидетелстват за
това, че Великобритания е извършвала шпионаж на Аржентина, предадоха световните информационни агенции.
Според документите, британското разузнаване активно е действало в Аржентина през периода 2006-2011 година с цел да се гарантира
сигурността на Фолкландски острови, които са
въпрос на териториален спор между Великобритания и Аржентина.
Опитът на Аржентина да постави под свой
контрол архипелага през 1982 година доведе
до война, спечелена с пълна победа от британските въоръжени сили. При това, британското
разузнаване се е старало да осигури следене на
висшето военно и политическо ръководство на
Аржентина.
Документите са публикувани от аржентинския телевизионен журналист Еди Фите, който
твърди, че ги е получил от помощник на Сноудън в Рио де Жанейро. Към момента нито министерството на външните работи на Великобритания, нито аржентинското правителство
не са коментирали информацията.
Припомняме, че на Фолкландските острови
бяха открити големи залежи на петрол и газ.
Находището е открито от британски консорциум в северната част на архипелага. По-рано
министърът на отбраната на Великобритания
заяви, че заплахата за островите от страна на
Аржентина е съвсем реална.

Сценариите след
вота на 7-и май
След малко повече от месец и
по-точно на 7-и май, 48 милиона
британци ще гласуват, за да изберат народните си представители
и ново правителство. Изборният
модел и липсата на предпочитана
партия предсказват сложна ситуация след вота, анализира сайтът
Novini.co.uk.
Засилената от мажоритарното
гласуване в един тур несигурност
е толкова голяма, че не може да
се изключи при липса на категоричен победител да се пристъпи
към бързото провеждане на нови
избори. Според британските медии, отсега се очертават четири
най-възможни сценария за развитие след изборите като те са ни ги
представили.
Първият и най-възможен сценарий е правителство с мнозинство. Той е идеален за партията
победител, която ще може да създаде кабинет, без да е нужно да
прави компромиси. Това означава
най-малко 326 места в 650-местната Камара на общините. 16 от
18-те правителства след Втората
световна война са били формирани именно по този начин. Кабинетите, съставени след изборите през 1974 и 2010 година, са
единствените изключения. Този
път обаче е малко вероятно да
бъде формирано правителство на
мнозинството заради загубата на
влияние на двете основни партии
и заради разпокъсаната политическа мозайка в страната. Според
социологическите
проучвания
Консерваторите и Лейбъристите
имат сходни нива на популярност,
но докато през 1951 година те са
владеели 97 процента от гласовете, сега двете партии едва успяват
да достигнат две трети от намеренията за гласуване.
Вторият сценарий е да се състави управляваща коалиция. Поради липса на абсолютно мнозинство двете най-популярни
партии – Консервативната и Лейбъристката, може да се опитат да

се свържат с един или няколко
партньори, за да формират коалиционно правителство. Подобен
сценарий на изборите през 2010
година в крайна сметка завърши
с коалиция между Консерватори и
Либералдемократи. Нов кабинет,
съставен от двете партии, не е невъзможен, но и в двете формации
има много политици, които гледат
на този вариант с лошо око. Като
арбитри, Либералдемократите
може да влязат и в Лейбъристко
правителство. Другите комбинации, като съюз между Консерваторите и ЮКИП или Лейбъристите
и Шотландската национална партия СНП са по-малко вероятни.
Третият сценарий ще бъде ако
никоя партия не спечели мнозинство в парламента и ако не се очертае коалиция, Консерватори или
Лейбъристи ще имат втори вариант – да формират сами правителство на малцинството с по-малко
от 326 места в парламента. Този
опит ще бъде опасен, а оцеляването на подобно нестабилно правителство ще зависи от сключените
споразумения с малките партии
за осигуряване на подкрепа при
гласуването по важни теми, като
например бюджета. ЮКИП и
Унионистите от Северна Ирландия, които изключват по презумпция да бъдат част от управлявано
от Консерваторите коалиционно
правителство, може да решат да
окажат помощ на Лейбъристите.
Същото важи за Шотландската
национална партия, която може
да прояви склонност да помага на
Лейбъристите, когато прецени, че
това не противоречи на нейните
възгледи.
И четвъртият най-възможен
сценарий за развитие са нови
предсрочни избори. Ако Консерватори и Лейбъристи сметнат,
че имат достатъчно подкрепа в
парламента, ще започнат преговори, за да се изясни коя партия
има най-голям шанс да формира

функционално правителство на
малцинството. Първият голям
тест ще дойде няколко седмици след това по време на традиционната реч на кралицата пред
парламента, когато депутатите
гласуват програмата на кабинета.
По принцип правителствата на
малцинството срещат проблеми
да се задържат на власт през це-

лия 5-годишен мандат. Възможен
вариант за премиера е да свика
бързо нови избори, за да се опита
да получи мнозинство. При всички случаи обаче политическите
лидери ще трябва да избегнат задънената улица, която ще постави
кралицата – висш арбитър, но без
реална власт, в ситуация без никакви възможности.

Камерън няма да иска трети
мандат, ако спечели изборите
Премиерът на Великобритания
Дейвид Камерън заяви, че няма да
се стреми към трети мандат, ако
спечели втори на парламентарните избори през май, предадоха
британските медии.
Изказването на премиера цели отчасти да подчертае посланието на
Консерваторите, че работата им
по възстановяване на икономиката и реформиране на страната
е свършена само до половината и
са им нужни още пет години да я
завършат.
Камерън, чиято партия е с доста
изравнени позиции с опозиционната Лейбъристка партия в социологическите проучвания, каза
още, че би искал да е премиер за
пълен мандат от 2015 до 2020 година, ако бъде преизбран, отхвърляйки спекулациите, че ще напусне поста след обещания за 2017
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година референдум за излизането
на Великобритания от Европейския съюз.
48-годишният Камерън спомена
сред възможните си приемници
на премиерския пост настоящият
вътрешен министър на страната
Тереза Мей, кмета на Лондон Борис Джонсън и финансовия министър Джордж Озбърн. Той заяви, че след евентуалния му втори
мандат ще дойде време за нов поглед и ново водачество.

Цветан Василев съди държавата
за умишлен фалит на КТБ
Мажоритарният собственик
на затворената "Корпоративна
търговска банка" ((КТБ) Цветан
Василев обвини прокуратурата,
че е станала съучастник на депутата от ДПС Делян Пеевски в
опита му да овладее активите на
Василев. Укриващият се в Белград банкер обяснява в личния си
сайт, че банката била умишлено
съсипана чрез "театрални постановки" и той започва да разобличава виновните според него
за това. Той смята също така, че
единствената му опция вече е да
съди държавата в Страсбург заради този "зловещ сценарий, разработен и реализиран с подкрепа
на множество държавни институции".
Василев, който в последно
време активизира задочните си
публични изяви, твърди, че през
миналата седмица имало няколко
опита да бъде хакнат сайтът му и
получил "невинни“ заплахи, пратени до него чрез посредници.

Според него държавното обвинение и негови доверени лица
имат участие в съсипването на
КТБ и помагат за разграбването
на нейните активи. Той се съгласява с думите на ДПС-депутата
и бивш финансов министър Петър Чобанов, че КТБ е атакувана
отвътре с "неоценим ата помощ
на вътрешен човек (за неговите
действия и чии инструкции е изпълнявал ще говорим по-късно)".
Сценарият за изкуствения фалит
и неговата реализация обаче са
подготвени отвън, от ментора на
Чобанов, пред когото финансовият министър стоял "диван-чапраз" и изпълнявал "всичките му
прищевки" за назначения в митниците и в Банката за развитие,
пише Василев, визирайки явно
Пеевски. По думите му същият
бил приет по-късно и от българската прокуратура за ментор.
Според него, временният главен прокурор до избора на Стори Цацаров – Бойко Найденов, за

когото се смяташе, че ще се кандидатира за поста, е бил "отказан"
да участва и затова сега е на "тих
пристан" в холдинг "Булгартабак". Този холдинг "няма "нищо
общо“ с главния изпълнител и
координатор на поръчката да се
унищожи КТБ" АД, иронизира
Цветан Василев.
Той припомня отново, че през
март 2014 г. Пеевски чрез адво-

ката си Александър Ангелов му
поставил "искания“ да прехвърля
безвъзмездно дялове в определени компании. Това станало в присъствието на сегашния защитен
свидетел на прокуратурата във
воденото разследване срещу Василев за източване на КТБ Бисер
Лазов, който обаче отрича това
да е така. По същото време е заведено досъдебно производство
срещу неизвестен извършител по
донос на анонимен свидетел за
готвено покушение срещу Пеевски, по което до май 2014 г. няма
движение.
Според Василев, това бавене
вероятно е било за изчакване на
неговия отговор по офертата за
безвъзмедно прехвърляне на определени компании на Цветан
Василев на Делян Пеевски, за "доуточняване на политическото съзаклятие (да не би някоя от партиите участнички да се откаже" и
да се види резултатът от евровота.

Старата ограда
държеше хората
вътре, новата ще
ги държи вън

да държат хората вън. Така започва обширен репортаж на американския вестник “Ню Йорк таймс”
на българо-турската граница.
Според изданието, цитирано от
БТА, това е ярка проява на безпокойството в Европа от икономическите, социалните и политическите последици от наплива
имигранти. При бързото затопляне на времето е вероятно все повече бежанци да се отправят към Европа и затова държавите в южната
му част увеличават броя на граничарите, поставят сензори и други
технически бариери, разширяват
бежанските лагери и изграждат
стени.
Американският вестник отбелязва, че през миналата година над
200 хиляди бежанци са проникнали в Европа по суша и море,
без да се отчитат онези, които са
се промъкнали незабелязано. И
броят им през първите два месеца
на тази година, когато Европа се

радваше на втора поред мека зима,
нарасна рязко в сравнения със същия период през миналата година,
констатира "Ню Йорк таймс".
Според един от наблюдателите,
цитирани в статията, възходът на
десни партии в Европа е реакция
на притока на имигранти. Друг
казва, че в западната част на Турция хиляди сирийци, са се събрали с цел да се прехвърлят в България или Гърция, а завръщащите
се от бойните полета джихадисти
възлизат на десетки. Но пречки
като оградата в България просто карат трафикантите на хора да
променят пътя към Европа, когато
един от тях бива затворен, заключава авторът.
"Ню Йорк таймс" припомня, че
през 90-те години е била премахната останалата от времето на
Студената война ограда по южната българската граница - двойно
заграждение с 500-метрово минно
поле между тях, за да предотврати

бягствата на Запад на граждани от
комунистическите страни.
Оградата бе демонтирана на части,
като много внимателно се отстраняваха мините, цитира вестникът
тогавашния заместник-министър
на вътрешните работи Николай
Радулов, сега университетски преподавател. По думите му тогава се
е мислело, че не е демократично да
имаш тогава ограда по границата
си.
Българските власти казват, че ще
доизградят стената до края на
лятото, но някои експерти по сигурността се съмняват, че това ще
стане. Бързането на София отчасти е мотивирано от стремежа й да
се присъедини към Шенгенското
споразумение - тоест да покаже, че
добре брани южните граници на
това пространство, пише нюйоркското издание. А междувременно
бежанците ще продължат да намират пътища през границата на
по-усамотени и опасни места.

По-малко от две десетилетия след
старателното премахване на масивната гранична ограда, издигната, за да държи хората вътре,
българските власти също толкова
старателно изграждат нова ограда
по турската граница - този път, за
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Затягат контрола над
инвалидните пенсии
Над половината нови пенсионери
в България са освидетелствани от
ТЕЛК, гледат под лупа комисиите

По-строги правила при отпускане на
инвалидните пенсии замисля държавата.
Вицепремиерът Ивайло Калфин предлага НОИ да може да изисква допълнителни прегледи на кандидатите за инвалидна пенсия. През последните години всяка
втора отпускана пенсия е инвалидна. Затова Ивайло Калфин обяви, че ще се засили капацитета на ТЕЛК-комисиите. Сега
лекарите в тях трябва да имат 10-годишен
стаж и да не работят на друго място.
„Те са претоварени, хората не са особено мотивирани. Плащането е доста
ниско. Моето предложение е да се отвори
и възможност за практикуващи лекари
да участват и да получават допълнително
възнаграждение”, смята вицепремиерът.
Ще има и стандарти за първичните
изследвания. Те ще се правят в стандартизирани лаборатории и лицензирани
болници. Така ще се преодолее проблема
с неточни резултати, които отварят вратата за освидетелстване. Освен това и НОИ
трябва да е по-активен в контрола, смята
социалният министър.
„Аз ще настоявам да има възможност не
за всички, но там, където прецени НОИ, и
за допълнителен преглед, така че да се ус-
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тановят фактите. Има една идея да се свърже системата на Здравната каса с НОИ.
Здравната каса и информационната система се знае за всеки човек какви лекарства
е получавал, на какви изследвания е бил
и така по-лесно ще се хване някой, който
изведнъж се е разболял много тежко”, каза
Калфин.
„И освен това нещо, което е много важно
за мен, за хората между 18 и 65 години решението на лекарската комисия трябва да
бъде не само каква е намалената функционалност, а и то трябва да бъде сравнено
със здрав човек на същата възраст, защото
в момента с кого сравняват, сравняват с
атлети намалената функционалност”, допълни той.

София и Лондон се
споразумяха за
избягване на двойното
данъчно облагане
България и Великобритания се споразумяха за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и печалбите от
прехвърляне на имуществото. Решението
за това взе кабинетът по време на редовното си заседание.
“Действащата в момента между България и Обединеното кралство Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане
на дохода и печалбите от прехвърляне
на имущество е подписана през 1987 г. в
условията на коренно различни икономически отношения и без адекватна към
онзи момент правна регламентация в
българското законодателство в областта
на данъците”, обясняват от пресцентъра
на Министерски съвет (МС).
В новия документ съдържа цялостна
система за разпределение на данъчното
облагане между двете държави, която ще
допринесе за хармоничното развитие на
двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество.
“Сключването на Спогодбата ще стимулира инвестиционния климат между
България и Великобритания и ще спомогне за реализиране на реални и облекчени
от данъчна гледна точка възможности
за дружествата - местни лица и на двете
държави, да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери
и отрасли”,посочват още от МС.

София - Бургас за 4 часа с влак до 4 години
Ивайло
Московски

До 4 години направлението
София - Бургас ще се взима за
около 4 часа с нов, чист влак, интернет, ресторант, тоалетни и т.н.
Това гарантира транспортният
министър Ивайло Московски.
Стана ясно, че е готов план за
оздравяване и модернизация на
железницата, като стратегията за
реформа на БДЖ е 7-годишна и
цели да се гарантира устойчивост
и сигурност на система и работещите в нея. За да се създаде устойчивост в железницата, по думите
на Московски, трябва да работят
съвместно трите структури- Национална компания железопътна инфраструктура, операторът

БДЖ и регулаторът Железопътна
администрация.
Московски заяви още, че стабилизационната програма за БДЖ
е разработена в три варианта: реалистичен, оптимистичен и екзистенц минимум и че парламентът
ще избере най-удачния вариант
за реформа в системата, предложен от министерството. До края
на тази година трябва да бъде
приключено направлението от
Бургас през Пловдив до Септември - Турска граница - Свиленград
- Пловдив - Септември. Също и че
до края на годината ще бъдат пуснати търговете от Септември към
София и Сръбска граница, посочи

още министърът.
Във връзка със злоупотребите
и кражбите на гориво, Московски
информира, че всички GPS-и са
възстановен и работят, а видеонаблюдението продължава в 15 центъра, като остават още места, където трябва да се сложи и това се
изпълнява в момента. „Почти над
милион ще успеем да икономисаме от тези взети мерки на годишна
база", заяви министърът на транспорта. Липсата на мотивация на
работещите в БДЖ се дължи на
липсата на устойчивост и сигурност в системата, а заплатите в
сектора не са чак толкова ниски,
колкото хората си мислят, че са,
коментира още той.

Първи впечатления на английска земя
Гергана Бойчева

В далечината се виждаше нещо бяло, приличаше на сняг. Помислих си – България ни
изпрати с виелица, и тук ни посреща зима,
може да е за добро, на късмет. Колкото повече се приближаваше ферибота до брега обаче,
картината през прозореца на предната палуба
се изясняваше и се оказа, че това са скали. Огромни скали. Ето така Англия се разкри пред
мен за първи път. И определено събуди любопитството ми.

Белите скали на Довър

Когато идват в Лондон през Франция с кола,
повечето хора избират да ползват Евротунела.
Ние с мъжа ми обаче, решихме, че фериботът е
перфектният завършек на тридневното ни пътешествие от София през Сърбия, Унгария, Австрия, Германия, Белгия и Франция. Затова качихме возилото, барабар с кучето ни в него, на
огромния кораб. И не останахме разочаровани.
Стъпиш ли на английска земя,
обратното движение буквално те помита,
дори и да си подготвен за него. Както разбрахме
по-късно, това е далеч по-малък проблем на магистралата, отколкото в града, където си е цяло
приключение да оцелееш с кола с ляв волан, ако
нямаш очи и на гърба.
Макар да не познавахме района, в който се намира къщата ни - East Ham, почти мигновено
се ориентирахме по сателитната чиния „Булсатком“. Оказа се, че родната реч е твърде омайна и сладка за останалите ни съквартиранти и
те твърдо отказват да гледат друга телевизия,
различна от българската. Подобно на народната музика, лютеницата и луканката... В което до
някъде има логика, защото трябва да призная,
че местната храна е изключително безвкусна и
трудно може да се различи кое е пиле, кое сьомга.
Разни хора, разни идеали, е казал знаменитият Алеко Константинов и дори не е подозирал
с каква сила това важи за Лондон. Или по-точно
за източната му част, която главно имахме възможност да опознаем.
На East Ham му се носи лоша слава.
Тук определено трудно ще ти се отдаде да

чуеш чисто английско
Червените автобуси и меслово, но пък можеш да
трото са сред първите
се насладиш на различнеща, с които се сблъскните му вариации, произваш, когато стъпиш на
несени с неподражаемия
английска земя
акцент на пакистанци,
араби, афроамериканци,
китайци, индийци... За
един българин, свикнал
с крайните епитети, расизма и агресията към
различните, представлява истински културен
шок да се сблъска с тази
пъстра палитра от хора,
етноси и религии, които
си живеят съвсем спокойно, без напрежение.
Но с хубавото лесно се
свиква.
Първата ни разходка в търговската част на дъра и дъждобрана. А, когато, увита с шапка
квартала ще запомня с факта, че за малко да ни и шал чакайки на спирката до мен се настани
сгази един от прословутите двуетажни червени господин по къси панталони, обут с чорапи и
автобуси, символ на града. Смело мога да кажа, сандали, окончателно се убедих, че местните до
че обобщението, че тези иначе изключително толкова са свикнали с времето, че то просто не
колоритни превозни средства, карат на прин- им прави впечатление.
ципа „газ-спирачка, газ-спирачка“ е абсолютно За забележителностите на града едва ли има
точно. Надписите на светофарите „Погледни смисъл да говоря, те са изброени във всеки гид
наляво“ и „Погледни надясно“ също ме озада- или наръчник. Интересното е, че за да обикочиха, но в съчетание с ужасния трафик и купи- ли по-голямата част от тях, не ти трябват чак
щата неориентирани хора, които щъкат често толкова много пари, както в Рим или Лисапъти без посока насам-натам, са напълно обяс- бон, например. Многообразието от култури в
квартали като Camden town, старинните пъними.
За факта, че транспортът, заедно с наеми- бове, футболни стадиони и пазари, допълниха
те, са едно от най-скъпите неща в английската безспорния колорит на града. А усещането, че
столица, бяхме подготвени, така че цените на Лондон има много още какво да ми покаже, ме
картите не бяха кой знае каква изненада. Да, в изпълва с невероятен ентусиазъм.
сравнение с тези в останалите европейски стоЕast Ham може да
лици излизат доста солено, но, както се казва,
на който не му харесва – да си оди дома.
Като говорим за превоз, няма как да не спомена
и прословутото английско метро, което, честно казано, будеше известно притеснение у мен.
За човек, свикнал с двата недовършени лъча на
подземната железница в София, най-голямата
необяснима гордост на Бойко Борисов, мисълта, че толкова мащабна мрежа от тунели може
да бъде добре организирана, беше абсолютно
немислима. За щастие не се оказах права и смело мога да кажа, че хората са си свършили работата перфектно. И то още през далечната 1863-а
година. (бел. ред. - за справка, в деня, в който
пиша това, откриха официално метрото до Летище София, а годината е 2015-а).
Даже и човек, чийто крак никога не е стъпвал в
Лондон знае, че тук вали доста често. Благодарение на силния вятър, можещ да се насладиш
на няколко сезона в рамките само на час. Това
обаче никак не смущава хората тук, които, за
моя искрена изненада, явно не признават ча-

не е най-добрата
част от Лондон,
но определено е
една от най-колоритните

BLOG

Историята на една млада
българка в Лондон
Златина Стоянова
Нека да започна някак...
Дори не съм мечтала, че ще имам възможност
да живея в друг град, да не говорим за Лондон… Чудех се защо не съм от онези дечица,
които мама и тати пращат на екскурзии, или
пък съм от онези, които гаджетата им плащат, за да се мотаят по света… А аз, докато
учих и работих за 300- 400 лв. на месец в някое кафене, та не ми трябваше много чудене
къде да си похарча заплатата.
И какво се получава?! Тръгнах, пристигнах и останах. Живея в Лондон от почти 5 години. Както всяко едно начало и това беше от
кофти стартовете.. Беше трудно, беше гадно,
беше… страшно, но както казах – беше!
Признавам – ако бях сама, определено нямаше да издържа, но, за мое щастие, приятелят ми (а вече и мъж) ми беше опора, или аз
на него, или... абе да, разбрахте. Та… кацаме,
отиваме в квартирата, а тя - милата мизерийка, 5 човека в една стая, кой работи, кой не…
Изтърпяхме седмица и след това я сменихме.
И така няколко пъти, докато намерим подходящо място, с подходящи хора. Започнахме
работа, малко по малко си стъпихме на краката и след няколко години упорстване – ето
ни вече привикнали към обстановката, работещи и с хубава квартира. Когато пристигнах,
както повечето, да не кажа всички българи,
така и аз се занимавах с чистене на къщи.
Работих към агенция, която ми взимаше
45%, и искам да отбележа – БЪЛГАРСКА агенция... нали сме си лакоми. След това започнах
със собствени къщи, което вече не беше 6,50
паунда на час, а 10 паунда. Клиентите са дружелюбни, добронамерени и оценяват, това
което правиш. Сега вече се занимавам с един
уеб сайт, но си пазя и някои от къщите – сърце не ми дава да ги оставя тези хора. Тук няма
престижна и непрестижна работа. Всичко
е бизнес. Всяка работа е уважавана и добра,
и стига само да те удовлетворява като пари.
Пък и хич не е лошо на месец да слагаш в семейния бюджет по 1600-1800 паунда, което
ще рече към 4000 лева.
Но, нека разкажа малко за Лондон-а...
Както винаги е било, животът в Лондон е осе-

зателно динамичен и интензивен. Улиците,
влаковете и автобусите са препълнени с хора,
които се блъскат един в друг, защото всеки бърза за някъде и се притеснява дали ще
стигне навреме. Откъм развлечения – всичко
може да намериш. Та Лондон е световна столица… Кина, театри, дискотеки, концертни
зали – край нямат. Има всичко за всеки вкус
и за всяка възраст. Другото, което ми е по-важно от развлеченията – хората.
Тук хората са много дружелюбни, преди
да дойда съм чувала много неща за англичаните и то предимно лоши. Били високомерни,
надути, мрачни – няма такова нещо!!! Лошото на нас българите е, че се доверяваме и слушаме хорското мнение.
Тук хората са дружелюбни и културни.
Ето и един прост пример: досега много пъти
ми се е случвало, докато си вървя по улицата,
някой да ме бутне или да ми препречи пътя,
като нормалната българска реакция ще е някоя псувня към този, който те е бутнал, а той
би те отминал като пътен знак без да даде някакъв признак, че съжалява за случилото се,
а защо не и да се стигне до бой, ако не си замълчиш? Тук на ден чувам думата „sorry“ сигурно по 10 пъти! Климатът, както всеки един
си мисли, че е ужасен – не е. Зимата не е така
студено, а лятото не е горещо, слънчево е и не

вали постоянно.
Лично на мен Лондон ми харесва! Не мисля да се връщам в България, а и за какво ли?!
Вместо България да ми липсва, се получава
точно обратното, когато се прибера. Лондон,
мисля си, че ми е повече присърце от България – топли хора, приятна обстановка, държавата си върши работата. Грижи се за народа, било то и имигранти…
Какво друго да кажа? Динамичен, но в същото време и спокоен живот. Можеш да живееш спокойно, без да мислиш всеки ден как
ще си погасиш сметките и т.н.
Тук мога да постигна това, което искам –
да стана ветеринар. Подпомагат със стипендии, студентски заеми и какво ли още не. Е
не, че в България няма, но ще ми излезе през
носа, и за капак след това дори няма да мога
да се реализирам с образованието, което е
малко неприятно.
Според мен всеки един, който иска ново
начало или нещо по-добро, трябва да направи първата и най-трудна крачка! След това
всичко ще се нареди, колкото и да е трудно.
Единственото, което ме кара да изпитвам
нужда да се прибирам в „моята“ страна са родителите ми, защото приятелите ми са тук. В
Лондон се чувствам на място! Харесва ми и
не мисля да се махам… поне скоро. Това е голям град, не може да се опише с един разказ…
Трябва задължително да се види!
След това сам преценяваш дали това е твоето
място, или отлиташ другаде…
Текстът ни е предоставен със съгласието на авторката и е публикуван в блога
glasutnamladitehora.wordpress.com

EС: Можем и без Острова
Лидерите на европейските
държави са все по-склонни да
оставят Великобритания
да си тръгне

П

ет седмици преди изборите, които очевидно ще сложат край на десетилетия колебания на Великобритания относно мястото
й в Европа, Лондон и министър-председателят
Дейвид Камерън изглеждат по-самотни и маргинализирани от всякога в Европейския съюз.
Вината за тази ситуация обаче не е на останалите европейци. Германците, скандинавците, източноевропейците и дори французите подкрепят оставането на Великобритания
в ЕС. Никой обаче не е готов да плати всяка
цена, за да може това да се случи, а

търпението на всеки има
своите граници,
коментира Иън Трейнър в “Гардиън”, цитиран
от Dnevnik.bg.
Както в Брюксел, така и в други европейски
столици цари примирение пред британските
гневни избухвания и озадачение заради неяснотата на това какво точно има предвид Дейвид Камерън под “предоговаряне на условията
на членството на Великобритания в ЕС”.
Според източници, запознати с атмосферата в
Берлин, Ангела Меркел вече приема борбата за
Великобритания като изгубена кауза.
“Не може да се намери пресечна точка в
гледните им точки. Те имат коренно различни
виждания за основната посока на ЕС”, коментира официален представител пред Guardian
диалога между Берлин и Лондон.
Откакто Дейвид Камерън обяви намерението си да проведе референдум за членството
в ЕС, с Ангела Меркел спориха заради кандидатурата на Жан-Клод Юнкер за председател
на Европейската комисия, заради правото на
свободно движение на работната ръка в ЕС, а
след изборите за Европейски парламент (ЕП)
премиерът излишно влезе в пореден конфликт,
като прие анти-европейската крайно дясна
партия “Алтернатива за Германия” в своята
парламентарна група в ЕП.
Мнозина са с впечатлението, че позицията
на Меркел в момента може да се обобщи с едно
изречение:

“Ако искат да си тръгнат,
ще трябва да си тръгнат”.

Двудневният Европейски съвет миналата седмица се превърна в нагледен пример на
британската маргинализация, допълва Иън
Трейнър. Според свидетели, докато до 2 часа
през нощта европейските лидери са спорели за
бъдещето на Гърция във валутния съюз, Дейвид Камерън вече отдавна се е радвал на комфорта на леглото си.
И по други важни въпроси Великобритания се е въздържала да вземе отношение. “Той
просто не участва”, коментират представители
от съвета поведението на Дейвид Камерън по
време на обсъжданията на бъдещите действия
по отношение на конфликта в Украйна.
За сметка на това път по време на срещата на върха британският премиер е повдигнал
въпроса за данъка добавена стойност за малкия бизнес – тема, която е била напълно извън
дневния ред, и от която никой не се е интересувал. Също така Камерън съобщи за създаването на нов фонд за подкрепа на демокрацията
в бившите съветски държави и на Балканите
– изцяло британска инициатива, озадачила
всички останали лидери, запитали се защо му
е било на Камерън да се разкарва до Брюксел,
за да го обяви.
Когато Камерън излагаше аргументите си
защо иска променя в Европейския съюз през
януари 2013 г., той едва спомена имиграцията
като проблем. През ноември миналата година

обаче в друга своя реч, в която бяха конкретизирани исканията на Лондон,

имиграцията изведнъж се
оказа централен въпрос.
От повече от две години Камерън редовно
изисква промени и държи на връщане на правомощия на националните органи от Брюксел.
Той обаче нито веднъж не е уточнил какви
точно са исканията му.
“Трябва да имаме по-конкретни искания от
страна на Великобритания”, коментира председателят на Европейския съвет Доналд Туск,
който определя разрешаването на проблема с
Лондон като един от основните си приоритети.
Туск заявява, че иска да помогне за разрешаването на британския проблем, но категорично
отхвърля възможността да бъдат направени
промени в Лисабонския договор само заради
исканията на Великобритания.
Великобритания има голям брой естествени съюзници в ЕС – Швеция, Дания, Холандия, Полша и в Централна Европа. Нито един
от тях обаче вече не иска да бъде асоцииран със
симпатии към британския премиер. Единственото е изключение е крайнодесният унгарски
министър-председател Виктор Орбан, който
откровено предпочита Путин пред своите колеги от Европа и НАТО.

Великден по български на Острова
Рени Петкова, 24 г., водеща
в BBR TV - Лондон:

Щур Великден
Великден е един от празниците, които за мен са най-истински,
мили и с най-хубави спомени от
детството. За добро или зло, тук,
на Острова, празникът и начинът
му на отбелязване се промени за
мен. В България беше друго. Бях
мъничко щураче, любопитно кое
как се прави, винаги се въртях
в кухнята да позацапам някоя
друга чиния покрай майка ми и
баба, да не остана и аз по-назад.
Гледах, уж се учех (къде се учех,
къде пакости правех с козуначеното тесто) и винаги е било
забавно и топло чувството на
празника. Събирахме се със съседните семейства и ходехме заедно в кварталното параклисче.

нето около църквичката, пригласянето на попа и запазването
на пламъчето на свещта до дома.
Борбата с яйцата е друг весел
спомен – редовно слагах по някое дървено яйчице уж по грешка, та после баба да се чуди откъде толкова изпотрошения яйца.
За съжаление обаче, тук празнуването на Великден се промени. Уж се въртях в кухнята години наред да гледам и да се уча…
а явно си бях останала само с
гледането. Първата година празнувах със съквартирантите - не
беше кой знае какво. След като
се изместих в друга квартира,
на следващата година с други
съквартиранти (13-ина) видях,
че имам ново поле за изява на
щуротии. Уж помагах (с уговорката да се уча и гледам), а яйцата
едно след друго започнаха да изчезват от купата. Бях се зарекла,
че ще се науча да правя сама козунах, но накрая се оказах цялата
в брашно и тесто – самата аз се
бях превърнала в козуначе!

Естествено, най- забавното
от цялата работа беше обикаля-

В последните години срещнах различни хора и начини на
празнуване. След толкова местения и рецепти от всички краища на България днес имам цяла

в който всичко е занижено, плоско, еднакво. Свят без йерархия,
в който ние и капризите ни сме
мерилото на всичко.
Скорошно изследване във Великобритания разкри, че повечето ученици, запитани в моловете
по време на коледните разпродажби и „ликвидации“, не знаят
чий рожден ден празнуват тъй
весело. Христос просто е „ликвидиран“ в паметта на най-новото
поколение западни деца.
„Бог, истинският Бог, ще бъде
забравен. Неговият Лик ще бъде
твърде блед на фона на рекламните билбордове. Идното общество
няма да е в състояние да отговори
на въпросa какво означава да си
християнин. Дори и днес отговорът почти не се чува. На Запад "да
си християнин" се разбира "да бъ-

деш порядъчен гражданин, да си
плащаш редовно данъците и умерено да се занимаваш с благотворителност“, отбелязва съвременният богослов дякон Кураев*.
И наистина, крачейки из
градовете и мегаполисите на
Западния свят, не можем да не
забележим цялата застинала „музейност“ на християнството, където църквите напомнят повече
археологически музеи, отколкото
храмове Божии. „Паметта на Христа ще бъде ликвидирана толкова
по-успешно, колкото по-привично стане Христовото име.
"Че какво има да му се мисли, и
така всички знаят: имало е такъв
моралист в древността. Започнал
борба за правата на човека. Е,
ами нали сега сме съвсем свободни!", пише по този повод Кураев.

Позиция

Великденска
ликвидация
Борис Христов

И

ма нещо дяволски смущаващо в погнусата на
модерния консумист
от коледния, а сетне
и от великденския кич. Забележете, от кича, а не от истинския
проблем тук: тоталната подмяна
на двата най-големи християнски
празника с консуматорки ексцес.
Празникът Възкресение Христово не удържа набъбналия естетизъм на модерния потребител,
който иначе не се противи на „Огнено сърце“, „Моята карма“ или„Бинго милиони“. Великденски-

те зайчета вече са гледка, която
трудно може да умили дори жена,
кърмеща в мол. IKEA е за предпочитане, защото единствена отминава със скандинавски хлад великденската екзалтация.
Оказва се, че християнството
в цивилизацията на шопинг терапията е в немилост дори и в мимикрийните си форми на елхички, еленчета, керамични зайци и
акрилени пилета.
След като се умори да бъде
християнин, постмодерният човек се отегчи и от греховната
разточителност на шопинга по
празниците. Той дори не може да
изръмжи на Христос като Великия инквизитор: "Иди си, Ти ни
пречиш!" – просто защото вече
сам не знае кой и кое му пречи в
неговия свят без вертикала. Свят,

тетрадка с рецепти и съвети. Все
още обаче не съм изпробвала
нито една, но един ден ще го направя. За съжление, на църква
тук не съм ходила. Има една-две
православни в моя район, но
нали вече съм на 24, не върви да
подпаля нечия коса…
От традициите спазвам боядисването на яйчица, като задължително добавям своя запазена марка орнаментика и си
запазвам червеното яйце. Обичам Великден! С умиление го
посрещам всяка година и с нетърпение чакам възможностите
за нови щуротии. И тази година
не липсват козунаци и яйца. Великден за мен остава празник на
всички цветове от дъгата, изпълнен с мили спомени от детството.
Бончо Братоев, 33 г., строителен
инженер:

В посмъртното произведение на
Соловьов - антихристът, провъзгласил се за президент на земното
кълбо, се обръща към православните със следните думи: най-ценното в християнството е неговото
свещено предание, старите символи, старите песни и молитви,
иконите… И наистина, какво
може да бъде по-ценно за религиозната душа? Днес подписах устав
и отпуснах огромни средства от
Световния музей на християнската археология с цел откриването и съхранението на паметниците на църковната древност…
И тук, на фона на всеобщите овации, се изправя старецът Иоан,
който свидетелства простичко:
най-ценното в християнството е
Самият Христос.
Най-ценното във Великдена е

Вярност към
традициите
Опитвам се да запазя традиционното за нас, българите, и
тук. Най-добре е, когато православният и католическият Великден съвпадат. Тогава имам
повече време да се подготви
празникът, а не да правя всичко набързо. Старая се да е максимално близко до традицията;
задължително яйца, козунак и
агнешко. Тук празнуваме и католическия Великден по малко,
заради почивните дни – организираме си или екскурзия, като
тази година, или сбирка с приятели на маса. Обикаляме църкви,
особено гръцки, където всичко е
най-близко до нашето разбиране
за християнския празник.
Тук съм от 2012 година, работя в компания, която се занимава
с цялостен мениджмънт в строителството. Създал съм си добри
приятели покрай клуба по народни танци, който посещавам,
и от професионалните контакти
с българи. Винаги съм отворен
за нови запознанства, но както и
в България, имам едно на ум и не
търся прекалено много приятели. Предпочитам по-семейните
празници, но не винаги успявам
да съм с роднините си в България, защото билетите тогава стаХристос!
Очевидно? Изглежда не съвсем, защото за момента, състезавайки се с телевизията,
християнството губи. Хора, помнещи отминали времена, свидетелстват, че такъв масиран натиск
на антихристиянски сили, както
сега, телевизията не е провеждала
нито във времената на Хрушчов,
нито на Брежнев...
Всъщност, не е ли по-очевидно
друго - да се живее без убеждения
започва да се превръща в норма.
Още в началото на миналия век
Йейтс пише: Всичко се разпада,
центърът не издържа. Анархията
шества по света и пороят кървав,
в който се удавя навсякъде привидната невинност. Без убеждения живеят най-добрите, най-лошите вилнеят с лихи страсти.

ват двойно и тройно по-скъпи,
затова обикновено оставам връщането за рождения си ден.
Лятото ще се прибирам в родината, главно защото съм канен
на сватба на много близки приятели. По принцип избягвам този
сезон, защото е много горещо.
Предпочитам пролет и есен по
планините с приятели.
Имам доста професионални
задължения, иначе досега да съм
реализирал екскурзията-мечта,
защото тук мечтите се сбъдват.
Първо мечтая за Мачу Пикчу и
обиколка на Южна Америка за
около месец, а след това Азия –
Виетнам, Камбоджа. За тези екскурзии съм заделил между 4 и 5
хиляди паунда. Обичам да пътувам и из малко популярни места
и манастири, които ми вдъхват
вяра и надежда.
Николайка Големджиева, 44 г.,
преподавател:

Вълнение за цялото
семейство
Великден! Миналата година го прекарахме с роднини
вкъщи. На Велики Четвъртък
боядисахме яйцата по стара
традиционна рецепта, в петък и събота правихме козунаци всички вкъщи. Агнешко
и шоколадови яйца взехме от
Waitrose. В неделя на обяд се
събрахме всички. Започнахме
празника с чукането с шарените
яйца - нашите и тези, донесени
от гостите. Децата се забавляваха. С една част от счупените
яйца приготвихме предястие, а
другата прибавихме към зелената салата.
На църква не ходим. Посетихме веднъж тази към посолството, останахме разочаровани от отношението на
персонала. Иначе всички вкъщи се радваме на този празник и се вълнуваме около приготовянето на козунаците и
най-вече яйцата. Стремя се по
този начин да предам традицията или част от нея на дъщеря
ми, която е била само веднъж в
18-годишния си живот в България по Великден.
Преди пет години ходихме в
Дания и Швеция за този празник. Беше интересно и различно преживяване, но и досПродължава на стр. 14

Бедата и днес е, че хората нямат
център и смисъл. Защото не може
смисълът на живота да е в това –
някога потомците ми да преживеят в максимален комфорт отредените им 70 или 90 години.
За участниците във Великдена смисълът може да е само един:
всеки да може да бъде приет в
Благата Вечност. Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя
Единороден Син - ето света през
Божиите очи.
„Човекът не притежава вечността. Но Тя може да му бъде подарена,“ пише Кураев. „От християните в "ерата на Водолея" ще се
изисква най-вече просто да удържат вярата си. Така ще се сбъдне
предсказанието на преподобните
древни Отци: "хората от последните времена нямат да имат на-

шите трудове, но когато дойде
изкушението, тези, които се покажат достойни пред него, ще бъдат по-велики от нас и от нашите
бащи".
Християните от последните
времена няма да могат да подражават на постите и молитвите на
първите християнски подвижници. И въпреки всичко тези не-постници, не-молитвеници, не-аскети, според предсказанието на
древните, в Небесното Царство
ще получат по-големи венци от
монасите на другите времена, ако
само запазят вярата си от ликвидация.

*“За нашето поражение“, дякон А.
Кураев

Великден по български на Острова
Продължава от стр. 13

та скъпо, струваше ни около
2000 паунда. Миналата година
излезе по-скромно - 3 дузини
яйца, боя за боядисването им,
продукти за една голяма доза
козунаци, 2 шоколадови яйца
и около 100 паунда за обяд за
седем души. Тази година празнуваме отново в Лондон, с козунаци и домашно боядисани
яйца.
Тодор Ламбин, 42 г.,
юрист:

Двойно празнуване
Великден на Острова е „велик“ най-вече заради няколкото почивни дни, отколкото
заради великото нещо, което
се е случило преди 2000 години. В нашето семейство
най-много на празника се радват децата. Когато католическият и православният се разминават, го празнуваме даже
два пъти… Започва се поне
седмица по-рано, с различни
училищни мероприятия: фестивали, парад на великденските шапки, най-добре украсени
яйца. Почти всяко училище в
района ни организира и Easter
Еgg Hunt – крият се яйца на
различни места по двора и на
учениците се раздават карти с
улики как да ги намерят. Децата се забавляват много! Ходят
на църква, където им разказват какво се празнува и пеят
песни.
В семейството ни се подготвяме, като се опитваме да
спазваме нашенските традиции. В четвъртък боядисваме
яйца и се изпоцапваме целите.

Козунак и агнешко си купуваме от българския магазин. Ако
Великден се падне към края на
април, се събираме с приятели и си правим барбекю. Тази
година от много време насам
сме в България да празнуваме
със семействата си. Неотдавна бяхме на мини-ваканция за
Великден в Уелс. Ако не пътуваме, харчим между 50 и 200
паунда, в зависимост от това
къде празнуваме.
В началото, когато пристигнахме тук, сме ходили няколко пъти на гръцката църква в
Leytonstone, но после съпругата ми започна да посещава
местната протестантска църква. Тук не чакат полунощ, за
да посрещнат празника, както при нас, а празнуват през
деня. Като цяло в нашето семейство комбинираме местните традиции с българските,
за да извлечем максимума от
празника.
Мартин Ралчевски, 41 г.,
писател:

Радост и тъга
По Великден освен радостта от празника изпитвам и
една мъка за това, че започва
да се сбъдва пророчеството от
XIX в. на св. Игнатий Брянчанинов, че в последните години
от съществуването на света
в силните християнски държави хората ще охладнеят за
вярата. И наистина, нито на
Коледа тук помнят чий рож-

ден ден празнуват, нито пък
какво се е случило на Великден. Това е култура, в която
удоволствието е на всяка цена
и на първо място.
През Страстната седмица
потърсих приятели, с които,
вместо да седнем на маса, да
почетем малко молитви пред
иконата. Не можах да намеря
никой за това. Тогава купих от
Amazon „Страстите Христови“ – казах си: не всеки е толкова религиозен, за да изрича
молитви, но поне филм няма
да откажат. И представете си
– дори и това им беше скучно:
много бил дълъг и тежък! Казах си, докъде сме го докарали,
щом Христос ни е скучен дори
на филм, камо ли да оподобим
живота си на Неговия и да
участваме в това, за което ни
е призовал.
Вечерта на Великден се събираме с още две български
семейства, но те не са религиозни. През деня аз отивам
на църква, като преди това
задължително съм се изповядал, за да взема причастие. За
мен, да се причастиш без да си
се изповядал, е все едно дете,
което цял ден е играло в калта,
да се върне у дома и да иска да
седне на трапезата с мръсните
ръце.
При нас, в Екзитър, службата започва в един и продължава до три часа следобяд.
Затова и аз отивам към два,
когато случайните хора – онези, които са дошли там само
за някакви свещички, клонки
и пр., са си тръгнали и са останали онези, които са тук за
Светата Литургия и да се причастят с Тайните Христови.
И Цветница, и Великден в
България ще ги запомня с тълпите хора, дошли да се борят
за едно клонче, което да отнесат в къщи „за здраве и късмет“, вместо да се помолят на
Спасителя.

Дарина Георгиева, 33 г.,
мениджър:

Господ в сърцето
За мен Великден е свещен
празник и се опитвам да спазвам традициите и да сложа на
трапезата козунак и начервени
яйца. Аз вярвам в Господ и за
мен символиката на празника
е важна, но въпреки всичко,
като не особено добър кулинар, не се вживявам да трупам
на трапезата и да гледам всичко да е най, най...
На православна църква
откакто съм в Лондон ходих
веднъж - в Лейтън. Много ми
хареса, защото имаше доста
българи, които запалиха свещички и обикаляхме църквата, както си му е редът. Оттогава не сме успявали да се
организираме, но аз не се самобичувам за това, тъй като
за мен е най-важно, че нося
Господ в сърцето си и се стремя да следвам вярата чрез
правенето на добро когато и
както мога. Това ме зарежда.
Опитвам се да съм добър човек, това ме прави щастлива.
Мисля, че това иска Бог от нас,
та затова и не слягам особена
важност на постенето например. Празниците са за споделяне с добри приятели, за припомняне, че доброто ще спаси
света.

Как да се настаните
в общинско жилище
Аlexdevelopment.co.uk

Първата стъпка, която трябва
да предприемете, за да кандидатствате за общинско жилище,
е да подадете молба в местната
община.

Имайте предвид, че след като подадете молбата вие ще сте в списъка с чакащите и не се знае кога ще
се намери жилище за вас. Имате
право да подадете такава молба и
в райони, в които не живеете в момента, но задължително трябва да
сте навършили 18 години. И след
като вече подаването на молбата
е факт, общината ще има тежката
задача да реши на кого да даде общинско жилище. В зависимост от
равнището ви на живот се определя в коя група ще попаднете (band
system), но знайте, че за всяка община критериите са различни.

Едни от най-важните критерии
по които ще ви преценяват са:

1. Дали в дадения момент имате
жилище или сте бездомни
2. Мизерни ли са условията, в които живеете
3. Дали имате заболяване и влошава ли се то вследствие на условията, в които живеете в момента
След като общината стигне до вашето име в списъка с чакащите,
служител ще се свърже с вас и ще
ви отправят предложение. В зависимост от политиката на общините след като сте подали такъв вид
молба и вече са ви намерили жилище, вие нямате право да го откажете, а в някои ще ви дадат право
на избор. Ако имате изисквания
за това как трябва да изглежда общинското жилище, което ще стане
ваш нов дом, трябва предварително да ги споменете, за да не ви се
предлагат други.

За да направите избор трябва
да следвате няколко стъпки:

1. Първо - може да изчакате и да
видите какво ще ви бъде предложено от общината или разгледайте
обяви в интернет и вестници.
2. Трябва да се запознаете с изискванията за избор на общинско
жилище, защото някои са предназначени за семейства, други за инвалиди и други.

3. Можете да кандидатствате за избрано от вас жилище и имате право да наддавате за него (не се наддава с пари).
4. След това ще е нужно да изчакате решението на общината.
Не отлагайте дълго, за да вземете
решение дали ще приемете или откажете на общината предложеното
ви жилище, защото нямате много
време за размисъл. След като от
общината ви направят оферта и
вие я отхвърлите, веднага слизате надолу в списъка с чакащите.
В случай, че отказвате офертите
на общината много пъти, тя ще ви
изхвърли от списъка, но ако вие не
сте съгласни с това решение, сте в
правото си да обжалвате.
Когато сте съгласни да живеете в
жилището, което ви е предложено, ще се наложи да подпишете
договор. Той ще съдържа правилата, които се изискват от вас да
спазвате като наемател. Има много
различни видове договори, които се подписват според хората, и
правата и правилата на всички са
различни.
Сега ще изброим някои видове договори и ще наблегнем на правата в ограниченията, които той ви
предоставя:

Встъпителен договор за
наем (Introductory Tenancy)
Този договор се сключва само с
хора, които досега не са отсядали
в общинско жилище. Пробният му
период е 12 месеца и след като той
изтече и всичко е наред с жилището, вие ставате надежден наемател.

Вие няма да минете в графата
на надежден наемател, ако:

1. Има започната процедура по изгонването ви
2. Имате удължение на пробния
период с още 6 месеца

След подписването на този договор вие ще трябва да спазвате някои ограничения:

1. Няма да имате право да извършвате големи ремонти по жилището
2. Не можете да разменяте даденото ви жилище с друго лице, наста-

нено в общинско жилище
3. Нямате право на кандидатура по
закупуване на жилището

Подсигурен договор за
наем (Secured Tenancy)
Той се сключва с вече надеждните наематели и те имат правото да
живеят в това жилище до края на
живота си, ако не нарушават точките по договора.

Правата ви се увеличават, когато сте сключили такъв вид
договор:

1. Тук вече имате право да давате
някои от стаите под наем
2. Ще ви даде право да закупите
жилището
3. С разрешение от общината може
да размените жилището си с друго
лице, настанено в общинско жилище

4. Имате право да дадете жилището си на друг човек
5. Имате право да извършвате ремонти по жилището

Фиксиран гъвкав договор
за наем (Flexible Tenancy)
Чрез подписването на такъв
договор вие можете да живеете в
жилището за определен период от
време, като той може да е между 2
и 5 години.

След изтичане на подписания
договор, общината може да
вземе решение да:
1. Предложи нов договор с фиксиран период
2. Може да ви се предложи подсигурен договор
3. Също така може да вземе решение да не подновява договора ви.

Продължава на стр. 16

30 начина за спестяване
Infozauk.com

К

раят на данъчната година във Великобритания e в началото на следващия месец – на
5-ти април. На следващия ден, 6 април, започва да тече новата данъчната година, през която
трябва да подадете и данъчната си декларация
за изминалата; ако го направите в определените срокове, няма да се наложи да платите глоби за закъснение и по този начин ще спестите
пари. Всъщност, има доста начини да спестите
от данъци и в тази статия ще ви представим
30 от тях, като се надяваме да намерите нещо
подходящо за себе си.
1. Проверявайте данъчния си код всяка
година. Ако сте наети от работодател, кодът
може да видите на фиша, който ви се дава или
изпраща от работодателя със заплатата – състои се от няколко цифри и буква или букви.
Ако смятате, че кодът ви може да е сгрешен,
можете да говорите със счетоводството или да
се свържете с Агенция „Приходи и митници“
(HMRC), за да проверят. В противен случай

може да плащате повече от необходимото за
данъци.
2. Данък печалба от продажба на недвижим имот или инвестиции има необлагаем
минимум. За данъчната 2014-2015 година той
е 11 хиляди паунда или 22 хиляди за съпружески двойки. Ако печалбите ви са над необлагаемия минимум, размерът на този данък е 18
процента за данъкоплатците със стандартната данъчна ставка и 28 % за данъкоплатците с
по-високата данъчна ставка.
3. Подайте данъчната си декларация в
срок, за да избегнете плащането на глоби.
Подаването на декларацията на хартия по пощата трябва да стане преди 31-ви октомври, а
ако подавате онлайн – до 31-ви януари следващата година. При неспазване на тези срокове,
първоначалната глоба е 100 паунда.
4. Годишно данъчно облекчение за инвестиции. Ако сте наемодател или имате собствен бизнес, възползвайте се от годишното
облекчение за инвестиции ( annual investment

Как да се настаните
в общинско жилище

го жилище, ще се наложи да сключите нов договор

Ако попаднете в тази ситуация,
общината трябва да се обоснове
защо е взела такова решение.

1. Се премествате от жилището, но
само ако ви е намерено ново
2. В случай, че размените жилището си с друго лице
Ако искате да прекратите съвместен договор, нещата ще се усложнят, защото единият член може да
желае да остане да живее в жилището.
Ако случаят и при вас е такъв, общината ще ви предложи да:
1. Се сключи нов договор с лицето,
което остава в жилището
2. Ако желанието ви е жилището
да се предаде на друга двойка, не
се налага сключването на нов договор
Когато се настаните в общинско
жилище, от общината трябва да
направят предварителен оглед,
за да видят в какво състояние ви
се предоставя жилището. Задължително трябва да проверят дали
газовите и електрическите инсталации са изправни. От общината
ще ви уведомят кои ремонти ще
трябва да поемете вие и кои ще се
извършват от нея. Ако общината
се заема с някои от ремонтните
дейностти по жилището, ще трябва да ви уведомят за това няколко
седмици преди да започнат. Ако
ремонтите са големи и се наложи
да го напуснете за определен период, трябва да ви бъде намерено

Продължава от стр. 15

Правата ви след като сте подписали фиксиран договор са:

1. Да давате отделни стаи под наем
2. Имате право да закупите жилището
3. Имате право на размяна на жилището с друго лице, което е общински наемател
4. Да дадете жилището си на друго
лице

Съвместен договор (Joint
Tenancy)
След сключвате на този договор
съпрузите разпределят правата и
задълженията по равно. Ако някой
от наемателите почине, другите
имат правото, ако са сключили подсигурен и фиксиран договор, да
прехвърлят жилището. При желание от ваша страна да прехвърлите
жилището на друго име, трябва да
попълните формуляр, който ще ви
се даде от общината и да го дадете.

Ако желаете да прекратите договора, който сте сключили,
трябва да:
1. Подадете предизвестие 4 седмици преди напускането
2. Бъдете изгонени от общинското
жилище
3. В случай, че ще се местите в дру-

За да се прекрати един подсигурен договор, трябва да:

allowance – AIA) и ползвайте облекчение за
разходи на капитал за артикули като инструменти и компютри. От април 2014-та, може да
ползвате облекчение в размер до £500,000 на
година.
Как да платите по-малко данъци, ако сте самонаето лице?
5. Признатите бизнес разходи се приспадат от данъците ви.
Ако работите за себе си, т.е. без работодател,
като самонаето лице, можете да декларирате някои разходи, според развивания бизнес,
които да ви се признаят за данъчни цели и да
ви се приспаднат от печалбата. Пример за такива разходи са:

◉ Разходи за помещенията, ползвани от
вас за бизнеса ви – или разходи за домашния
офис. Във втория случай, се признават разходи за помещението, което ползвате за офис,
пропорционално на времето, което го ползвате за тази цел.
◉ Заплати и други облаги, изплавременно жилище, което ще оби- щани от вас на наетите от вас слутавате докато всичко приключи.
жители.
Не забравяйте, че наемателите,
◉ Работно облекло и др.
които са подписали встъпителен
6. Разходи за кола или друго
договор, имат право само да демоторно превозно средство, които
корират предоставеното им жиизползвате за бизнеса си, наприлище, без да извършват големи мер гориво, данък за автомобила,
ремонти.
застраховка, поправка или профиНе мамете когато подавате молба лактика – признават се разходите,
за общинско жилище, защото ако на базата на километрите, изминабъдете хванати, ще стигнете до ти със съответния автомобил за цесъда и има вероятност да лежите в лите на вашия бизнес. Ако използзатвора в зависимост от тежестта вате същата кола и за лични нужди,
може да приспаднете само пропорна нарушението.
Ще ви изброим случаи, които се ционална част от общите разходи.
считат за измама:
1. В случай, че лъжете когато попълвате молбата за кандидатстване за общинско жилище
2. Ако давате под наем жилището,
без да имате това право
3. Когато наемателят е починал и
не сте прехвърлили жилището
Общината може да ви прави проверки по всяко време без да ви
предупреждава, за да е сигурна,
че всичко е наред. В случай, че вие
забележите измама, може да сигнализирате в общината и бъдете
сигурни, че ще останете анонимни.
Ще получите право да закупите
общинското жилище, ако:
1. То е единственото и вие живеете
в него
2. Ако предоставеното ви жилище
е самостоятелно
3. Трябва да сте надежден наемател

на данъци
7. Паричен подпомагане за самонаети
лица в началото на бизнеса. Ако започвате
бизнес като самоосигуряващо се лице, може да
можете да подобрите паричния си поток, като
изберете счетоводна година, която да завършва по-рано от данъчната година. По този начин ще увеличите отлагането между печалбата
и крайния срок да платите данък върху нея.
8. Годишни загуби. Ако сте претърпели загуби по време на една данъчна година, може да
пренесете тези загуби и да ги приспаднете от
печалбата си през следващата година.
9. Плащане на данък през текущата година. Ако плащате данъка си за текущата година
през годината (paying tax on account), но през
тази година очаквате да спечелите по-малко,
отколкото сте спечелили през предишната,
може да поискате намаляване на сумата на данъка, която трябва да плащате, преди да е изтекла данъчната година.
Как да спестите от данъка върху недвижимото
имущество?
10. Отдавайте стая под наем. Освен, че ще
получавате допълнителни доходи, имате право
на необлагаем приход в размер до 4250 паунда
на година от един наемател. Това важи само
ако отдавате обзаведена стая в личното си жилище, за лично ползване от наемателите, а не
за бизнес. Има и други условия, за да можете
да ползвате данъчно облекчение за отдаване на
стая (rent-a-room relief).
11. Спестете от енергоефективността на
имота си. Ако отдавате под наем недвижим
имот, може да получите данъчно облекчение в
размер до £1,500 за изолация, защита против
течения и инсталиране на система за гореща
вода.

12. Разходи за наемодателя. Ако сте наемодател, можете да отчислите част от разходите
си, преди да декларирате облагаемия си доход
– като заплащането за градинарски услуги и
почистване и таксите, плащани на агенциите
по недвижими имоти.
13. Данъчно облекчение за ипотеката ви.
Можете да получите данъчно облекчение върху лихвата на ипотеката ви, която сте взели, за
да купите имот за отдаване под наем – дори и
ако имотът е в чужбина.
14. Намалете данъка печалба от продажба
на имот за отдаване под наем (capital GAINS
tax -CGT). Наемодателите обикновено дължат
данък печалба от продажба на имот, когато
продадат имот, който се отдава под наем. Ако
това е бил вашия основоне дом в миналото,
може да получите данъчно облекчение за последните 18 месеца от притежаването му.
Намалете данъка върху спестяванията и инвестициите си:
15. Необлагаеми индивидуални спестовни влогове (ISA). При тях от 1 юли 2014
година необлагаемият минимум е вдигнат до
15 000 паунда, което значи, че ако сте внесли
под тази сума преди края на данъчната година,
тези пари няма да бъдат обложени с данъци.
Средствата могат да бъдат внасяни в налични,
облигации или акции, в каквато комбинация
желаете. За данъчната година 2015/2016-та лимитът е 15 240 паунда.
16. Не се плаща данък печалба върху продажба на имущество, ако имате акции в ISA.
Не се дължи данък върху продажба на имущество, когато продадете акции или облигации,
държани в ISA.
17.Отворете младежки необлагаем влог
на децата си ( Junior Isas). Използвайте тези
влогове или детски облигации (Children’s
Bonds) за да не дължите данъци на парите,
които подарявате на децата си.
18. Прекратете облагането на детския
влог. Попълнете формуляр “R85” от името на
вашето дете и вече няма да се начисляват данъци по влога му. Ако обаче парите идват от
вас, родителите на детето, тогава правилата
са други, проверете ги. Лимитът за младежките необлагаеми сметки за до края на 2015 финансова година е 4000 паунда, а за данъчната
2015/2016 г. ще бъде 4080 паунда
19. Прехвърлете авоарите си. Прехвърлете
спестяванията и инвестициите на вашите съпруг, съпруга или граждански партньор, ако те
плащат по-ниска ставка на подоходен данък от
вас.
Данъчно спестяване за възрастни хора:
20. Ако сте родени преди 6 April 1948,
може да имате право на по-голям необлагаем доход, което означава, че може да плащате
данък върху доходите си с по-ниска ставка –
това зависи от възрастта и приходите.
21. Спрете да плащате осигуровки, ако

работите, но сте над държавната пенсионна
възраст. Дори и да сте навършили годините
за пенсия, които в момента са между 61 и 68
години, в зависимост от годината на раждане
и пола, вие имате право да продължите да работите, но можете да не плащате осигуровки.
22. Ако сте над 65 години, чрез дарения
чрез Gift Aid можете да намалите облагаемия доход до минимума, под който вече бихте започнали да губите от данъчните облекчения, свързани с възрастта.
23. Данъчни облекчения върху подаръците. Ако плащате данъци по високата ставка, може да поискате обратно разликата между
основната ставка и високата ставка на данъка
върху всички дарения чрез Gift Aid.
24. Данък наследство. Подаръците за цял
живот обикновено не се считат за част от вашето наследство за данъчни цели, ако живеете
още 7 години, след като ги направите. Това е
познато като potentially exempt transfers (PETs)
и може да намали остатъчната стойност на наследството, което оставяте, значително.
Данъчни спестявания чрез облаги за работещи:
25. Заем за сезонен билет. Ако пътувате до
работното си място с обществен транспорт,
проверете дали работодателят ви може да ви
даде необлагаем заем, за да купите сезонния си
билет.
26. Служебни автомобили за нередовно
ползване (pool cars). Използвайте служебен
автомобил за отделни, нередовни служебни
пътувания, ако работодателят ви ги предоставя.
27. Детски програми и данъчни кредити.
Ако работите по договор и плащате за детска
градина или детегледачка, попитайте работодателя си дали предоставя детска програма в
тази връзка. Програмите, при които част от
заплатата ви отива за такси за детска градина
или ясли са лесни за организиране и може да
ви предоставят значителни спестявания както
за работещите, така и за работодателите. Детските данъчни кредити също могат да ви спестят пари за тези такси.
28. Служебна кола? Ако имате право на
служебна кола, пресметнете дали няма да ви
е по-изгодно да получавате паричния еквивалент със заплатата си. Служебната кола, която
може да се ползва като лична, включително и
за пътувания от дома до работното място, се
смята за “обезщетение в натура” (benefit in
kind), следователно, това обезщетение се облага с данък.
29. Опазвайте околната среда. Ако сменяте служебната си кола, обмислете ниско-емисионен модел. За тези коли се плаща по-нисък
процент данък от тяхната цена, отколкото за
колите с висок рейтинг на въглероден двуокис.
30. Правете вноски в пенсионна схема.
Вноските в пенсионната схема на вашия работодател (включително и всички добавъчни
доброволни вноски, които правите), може да
бъдат правени от брутната ви заплата, преди
да са обложени с данък.

11 неща,
които те издават, че си роден
и отгледан в България
1. Казвате “Опа” вместо “съжалявам”
Блъскате се в непознат, стъпвате
му на крака-”Опа!”. Отваряте бутилка шампанско и тапата удря
най-добрия ви приятел в челото-”Опа!” Изгаряте вечерята и
гасите кухнята с пожарогасител“Опа!” Може и да не съществува
такава дума в речника, но “Опа”
е много по-лесно и по-бързо да се
каже, отколкото сложната българска дума “съжалявам”.
2. Знаете как да се пререждате
на опашки
Времето ви е ценно. Защо да го
губите? Чакането е за хора, които няма какво да правят. А вие в
това време може да промените
света, като откриете лекарство
срещу рак например. Или пък да
направите най-голямата сделка на
живота си. Кой знае? А и това не
е истинска опашка, никой не знае
кой е последен и дори да ги прередите, те няма да забележат.
3. Знаете, че кимането означава Не, но понякога може и да е Да
Не знаете защо, но главата ви автоматично се клати нагоре или надолу, независимо, дали искате да
изразите съгласие или неодобрение. Тези невербални изрази не
означават нищо сами по себе си,
тъй като това е вашето изражение
на лицето и всичко е ясно. Който
не е разбрал си е негов проблем.
4. Имате много черни дрехи в
гардероба и не ги пазите за погребения
Черното си отива със всичко,
защо да си правите труда да съчетавате други цветове. Освен това,
черното ви прави секси, сериозни,
стилни. Харесвате го.
5. Имате минимум една история, как са ви хванали да пътувате без билет
Може да си позволите да си купите билет за обществения транспорт, но е по-забавно да го ударите на театър, да се преструвате,
или че не говорите български, че

сте заспали или пък току що са ви
ограбили. Животът е театър. Е,
ако получите ритник и ви изхвърлят като мръсно коте – голяма работа!
6. Вие имате повече, отколкото
можете да си позволите
Вие сте истински майстор на мистериозно умение, което е в разрез
с всякаква математическата логика – харчите повече, отколкото
печелите. Вашата месечна заплата
е по-малка, отколкото дизайнерската ризата, с коя сте в момента.
Притежавате най-новия смартфон, лаптоп и телевизор, които са
на пазара. Обичате и заведенията. Особено кафенетата. Няколко
писма на бюрото ви ви заплашват
със съдия-изпълнител, но никога
не сте ги получили, никога не сте
ги виждали и те не съществуват
до доказване на противното.

7. Знаете, какво не ви харесва
Имате готов лист с това, което не
одобрявате или не харесвате, когато ви попитат за мнението ви по
някаква тема.
Можете лесно да кажете с какъв
партньор никога не бихте живели,
каква музика не искате да слушате, кои знаменитости са бездарници и какво не е наред с този филм.
Дори когато гласувате, вие гласувате за най-големия конкурент на
тези, които не искате да спечелят.
8. Вие сте експерт във всички
области. Няма съмнение в това
Може и да не сте го направили все
още, но знаете как се строи къща,
как се създава бизнес за милиони,
как се лекува ракът, кой управлява света и кой трябва да играе в
националния отбор. Генетично
вие сте голям мислител. Вашият
мозък е най-големият ви актив и
сте достатъчно отговорни, за да
споделяте своя опит и да кажете
на другите как да живеят и да си
вършат работата.
9. Можете да поправяте “неща”
Счупен хладилник? Няма проблем. Имате проблем с вашите
съседи, които пушат в асансьора?
Оставяте им гневна забележка и
им казвате къде да си ги “угасят”.

Страничното огледало на колата
е счупено? Залепяте го с помощта
на парче дърво и готово.
10. Можете да живеете с родителите си, дори и след като се
ожените
Защо да готвите, чистите, да се
перете, като мама може да се погрижи за всичко. Вашето гнездо
е твърде удобно и сте достатъчно
умен, за да се възползвате максимално от него. Вие не може да си
позволите да плащате наем, има
по-важни разходи като цигари,
алкохол и нощни клубове. И ако
родителите ви ви чуят, че правите
секс в другата стая – вие сте ги чували също!
11. Винаги ще обичате вашата
родна страна
Корупция, бедност, счупени тротоари, слаба икономика – България има много проблеми, но всеки истински българин обича и се
хвали със страната си, с красивата
си природа, с богатите традиции,
древен народ, вкусна храна и дълга история. Особено ако живеете
в чужбина, вие винаги ще жадувате да вдигнете тост с чаша ракия
за Черното море или величествените Родопи.

Полът на бебето
се определя от
сексуалната
активност

Британец има 40 деца от
20 различни жени

Британски учени установиха, че полът
на едно бебе се определя от сексуалната активност на родителите. Те твърдят, че ако
двойката прави секс по-често, има по-голяма вероятност бебето да бъде от мъжки пол и обратното – колкото по-рядко го
правят, толкова по-голям е шанса детето
да се роди момиче, предадоха британските
медии.
Изследването е ръководено от професор Дейвид Спиджелхалтер и е направено в
Кеймбридж. Той е екипът му са анализирали статистически данни от последните 300
години и са установили, че вероятността

една жена да забременее е най-голяма два
дни преди овулацията й. Според учените
обаче, зачеването може да стане лесно и
преди този период, стига двойката да прави секс по-често.
Освен тези открития, Спиджелхалтер
и колегите му са достигнали и до заключението, че колкото по-често прави секс една
двойка, докато жената е бременна, толкова
по-голяма е вероятността да се роди момче
и обратното за момиче. Според професора
момичетата се зачеват по-често и по време
на стресови ситуации.

Фотограф от Лондон подаде заявление пред
градската управа с искане да му бъде разрешено да изгради частна метростанция под къщата си.
Ед Рийв обитава къщата Сънкен Хаус (Потъналата къща) в Северен Лондон, проектирана от известния Дейвид Аджайе. Постройката
се намира точно на пътя на новата метролиния
"Crossrail 2", която трябва да бъде завършена
до 2030 г. и ще свързва югозападната със североизточната част на британската столица.
Идеята на Рийв е да използва наклонени
травелатори (подвижна пътека за пешеходци),

с помощта на които той и семейството му да
могат да достигат до перона и да се качват и да
слизат от метровагоните, без да се налага влаковете да спират специално до тяхната къща.
Смятам, че моята станция може да се превърне в прототип на публично-частните инициативи за развитието на градската инфраструктура, коментира Рийв.
Влаковете по новата линия Crossrail ще са
дълги цели 200 м и ще превозват до 1500 пътници, което е близо два пъти повече от капацитета на движещите се в момента в британската столица.

Фотограф иска да изгради частна
метростанция под къщата си

Кулинарни идеи

Какво да правим със
сварените великденски
яйца
Разрежете яйцата наполовина и
надълго, отделете жълтъка им в купичка. Смачкайте жълтъците с 1/3
или 1/2 от тяхното количество майонеза и добавете на вкус горчица
(Whole Grain Dijon Mustard би свършила добра работа) - около 1 с.л. на
10 - 15 яйца). Напълнете всяка половинка белтък с тази смес и поръсете
с черен пипер и щипка червен пипер
на прах.

Британец беше обявен за най-некадърния
баща – има 40 деца от 20 различни жени, предаде “Дейли Телеграф”. Майк Холпин от южната част на Уелс има 40 деца на възраст от 3 до
37 години. Той казва, че са толкова много, че не
може да ги познае всичките.
56-годишният Холпин казал пред Пети
канал, че е още млад и няма да спре да прави
деца. “В Библията се казва да се множим, ще
правя това, което Господ казва!”, заяви той. “Аз
съм плодовит и не вярвам в контрацепцията.
Също така обичам секса. Припознал съм 22 от
децата, 18 не съм, а вероятно има и още”, добави Холпин.
Майк Холпин е бивш алкохолик. Бил е женен 3 пъти и в момента живее с годеницата си
Диан и две от децата си. Холпин призна, че
веднъж е използвал едно от децата си, за да се
запознава с жени.
“Заради проблемите ми с алкохола и жените, повечето от децата ми бяха взети от социалните служби и това ме накара да се чувствам
много зле, защото от това най-много страдаха
те”, заяви Холпин.
“Отнеха ми децата защото бях алкохолик.
Всъщност все още съм алкохолик, но вече не
практикувам. Когато ми взема децата си обещах, че независимо колко време ще отнеме,
ще си ги прибера у дома. Липсва ми времето с
тях и предполагам, че ако си ги взема обратно
живота ми ще се оправи и ще бъде перфектен”,
добави той.
56-годишният британец споделя, че не знае
как толкова жени са си паднали по него. Казва,
че не е красавец, но пък има страхотно чувство
за хумор и благ характер.

Супер лампата на Philips излиза на пазара Google предлага нова

Серията крушки на Philips - Hue, както и останалите светлинни аксесоари на
холандската компания, са едни от най-популярните автоматизирани продукти в
световен мащаб за последните няколко
години.Е, въпросните вече могат да се използват навсякъде, благодарение на новата Philips Hue Go, която е захранвана от
презареждаща се батерия.
Тя може да работи постоянно, докато
е включена в стандартен контакт. Но ако
бъде включена в продължение на час, час
и половина, то впоследствие тя ще има в

себе си заряд да свети извън електрическата мрежа в продължение на около три часа.
Не трябва да се притеснявате и дали Hue
Go e извън обсега на вашата Wi-Fi мрежа
– тя може да бъде управлявана чрез приложение за вашия смартфон, но предлага
и физически ключ, вграден върху нейното
тяло.
Обещаващият продукт ще направи
премиерата си в края на май или началото
на юни, а цената на произведението на холандците ще бъде 100 долара.

Windows на телевизора без
допълнителен компютър? Дадено!

„Флашката“ на Intel, която може да превърне всеки телевизор с HDMI в компютър
с Windows, вече може да се поръча през популярни онлайн магазини като Amazon и
Newegg. Compute Stick беше обявен в рамките
на CES 2015, а цената му е 150 щатски долара.
Любопитен за отбелязване факт, е че цената на по-добрата версия на стика (Quad-core

1.33GHz Intel Atom с
2GB рам, 32GB SSD)
в Amazon е 180 долара, докато тази в
Newegg е с 30 долара
по-ниска. Linux версията на устройството струва 130 долара.
Напомняме,
че
и Google обяви подобен вид джаджа,
която също се включва през HDMI-я на
всеки
телевизор.
Chromebit обаче работи под Chrome OS, а не Windows. Устройството на Google ще се продава и на по-ниска
цена – 100 долара.
Ако обаче искате да имате Windows на телевизора си и да го управлявате със своето
дистанционно, то малко по-скъпата алтернатива на Intel е единственият за момента вариант. Compute Stick ще дебютира на 6 май.

серия лаптопи за
жълти стотинки

Заедно с анонса на Chromebit, Google
обяви и четири нови Chromebook лаптопа,
които са насочени към хората с по-ниски
финансови възможности.
Haier Chromebook 11 и Hisense
Chromebook са двете най-евтини предложения и ще струват на всеки желаещ скромната сума от 150 щатски долара.И двата лаптопа са изготвени от черна пластмаса, която е
издръжлива на драскане и удар. Двете машинни разполагат с 11.6 инчови дисплеи,
работещи при резолюция 1366×768. Все пак
трябва да отбележим, че Haier е малко по-тежък и голям.
Другият вариант на Haier, представен от
Google, е насочен към образователната система и носи името Haier Chromebook 11E.
Основната разлика с обикновения Haier е,
че 11E няма да пострада ако върху него се
разлее вода или друга течност. Също така
11Е разполага с вградена дръжка и сменяема
батерия.
Най-любопитният Chromebook модел
обаче идва от ASUS. Той носи името ASUS
Chromebook Flip, а дебелината му е миниатюрните 15 милиметра. Chromebook Flip
разполага с 10.1 инчов IPS дисплей, който
може да се върти на 360 градуса. Въпросният също реагира на допир и сменя режимите си на работа в зависимост от позицията
на лаптопа. Цената на Chromebook Flip ще
бъде малко по-висока – 249 щатски долара.
Последният модел, представен от Google, e
ASUS Chromebook C201. Въпросният разполага с 11.6 инчов дисплей и ще се продава на
цена от 169 долара.

Всички представени машини от Google
включват 3288 процесор, Mali 760 GPU, 2GB
рам, 16GB вътрешна памет and a 720p камера. Лаптопите ще разполагат и с по два USB
2.0 порта, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0.
Все още обаче липсва информация за
премиера в Европа.

Бербатов превръща футбола в изкуство
Българският нападател на “Монако” продължава
да мечтае за спечелване на Шампионската лига

Димитър Бербатов продължава да мечтае да спечели Шампионската лига, пише руската
агенция “Спортбокс” в голям материал, посветен на българския
нападател. Два пъти той влезе
като резерва в загубени финали за най-ценния клубен трофей
- през 2002 г. с “Байер” (Леверкузен) срещу “Реал” (Мадрид) –
1:2 и през 2009 г. с “Манчестър
Юнайтед” срещу “Барселона”
(0:2). А през 2011 г. сър Алекс
Фъргюсън го остави извън групата на “червените дяволи” за
финала срещу “Барселона” (1:3)
и година по-късно Бербатов напусна “Юнайтед”.
С неговата помощ настоящият му клуб “Монако” неочаква-

но стигна до осемте
най-силни в Европа,
изтъква руският сайт
и твърди: “34-годишният нападател вярва, че големият му
успех все още предстои.” В материала
се припомнят интересни случки от биографията на рекордьора по голове за
националния отбор
на България: “Кумирите в детството му са Марко
ван Бастен и Алън Шиърър (заради него си е лягал с тениска
на “Нюкасъл”), в родината си израства с победите на голямото
поколение на Христо Стоичков
и Емил Костадинов. От баща си
Иван - бивш футболист, наследява техниката, а от майка си Маргарита, хандбалистка - чувството
за гола.
В “Байер” (Леверкузен) стана
незаменим, макар че в началото непостоянният му характер
учудваше педантичните германски треньори. Руди Фьолер не
проумяваше как един футболист
може да оправдае закъснението
за тренировка с признанието, че
се е успал. Клаус Топмьолер го

Game Over за
Манчестър Сити
Манчестър Сити е на колене! Шампионите се сбогуваха и с последните си надежди за дублиране на своята титла, след
като допуснаха неприятна загуба при визитата си на Кристъл Палас. „Гражданите" паднаха с 1:2 и безславно изхвърчаха
от Топ 3 на Премиър лийг, изпреварени
от Арсенал и Манчестър Юнайтед. Лидер
продължава да е Челси.
Домакините от Южен Лондон демонстрираха невероятна страст и до 47-ата
минута водеха с 2:0 след прекрасни попадения на Глен Мъри и Пънчън. Яя Туре
върна един гол за Сити в 77-ата, но това
се оказа крайно недостатъчно за възпитаниците на Мануел Пелегрини.

обяви за талантлив лентяй. През
2006 г. “Тотнъм” го купи за 11 милиона лири - рискован трансфер, защото източноевропейски
звезди като Давор Шукер, Карел
Поборски, Андрей Шевченко и
Адриан Муту не се адаптираха
във Висшата лига. Но за разлика от немския език, английският
бе присърце за Бербатов и го е
изучавал, гледайки кинотрилогията “Кръстникът”. Холандският
треньор Мартин Йол не пести
комплименти за новобранеца и
го сравнява с великия си сънародник Йохан Кройф.
През 2008 г. Бербатов преминава в “Манчестър Юнайтед” за
30,75 млн. лири, а го искат също
“Барселона”, “Челси”, “Манчестър Сити” и “Ливърпул”. Четирите години на “Олд Трафорд” са
най-противоречивият период
в кариерата му. От една страна,
е визитката му, от друга - неоправданите надежди. Печели два
пъти титлата, купата на лигата
и суперкупата на Англия, става
световен клубен шампион. Изравнява се с идола си Алън Шиърър, като вкарва пет гола в един
мач. Реализира попадения шедьоври и заедно с Карлос Тевес
поделя голмайсторската корона.
Но не оправдава огромните очаквания на сър Алекс. Той иска
да види в него новия Ерик Кан-

тона - не само футболен естет, но
и лидер по дух, тартор. А играта
на Бербатов зависи от настроението му, след гол дълго може да
изпадне в дупка. Упрекват го, че
вкарва основно на слаби съперници, а не на преки конкуренти.
Но на негова сметка е първият
от 1946 г. хеттрик за “Юнайтед”
в мрежата на “Ливърпул” и гол
срещу “Челси” във финал за купата на лигата. Статистически отбелязва 56 попадения в 149 мача
за “Юнайтед”, но в този случай
цифрите не казват всичко. Как
може с математика да се измери
артистът? Художникът Димитър
рисува нелошо не само върху листа, но и върху игрището.
“Фулъм” е първата стъпка надолу
за Бербатов. Там е голмайстор, а
феновете изкупуват фланелката
с надпис: “Успокой се и ми подай
топката” - този надпис Бербатов
показва след едно от попаденията си.
В Монако 34-годишният Бербатов не е толкова рязък и резултатен, но головете му както
преди украсяват европейския
футбол. Лоран Блан, треньор на
конкурента ПСЖ, заяви, че той
придава спокойствие и увереност и за Монако е това, което
е Ибрахимович за ПСЖ. И безупречни дузпи.

Юнайтед заменя Ван Перси с Кавани
Манчестър Юнайтед ще разгледа евентуални оферти за Робин ван Перси и през лятото може да раздели с 31-годишния холандец. Договорът на голаджията с „червените
дяволи“ изтича след година и от клуба не са
предприели до момента никакви действия
по подновяването му именно заради перспективата за раздяла.
Ван Перси записа феноменален дебютен
сезон за Юнайтед, вкарвайки 30 гола, след
като бе привлечен от Арсенал през 2012-а.
През тази кампания обаче той се представя
далече под нивото си, а и пропусна доста мачове заради контузии.
Според „Мирър“ мениджърът на тима
Луис ван Гаал е готов да се раздели с Ван
Перси за доброто на отбора, въпреки че двамата имат много добри взаимоотношения.

Изданието твърди че специалистът вече е
избрал заместник на бившия голмайстор на
Арсенал и това е нападателят на ПСЖ Единсон Кавани.

Когато ви трябва почистване бързо, коректно и евтино,
ТЪРСЕТЕ
MultiClean
Почиствване на мокети, килими,
пердета и мека мебел.
Българска почистваща компания.
Без забележки!

Free tel: 0800 411 8778
Mobile 24/7: 0788 990 8629

www.multiclean.uk.com
email: office@multiclean.uk.com

Работа
Търся фиксери, може и
не се изисква опит за започване веднага. Телефон:
07515659181
Търся дърводелци с опит за
постоянна работа, Лондон,
NE-N-NW
работата е основно скътинги,
архитравти, врати, инжинерен под, мебели и кухни, партишъни, гредоред, осигурен
инструмент.
- опит поне 2 години
- основно ниво на английски
- възраст до 35г
изпратете CV на abalev@
hotmail.com
Строителна Фирма предлага
работа за амбициозни хора
като Labours. Изисквания:
NIN and UTR, CSCS card, Tel:
07479461237
Строителна Фирма предлага
работа за амбициозни хора
като Carpenters
Изисквания: Инструменти;
NIN and UTR; Public Liability
insurance;CSCS card, Tools,
Строителен Опит в UK 1г.,
Говорим
Англиски;
Tel:
07479461237
Предлагам работа за градинар, изисквания: Над 25
години, шофьорска книжка, добър английски. Препоръчително е кандидатите да живеят в района на
западен Лондон. За контакт
07935790763
Fantastic clean is looking for
a part-time office assistant.
The job consists of answering
customers' telephone calls
and emails and promoting the
company's cleaning services
to the customers. We are
looking for someone available
Monday-Friday for 4 hours
a day. There is a potential for
full-time employment. The
salary is over £ 8000 per year
with an oportunity for increase
to the right candidate. If you
are interested, please send
your cv to kristiana.mileva@
fantasticpropertymanagement.
com Thank you!
Търсим барман/ка за бг кафе
с отличен опит зад бара и говорим англ.език. За повече
инфо на 07886667499 или на

място cafe Deja Vu, 75A high
street, walthamstow, Е17 7DB
Сafe Deja Vu си търси сервитьорка с добър опит и
говорим англ. език. За повече инфо на място 75A High
Street, Walthamstow, E17 7DB
или на тел 07886667499

Квартири
www.kvartirilondon.co.uk: Голямо разнообразие от ЕДИНИЧНИ, ДВОЙНИ и ТРОЙНИ СТАИ В ЦЕНТРАЛЕН И
ИЗТОЧЕН ЛОНДОН!
Всички къщи са обзаведени
и оборудвани, БГ ТВ, Булсатком, седмично почистване на всички общи помещения. Две семици депозит,
една седмица наем, три месеца договор. Договорът за
наем е официален документ
в UK, той ще ви помогне при
записване за училище, детска градина, лекар, зъболекар, пред всички общински
и държавни 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 издаваме документ.
Квартири Лондон предлага
посрещане на хора от летища, гари и стейшъни на преференциални цени за всички
наши клиенти! Също така,
предлагаме транспортиране
на багаж, товари и мебели
при смяна на квартирата,
момчета за носене на багаж.

8QP, Интернет и Бг телевизия, pvc дограма, 85£ на седмица, 0759 5048181
Давам двойна стая в Mitcham,
за семейство или двойка, £650
на месец, с включени всички
сметки, тел. 07796871613
Дава се двойна стая (£540 месечно) и единична стая (£400
месечно), с всич- ки включени сметки, адресът се намира
в района на Thamesmead, в
близост до евтини магазини
и 2 метростанции, в голяма и
чиста къща, тел. 07852292392
Нощувки 13 паунда, близо до
Уебмли, Моб: 07405 874427

Транспортни услуги
Транспорт в и около Лондон,
със 7-местен ван, изгодни
цени, за района на Хийтроу
– специална отстъпка, тел.
07832692141
Транспортни услуги с голям
ван в Лондон, премествания
на багаж, транспорт на материали, изхвърляне на ненужни вещи, тел. 07454461920
Таксиметрови услуги на индивидуални цени и в удобно
за вас време, тел. 07412989857
Извършвам превози с ван на
територията на Лондон и Англия, на конкурентни цени,
тел. 07800515223
Денонощни таксиметрови
услуги до всички летища,
пътна помощ, транспорт на
коли, джипове и ванове, тел.
07522879344
Транспорт на автомобили
и пътна помощ 24/7, тел.
07825410588
Транспорт до всички летища на Лондон, преместване
на багаж в Лондон на ниски
цени, тел. 07920797560

Дава се двойна стая за двойка
или сам човек, напълно обзаведена и с интернет на разположение в прекрасна къща в
района на Ромфорд. Удобен
транспорт, наблизо спират
автобуси и метро. Има и безплатен паркинг на разположение. Наема е 160 пауна на
седмица за двойка и 150 паунда за сам човек. За повече
информация: 07948548335.

Гараж в Morden (Югозападен
Лондон) предлага следните услуги: MOT £29, service
£99, Аir-con service £40, за
контакти и резервации, тел.
02086876711, 02079980699,
Ивайло

Единична стая (външна) се
дава под наем в East Ham ,E7

Scoobike Service & Repair – ремонт, боядисване и продажба

Автоуслуги

на нови и употребявани скутери, мотори и мотоциклети. Широка гама от резервни части на ниски цени, тел.
08005335737, 07792373302
Авторемонтни услуги, компютърна диагностика, МОТ,
ремонт на автомобили и ванове в удобно за вас време,
тел. 07714192994

Лекари
Български стоматолог в Източен Лондон, 123А South
Street, Romford, Essex, RM1
1NX, Тел. 01708 751 745
Практикуващ български семеен лекар, извършва медицински прегледи за шофьорска книжка, частни прегледи
на деца, гинекологични прегледи, лекува болки в кръста,
издава болничен лист, изпраща за рентген и кардиограма,
MRI скенер, кръвни тестове,
за контак- ти 07791144002

вете, тел. 07841618483, Дани
Почистване на лице, пилинг,
дарсонвал, микро- дермабразио, ултразвук, оформяне и
боядисване на вежди, кола
маска и др. в уютен салон в
райо- на на Walthamstow, тел.
07507799301

Продавам
Пежо 206 2.0HDI Турбо дизел. Автомобилът е в много
добро състояние и никога не
съм имал проблеми на пътя с
него. Средно минавам по 600
мили на месец с него. MOT:
до август 2015. Обслужване
на мотора: Сменени масло
(пълна синтетика) и филтри
(горивен, маслен, въздушен
и за табло) есента на 2014-та.
Продавам колата си тъй като
се прибирам в България.
За контакти: 0777 6177 662
– Николай. Живея близо до
Мейдстон (Кент).

Услуги

Мобилен
кинезитерапевт
и
масажист
(Chingford,
Walthamstow, Leyton) – 1 час
(£30), 45 мин (£25), за група
– с отстъпка в цената, тел.
07817630742, Петър Бекяров

Иновация – панели за изолация и декорация от полиуретан, жуж формата на различни видове камък, тухла и
дърво (вижте повече на www.
izolart.com), тел. 07984783651

Козметични услуги

Гледам на кафе и Таро, развалям черна магия, правя бяла
магия за любов и късмет,
лея куршум и восък, 100%
гаранция, тел. 02082398664,
07823618268, 07990305940,
Йордана

Заповядайте в българския
унисекс фризьорски салон
„Ayten“: 25 Westbury Avenue,
London, N22 6BS (Turnpike
Lane), на вашите услуги – стилист Аyten, тел. 07904930701
Предлагам професионални
фризьорски услуги, в района
на Beckton, тел. 07718000824
Мобилни козметични услуги, почистване на лице, масаж на лице, маникюр, педикюр, кола маска, поставяне
на обици (уши, нос, пъп), тел.
07447881888, Калина Крусева

Традиционна българска кухня – квалифициран кулинар,
готви за партита, празници
и сватби по поръчка, тел.
07774489481
Водопроводни услуги и ремонт на бойлери и хладилници, тел. 07808223465

Фризьорски услуги в района
на Enfield – дамско, мъжко
и детско подстригване, тел.
07432092680

Искате ли да изненадате
своите гости? Професионална танцьорка на кючек
предлага своето шоу за вашата сватба, моминско парти,
рожден ден, банкет или купон, тел. 07846322880

Фризьорка с 9 годишен стаж
в Лондон предлага всички
видове фризьорски услуги в
района на Leyton и по домо-

Монтаж и настройка на сателитни антени на Булсатком,
тел. 07800515223

Сателитна телевизия

Очакваме вашите БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ
във вестник „Новини Лондон“ на
е-mail: obyavi_novini_london@gmail.com

Ние сме Man&Van и за нас е удоволствие да ви предоставим нашите услуги. За нас няма прекалено малка или прекалено
голяма работа.
Ние ще ви помогнем да пренесете вашия багаж от един до друг адрес, от град до град и от една до друга държава, в границите на
Европа.
Занимаваме се с този бизнес повече от 10 години и смело можем
да заявим, че сме сред най-добрите в бранша.
Обадете ни се или посетете нашия уебсайт и се възползвайте от
преференциалните ни цени!
0800 112 0015

www.manandvanremoval.london

