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Христос воскресе!
Ангелът се обърна
към жените и им
рече: не бойте се;
зная, че търсите
разпнатия
Иисуса; няма
Го тук: Той
възкръсна,
както беше
казал; дойдете,
вижте мястото,
дето е лежал
Господ
(Мат 28:5 – 6)

Германия спира
социалните
помощи за
чужденци
от ЕС
Правилата стават
по-строги, отколкото
тези във Великобритания
още на стр. 2

Българско хоро по
случай Великден
се изви в Енфилд
още на стр. 16 и 17

Кралица Елизабет II

навърши
90 години
още на стр. 16 и 17

ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН В АФРИКА

Операторът
Йордан Бойчев
за Гана:
“На такова място човек
отваря очите
си за истински
ценните неща”
още на стр. 14 и 15

още на стр. 12 и 13

Пускат
нови изгодни
полети от
София до
Лондон
От 25 април от София
вече се лети и до
Станстед
още на стр. 2
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Забраниха бурките в
Пазарджик. Това е първият
град с подобна забрана!

Б

урките вече са забранени в Пазарджик
- първият град, който гласува закон срещу носенето на фереджета. Жените ще
могат да покриват лицата си само единствено в
джамиите, домовете, както ако това трябва да
се направи заради заболяване.
С почти пълно единодушие общинските
съветници гласува „за” забраната на бурките.
Такива не могат да се носят по улиците, парковете, държавните и общинските сгради, дори
лични автомобили.
Срещу забраната гласуваха само двама общински съветници - Райко Живков от Евроро-

ма и Искро Бейков от " Коалиция Тодор Попов
за Пазарджик". Глобата за който не спазва закона е 300 лева при първо нарушение и 1000
за следващо.
На неспазващите забраната ще се налагат
глоби от 300лв. при първо нарушение и по 1000
лв. при всяко следващо. Подобен закон предстои да се гласува и от правителството и така
бурките да бъдат забранени в цялата страна.
Малко по-късно примерът на Пазарджик
последва и Стара Загора, а в Пловдив също въведоха глоби за носене на бурки на обществени
места.

Германия спира социалните помощи за чужденци от ЕС
Правилата стават
по-строги, отколкото
тези във Великобритания
Германия ще допуска мигранти от ЕС до
социалните со помощи само при условие, че
са живели поне 5 години без прекъсване на
свои разноски в страната. Това предвижда
новият законопроект, изготвен от министъра на труда Андреа Налес, предаде "24 часа".
Налес обеща още през 2015 година да се
справи с проблема с източването на соци-

алните каси, практикуван от големи групи
граждани от други европейски държави.
Това се отнася предимно за българи и румънци, уточниха още тогава властите.
Канцлерът Ангела Меркел подкрепи плановете за затягане на мерките за получаване
на социални помощи, въпреки факта, че Налес е министър на социалдемократите.
Законопроектът беше представен в четвъртък. Ако бъде приет, той ще бъде един
от най-строгите в целия ЕС, надминавайки
дори този във Великобритания, където ограниченията са за 4 години.
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Задължителното гласуване не важи за имигрантите
Хората, живеещи в чужбина, нямат да
бъдат отписвани от избирателните списъци, дори да не са подали своята бюлетина.
Парламентът прие да се въведе задължителното гласуване, според което ако не гласуваш на два поредни избора от един и същи
вид, ще бъдеш заличаван от списъците.
Това няма да важи обаче за нашите имигранти, обясни председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов.
Той коментира и как ще се гласува зад
границата., като уточни, че се търси вариант на текст за разкриване до 50 допъл-

нителни секции във всяка страна извън
България. Очаква се това да бъде уточнено още следващите дни, за да не бъдат
затруднявани толкова много българите
извън пределите на родината.
През 2014 година в чужбина бяха
разкрити 429 секции. 139 от тях бяха в
Турция, 42 – в Испания, 40 – във Великобритания, 40 секции имаше в САЩ, а
в Германия имаше 17 секции. От 138 000
действителни бюлетини, получени от
чужбина близо 60 000 бяха за ДПС, а 40
000 бяха за ГЕРБ.

Пускат нови изгодни полети от София до Лондон
От 25 април от София вече се лети и до
още едно лондонско летище – Станстед, информират от пресслужбата на летище София.
Редовната въздушна линия на Ryanair
увеличава възможностите за избор на пътуващите до британската столица. Летище
София предлага свързаност с общо 4 лондонски летища, заедно с Хийтроу, Лутън и
Гетуик. Полетите ще се изпълняват всеки
ден – от Станстед самолетът ще каца в 21:35
ч., а ще излита обратно в 22:00 ч.
Това е изключително добра новина с оглед на това, че въпросното летище - Станстед, се намира далеч по-близо до центъра на
Лондон, отколкото, да кажем Лутън. А вие
ще се възползвате ли?
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„Новини Лондон“ е най-четеният български сайт във Великобритания,
сочат данните от Google
Analytics. Ежедневно медията ни генерира средно по над 14 хиляди прочитания, като има дни,
в които те достигат до 19 хиляди на ден! „Фейсбук“ страницата ни има над 60 хиляди последо„Новини
Лондон“
е най-четеният
въвдуши!
Великобритания,
сочат
данните
Google
ватели,
като
едновременно
се четебългарски
от над 100сайт
хиляди
Книжното ни
издание
пъкот
достигна
Analytics.
Ежедневно
медията
тираж
от над
10 хиляди
броя! ни генерира средно по над 14 хиляди прочитания, като има дни,
в които те достигат до 19 хиляди на ден! „Фейсбук“ страницата ни има над 60 хиляди последователи,
едновременно
се чете
над 100 хиляди
души!
ни издание
пъкинтересни
достигна
За тозикато
кратък
период от време
виот
доказахме,
че можем
да Книжното
сме различни,
актуални,
тираж
от над 10Нашите
хилядичитатели
броя! се увеличават с всеки ден, като сред тях има българи не само от
и независими!
Обединеното Кралство, но и от Канада и САЩ. Което изключително много ни радва и ни кара да
този кратък
период
от време виси!
доказахме, че можем да сме различни, актуални, интересни
сеЗа
чувстваме
горди
с постиженията
и независими! Нашите читатели се увеличават с всеки ден, като сред тях има българи не само от
Обединеното
Кралство,чено
и от Канада
и САЩ.
Което
изключително
много
ни радваусилията
и ни карасида
Искрено се радваме,
успяваме
в това,
което
правим
и на което сме
посветили
–
се
горди
с постиженията
си! за най-важното и значимото, където и да се намирате! И
да чувстваме
информираме
вас,
нашите читатели,
ще продължаваме да го правим! Целият екип, всичи, които стоим зад проекта „Новини Лондон“
сенего
радваме,
че успяваме
в това,
което
правимси,
и ви
на благодари,
което сме посветили
усилията
си –
и Искрено
влагаме в
енергията,
времето,
душата
и сърцето
че сте с нас!
Продължада
информираме
вас, нашите
читатели,
за най-важното
и значимото,
и да се намирате! И
вайте
да ни се доверявате!
А ние
ще работим
и даваме всичко
от себе където
си за вас!
ще продължаваме да го правим! Целият екип, всичи, които стоим зад проекта „Новини Лондон“
и влагаме в него енергията, времето, душата и сърцето си, ви благодари, че сте с нас! Продължавайте да ни се доверявате! А ние ще работим и даваме всичко от себе си за вас!
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Какво се случва, ако не си платите наема в Лондон

М

ного емигранти идват на Острова с идеята за по-добър живот,
но не осъзнават, че това е страна
с коренно различни закони от тези, които
познават. И много бързо си патят от това.
От „Новини Лондон“ попаднахме случайно
на един такъв случай, при който нагледно
можете да се уверите в това какво ще ви се
случи ако не спазвате правилата не само в

Най-бедните българи
са във Видин и Враца,
най-заетите - в София
Съвместна публикация на Евростат,
НСИ и Европейската комисия, озаглавена "Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република
България" за периода между 2010 и
2012 г., групира българските градове
по качество на живот, заетост и други
фактори.
За поредна година най-бедните българи са живеещите във Враца и Видин,
най-заетите са в София, а най-плодовитите - в Сливен. Най-ниска е раждаемостта във Враца, Видин, Плевен,
Ямбол и Русе. Най-високата смъртност
е в Русе и Видин.
За целите на изследването са били
избрани общо 18 града: София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Видин,
Русе, Стара Загора, Добрич, Сливен,
Шумен, Ямбол, Перник, Хасково, Благоевград, Пазарджик, Велико Търново
и Враца. Те формират 17 ареала или
затворено географско място на точки.
Публикацията беше представена от
д-р Богдан Богданов (зам.председател
на НСИ) и д-р Йордан Калчев. Според
нея в изброените ареали се наблюдават
множество негативни явления, сред
които замърсяване на околната среда, недостиг на водни ресурси и територия, претоварване на транспортни
връзки, проблеми около използването
на трудовите ресурси, както и прогресивно обезлюдяване на съседни територии

Лондон, но и в цяла Великобритания.
На снимките, които наш фотограф направи, се вижда полицейска акция по извеждане на живущите от къща, намираща
се в източния квартал „Стратфорд“. Причината – наплатен наем. „Буквално за секунди
пред въпросния имот се събраха няколко
полицейски коли, а хората бяха изведени
и арестувани. Някои от тях се опитаха да

окажат съпротива, но в крайна сметка бяха
прибрани в полицейски ван и откарани за
разпит в близкото районно“, споделя той.
Припомняме ви, че според правилата за
плащане на наема в Лондон, ако не сте редовни с парите, създавате проблеми на останалите съквартиранти, използвате наркотици, прекалявате с алкохола или се държите
неуважително, собственикът на къщата или

хазяинът ви, може да се обърне директно
съда. И при решение на съда в негова полза,
полицията идва и ви извежда от имота. По
принцип процедурата е дълга, но в някои
случаи може да е съкратена значително.
Така че, ако не искате да останете на улицата по време на Великден, по-добре внимавайте с поведението си и си плащайте
редовно наема.

Хранителен магазин пробута на
мюсюлманин свинско
Отдаден мюсюлманин се оплака от
супермаркетите Morrisons след като
отхапал от роле със сирене и лучени
кръгчета и осъзнал, че всъщност яде
свинско. 20-годишният Шамрез Разак
се почувствал зле след като отхапал от
продукта с етикет, че съдържа само сирене и лук и е подходящо за вегетарианци.
Уж а с е н и я т
мъж,
който
го бил купил
за семейната
маса, изкарал
едно от ролетата от устата
на малкия си
брат, който не
разбрал в началото какво
всъщност яде.
Цялото семейство било мно-

го разстроено от случилото се, разказва "Дейли
Мейл".
Разак от Брадфорд, Западен Йоркшир, споделя:
„Поколения наред моите
предци не ядат свинско
и не мога да повярвам,
че това се случи. Редовно сме си купували тези
продукти и никога досега не се бе случвало и не
сме очаквали. Това беше
грешка на магазина, още
повече че работят в район с доста мюсюлмани.
Той закарал в оригиналната опакова
„обидната храна“ и поискал обяснение
от управителя, който му се извинил и
му върнал парите дори с малко отгоре.
Потърпевшият обаче твърди, че не парите са го интересували, а отношението.
Искал да се увери, че повече няма да се

Емблематичната забележителност на
британската столица, намираща се до сградата на Парламента - "Биг Бен", ще бъде ремонтирана в продължение на няколко месеца. Реставрацията на часовниковата кула
ще струва около 29 млн. британски лири. В
ремонта на една от най-големите световни
забележителност ще бъдат включени подобрения в часовниковия механизъм и стрелките, оправяне на структурни дефекти,
пукнатини и корозия по кулата, както и по

самия покрив. Реставрацията предвижда и
инсталиране на асансьор като алтернатива
за стъпалата към кулата. Ще има подобрения и в осветяването на самия часовник ще бъдат поставени ниско енергийни LED
светлини. За целта обаче часовникът ще
бъде спрян за няколко месеца, докато се извърши съществената поддръжка. Ще трябва да се отдели и специално време за възстановяване на характерното тиктакане на
часовника

Спират
часовника на
"Биг Бен" заради ремонт

повтори.
Говорител на компанията увери, че са
много внимателни към предпочитанията на своите клиенти и взимат много насериозно етикетите, които се слагат. Те
изразили съжаление за грешката и уверили, че ще следят още по-внимателно
какво се пише на храните и какво има
в тях.

Машинно почистване
на мокети, килими,
пердета и мека мебел.
Българска почистваща
компания.
Преференциални цени
за българи

Mobile: 0788 990 8629
Free: 0800 411 8778
www.multiclean.uk.com
Carpet Cleaner London (Multi Clean PRO Ltd)
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Отбелязваме
400 години от смъртта на Уилям Шекспир

Валя Балканска ни
Треска за Шекспир на
гостува в Лондон на 2 март

Тази година се отбелязват 400 години откакто светът се е простил с едно от най-значимите имена в литературата - знаменитият
Уилям Шекспир. Творецът със сигурност е и
най-често поставяният автор в световната
история на драматургията, а пиесите му са
Космическият
глас назначими
Българиясъвременни
Валя Балканпреведени
на всички
ска ще ни
гостува
в Лондон на произведения
2 март. За този
езици.
Сред
най-прочутите
денШекспир
е планиран
големият концерт
- от
на
са „Хамлет",
„Ромео"България
и Жулиета",
векове
за
векове"
на
BBR
Foundation
и
BBR
TV,
„Укротяване на опърничавата", „Макбет",
по случай
националния
празник и3 други.
март. Той е
„Крал
Лир",
„Хамлет", „Отело"
Заедночесто
с Балканска
ще бъдепоет
и известният
гайнаричан
„национален
на Англия"
дар Петър Янев, а двамата ще изпълнят най-еми „ейвънския бард" – по името на родния му
блематичните родопски народни песни.
град – Стратфорд на Ейвън. Творчеството
В представлението ще вземат участие много
му включва 38 пиеси, 154 сонета, 2 повествогрупи за български народни песни и танци както
вателни поеми и няколко други стихотвореот Великобритания, така и от други държави в
ния.
Шекспир се ражда и израства в град
Стратфорд на Ейвън. На 18 години се жени
за Ан Хатауей, от която има три деца: Сюзана и близнаците Хамнет и Джудит. Между
1585 и 1592 г. започва успешна кариера в
Лондон като актьор, писател и съсобственик на театрална трупа, наречена „Мъжете
на Лорд шамбелана", а по-късно – „Мъжете
на краля". Изглежда около 1613 г. той се оттегля в Стратфорд, където умира на 23 април 1616.
Шекспир създава повечето си произведения между 1589 и 1613 г. Ранните му пиеси
са главно комедии и исторически драми,
жанрове, които достигат върха на развитието си в края на 16 век. По-късно, до около
1608 г., пише главно трагедии, сред които
Хамлет, Крал Лир, Отело и Макбет, смятани за едни от най-значимите произведения
в английската литература. През последните
години от активната си писателска дейност
Шекспир пише трагикомедии, наричани

понякога романси, и работи съвместно с
други драматурзи. Много от неговите пиеси
са публикувани в издания с променливо качество и точност. През 1623 г. двама от неговите сътрудници издават т.нар. „Първо фолио", сборник с драматични произведения,
Европа.включва 36 от 38-те пиеси, смятани
който
от 19:00
часа в зала Millfield Arts
днесКонцертът
за писание от
Шекспир.
Centre.
Silver Street,
Edmonton,поет
N18
Още Адресът
приживее:Шекспир
е уважаван
1PJ.
Цената на билета e 20 паунда. Билети за
концерта може да закупите онлайн от сайта
на Millfield theatre - https://www.enfield.gov.uk/
millfield/homepage/18/whats_on_millfield_theatre
Интервю с шефа на BBR TV Свилен Григоров
- на стр. 10 и 11

и драматург, но славата му достига до днешните си размери едва през XIX. век. По това
време романтиците възторжено приветстват
неговия гений, а викторианците се прекланят пред него с благоговение, което Джордж
Бърнард Шоу нарича „бардопоклонство".
През XX. век неговите произведения са
многократно приемани и преоткривани от

нови течения в театъра и изкуствознанието. Пиесите му остават популярни и днес и
са непрекъснато изучавани, изпълнявани и
преинтерпретирани в различен културен и
политически контекст по целия свят.
Не са запазени много източници за личния живот на Шекспир и до днес продължават споровете по въпроси като външния му
вид, сексуалната му ориентация, религиозните му възгледи и авторството на произведенията, които му се приписват. Но всички
тези спорове изглеждат незначителни на
фона Тази
на голямата
дали
година седискусия
навършват
400 Шекспир
години от
изобщо
е съществувал.
Тук не На
става
смъртта
на Уилям Шекспир.
23 дума
април
за 1616
сензации
от умира
таблоидните
издания,
а за
г. бардът
в родния
си Стратфорд
дългогодишни
опити
на
литературоведите
на Ейвън, но пиесите му продължават да
да стигнат
до истината за
неговата
личност.
живеят пълнокръвен
живот
и днес.
Театри,
Популярност
придобиват
тезите,почецял
зад неуниверситети
и издателства
свят
говия творчески образ се крие колективен
ще отбележат юбилея. Разбира се, родинаум или известен аристократ, пожелал да
та на Шекспир Великобритания предвожда
бъде анонимен. Или че в действителност
честванията.
Шекспир е самата кралица Елизабет.
Легендите
на киното
театралната
сцена
Повечето
спорове
са иплод
на удивлеИън
Маккелън
и
Джуди
Денч
са
сред
звездинието пред неговото творчество – многооте, които
вземат участие
в празненствата
бразието
наще
жанрове
и образи,
невероятно
за юбилея
съобщи
Би Би Си.
богатият
езикнаидраматурга,
ненадминатото
изящество
Live!
Кралската
ШекспироприShakespeare
боравенето
съснасловото.
Изниква
въва компания,
в който
те ще вземат
просът:
възможно
ли е всичко
това даучастие,
е дело
да ще
единбъде
единствен
човек?
идва
излъчван
по БиТук
Биведнага
Си 2. Заедно
контравъпросът:
не прозира
ли изад
всясъс звездите ота филмите
за 007
"Властека линът
негованатворба
един ив същи
изящен ще
ум?се
пръстените"
постановката
Сред
най-известните
му
трагедии
са
„Ромео
включат Джоузеф Файнс - изиграл барда в
и Жулиета",
„Крал
„Хамнаградения„Макбет",
с "Оскари"
филмЛир",
"Влюбеният
лет",
„Отело".
Сред
най.обичаните
негови
Шекспир", Английската национална опера,
комедии са „Сън в лятна нощ", „Комедия от
Бирмингамският кралски балет, певецът
грешки", „Както ви харесва", „Много шум
Иън Бостридж и поетът рапър Акала.
за нищо", „Укротяване на опърничавата",
Междувременно
режисьорътусилия
на "Спек„Дванадесета
нощ", „Напразни
на
тър"
Сам
Мендес
продуцира
"Кухата
корона:
любовта".

Острова, честват 400
години от смъртта му

Завършил в UK счетоводител
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Откриване на банкови сметки
Смяна на шофьорски книжки
Помощ за изкарване на NiNO
Изготвяне на данъчен номер (UTR)
Връщане на години за трудов стаж
Обжалвания на глоби за неподадено годишно
приключване
Всички видове помощи
Регистрация за CSCS card
Връщане на данъци
Счетоводство на Self-employed and Company Payroll
Самолетни билети
Превод от английски на български

Деси – 07415667932 ; 03300100125

Теодосий Спасов
и Мистерията на
българските гласове с
Войната на Розите" с Бенедикт Къмбърбач,
гала концерт в Лондон

Джуди Денч, Кийли Хоус, Софи ОконеСъбитието
е част
от Гамбън
подготовдо, Хю
Бонвил, сър
Майкъл
и Том
ката
на
председателството
на
Стъридж.
България на Съвета на Европейския
Под режисурата на Ръсел Дейвид "Сън
съюз
в лятна нощ" ще претърпи нова адаптация
Теодосий Спасов и Мистерията
с на
участието
на Мат
Лукас,саМаксин
Пийк,
българските
гласове
само част
Джон
Хана,
Илейн
Пейдж,
Ричард
Уилсън
от родните изпълнители, които ще
и зарадват
Бърнард Крибинс
(по Би вБиЛондон
Си 1). Радио
нашенците
на
Биспециален
Би Си 3 пък
ще концерт
се настанина
в Стратфорд
гала
20 май.
наОрганизатори
Ейвън между 22 на
и 24събитието
април, за да излъса
чиБългарският
нови произведения
на поетесата
лауреат
културен
институт
и
Посолството
Българияна
в британКаръл
Ан Дъфи инаадаптация
"Крал Лир"
ската столица.
Проявата (император
е част
с участието
на Иън Макдърмид
от подготовката
на председателПалпатин
от "Междузвездни
войни").
ството
на Съвета
на
"Шекспирнае вБългария
нашето ДНК.
От 90 години
Европейския
съюз.
ние
излъчваме произведенията
му пред нянего ще вземат
участие
колкоНапоколения,
но никога
досега още
не сме
Иван Янъков, Ангел Заберски, Живко
правили нищо толкова дръзко и авантюрисПетров, Георги Черкин, Димитър
тично, както в момента", заяви генералният
Семов, Борис Таслев, Лондоският кадиректор на Би Би Си Тони Хол. Той допълмерен оркестър и Лондонският бълни,
че през
2016-а
Би Би Си
ще осъществи
гарски
хор.
Началото
на концерта
е
своята
най-важна
- да използва
всичот 19,30
часа, амисия
мястото
- “Кардоган
ките
сиОчакваме
ресурси с ви!
цел да направи Шекспир
хол”.
"неустоим за всички, по целия свят".

Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация
Pest
Control
London
e
фирма,
лицензирана
Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация
да извършва професионално унищожаване на дървеници,
Борба с Дървеници
различни насекоми, както и на други вредители.
Борабс Хлебарки
Борба с Гризачи
Преференциални цени за българи

03
ol.uk.com

Преференциални цени за българи
Дезинфекция, Дезинсекция, Дер
Качество иPest
коректност
Control London e фирма, лиц
да извършва професионално унищожав
различни насекоми, както и на друг

Преференциални цени за бъ
Mobile: 07477070461
Free tel: 033 001 001 003
http://www.pest-control.uk.com
Pest Control London

8 Àíàëèçè

"Новини Лондон" пита:
Боите ли се, че Островът ще излезе от ЕС?
След по-малко от два месеца, на 23 юни,
британците ще гласуват "за" или "против"
излизане от Евросъюза. Попитахме българи,
живеещи и работещи в Англия, как смятат,
че ще се отрази на местната икономика и в
частност на бизнеса на нашенците тук едно
евентуално излизане от ЕС.
Надя Йончева
Вирджиния Лишева, счетоводител:
Евентуално излизане на Великобритания от
ЕС би се отразило негативно на моя личен
бизнес, тъй като той е фокусиран главно
върху работата ми с българи и други източно-европейци. Излизането от ЕС неминуемо води до ограничаване правата на чужденците да имат достъп до работни места
и социални облаги, а без тях източноевропейците ще си заминат – дали доброволно, или по принуда. Ще останат малка част
– предимно тези, които са си подсигурили
жителство, защото са дошли преди повечко
години, а те са и хората, които нямат толкова голяма нужда от счетоводните ми услуги. Дали британците ще гласуват „ЗА“, не
мога да преценя. Ако повече от по-бедните
англичани излязат да гласуват, вотът ще е
„ВЪН“. Но те са и тези, които традиционно
не си правят труда да гласуват. Образованият англичанин с добре платена работа

или свой бизнес няма интерес да напуснем ЕС. Техните жилища, за които са дали
повече от половин милион, ще поевтинеят, евтината им работна ръка ще изчезне.
Икономиката на британците се движи от
консуматорите и недостига на такива ще
доведе до сливане на търговията и загуба
на работни места в по-горните прослойки
на обществото. По-бедният човек обаче
вижда само, че навалицата в автобуса и метрото е по-сгъстена, че за място на детето
в училище се чака по-дълго, че в болницата
за „спешна помощ“ се чака по 6 часа и понеже няма легла, те пращат вкъщи още в деня
на операцията, че помощите намаляват от
година на година, защото имигрантите са
много и държавните пари не стигат както
преди. Хората с костюми знаят, че нямат
интерес да се отделят от Евросъюза, защото гледат нещата в перспектива, но бедният човек, който се движи на същото ниво
с нас, имигрантите, е недоволен и ще иска
помощите ни да бъдат спрени. При всички

случаи ще има ограничение за чужденците,
независимо от резултата а референдума.
Размерът ограниченията обаче ще зависи от
това колко активно ще гласуват англичаните от по-ниските прослойки на обществото.
Милена Миташова, автор и издател: Бих
казала, че е по-добре Великобритания да остане в Европейския съюз. Мисля, че това ще
е по-добре за бизнеса. Казвайки това, обаче,
бих искала да подчертая, че мнението ми
е базирано на надеждата, че Европейския
съюз ще успее да предприеме необходимите промени относно миграция, емиграция,
бежанци, икономика на страните от Съюза,
включително минимална заплата, гарантираща, че европейците няма да стават икономически имигранти.
Петя Василева, счетоводител: Британците са наясно, че излязат ли от ЕС, ще има
икономическа криза, много работни места
ще изчезнат буквално и повечето се страхуват да гласуват „ЗА“. Същевременно обаче те са и леко отвратени от политическите
игри на консерваторите и Камерън.
Антон Георгиев, актьор: Предполагам, че
в икономически план евентуалното излизане на Кралството от ЕС вероятно ще допринесе за временни и продължителни икономически затруднения за Великобритания
и Европа, като преразпределяне на едрите
финансови потоци и създаване на нови
икономически връзки. Не вярвам, че ще
има каквото и да било благоприятно влияние върху положението на работещите на

ниски и средни нива чужденци тук, както и
върху официалните им взаимоотношения с
работодатели, социални служби и държава.
Надявам се че, болшинството ще гласива
с „IN”. Десислава Милчин, счетоводител:
Евентуално излизане от ЕС доста би стегнало пазара… Това от соя страна би довело
до намаляване обема на бизнеса като цяло.
Аз бих предпочела да се запази целостта на
Евросъюза и по възможност да се увеличи
в бъдеще.
Любен Любенов, архитект: Всъщност не
се боя, че Островът ще излезе от ЕС, защото
веднага си стягам куфарите. Мога да работя
в Щатите или в Емиратите. Не вярвам едно
евентуално излизане от ЕС да се отрази
тежко на бизнеса, защото тази страна има
добре установени връзки и отношения със
страните от Азия, Африка, Арабския свят.
Българите обаче няма да се почувстваме
добре от това, за нас това ще е затръшната
врата.
Даниела Падолска, предприемач: Ако
британците са практични и трезво мислещи, ще оставят емоциите на страна и ще
останат в ЕС, защото противното ще е огромен крах за икономиката им. Паундът ще
се срине - той и без това е доста под миналогодишните си котировки.
Надя Христова, преводач: Опитвам се
да се поставя на мястото на тези, които
ще гласуват „За“ и на онези, които предпочитат да са „аут“… И едните, и другите
имат своите безспорни аргументи. Трудно
е да не се забележи обаче, че тези, които искат
излизане от Евросъюза,
са по „обработени“, с
по-намален
капацитет
да мислят самостоятелно
и да вземат разумно аргументирани решения,
отколкото онези, които
са преценили, че за страната е по-добре да остане
в рамките на Евросъюза.
По-наблюдателните вече
са забелязали, че апелите за излизане от Съюза
са по-примитивни, популистки и предвидени
да действат на едно пониско ниво на възприемане. Те, следователно,
действат
най-успешно
на по-ниските социални
прослойки от обществото. Така е и в България,
както и навсякъде по света. По-бедните и необразовани маси по старо
правило лесно могат да
бъдат подведени и „обработени“ с националистични и популистки апели. В този смисъл излиза,
че резултатът от вота ще
бъде решен от това кои
прослойки ще гласуват
по-активно…
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Българчета в Пловдив и Лондон за българския дух заедно
БГНЕС

платформа Kahoot, внедрена от българина проф. Пламен Милтенов, преподава-

тел в университета в Сейнт Клауд, щата
Минесота в Америка. Така българчета от
Пловдив се видяха и премериха знанията
си с българчета от Лондон.
Преди да започнат да избират правилните отговори на въпроси като „Кога се
празнува Баба Марта?“, „Кои са цветовете
на мартеницата?“, „Кой е автор на българския национален химн?“, „Кое е родното
място на Васил Левски“, децата в Пловдив
и в Лондон заедно изпяха песничка за
Баба Марта.
Децата със сигурност са в свои води в
интернет пространството, за тях подобен
начин на усвояване и проверка на знанията е далеч по-близък от писания тест, те се
радват. Кой победи? Не е толкова важно.
Важно е, както каза Невена Петрова, учителката в Пловдив, бялото и червеното на
деня да премине заедно между децата от
Лондон и Пловдив. Това се получи.

извън територията на дипломатическите и
консулски представителства на Република България. Според тях се предлагат като
заместител на отказаните им физически

секции на удобни за диаспората места - ускорен старт на „експериментално“ електронно гласуване за Президентски избори
2016.

В

Лондон дъждът спря час преди двубоя, а в Пловдив мартенското време
си пролича от първия ден, разказва
кореспондентът на БГНЕС от града под
тепетата.
Детският отдел на Народна библиотека
"Иван Вазов" бе буквално обсаден от развълнувани деца и родители, а класната на
трети "Б" от СОУ "Димитър Матевски"
Невена Петрова едновременно установяваше интернет връзка с Лондон, грижеше
се всяко дете да има достъп до играта, репетираше песнички и ...дори предвидливо организира за всички едно превантивно посещение на тоалетната. По същото
време в Лондон други третокласници от
българското училище "Розова долина"
също се вълнуваха.
Играта е тест с 21 въпроса от българ-

ската история и обичаи и се проведе с
помощта на безплатната образователна

Нашенци във Франция:
Je suis българин
БГНЕС

И

българи във Франция последваха
примера на други наши сънародници, пръснати по света, които през
изминалата седмица изразиха недоволството си от новите промени Изборния кодекс.
Група нашенци организира протест в
Париж относно законопромените в Изборния кодекс пред българското посолство във
френската столица. Те изразиха несъгласието си като размахаха ръчнонаправени плакати с надписи: „Je suis българин”, „Върнете
ми свободата да гласувам!”, „Обичам България, а вие властта!”.
През изминалата седмица Народното

събрание окончателно прие промените в
Изборния кодекс. Парламентът реши изборни секции в чужбина да се откриват и
в градове, където няма посолства и консулства. В страните от Европейския съюз това
ще става в градовете, където са подадени
поне 100 заявления. В държавите извън Евросъюза такива секции ще могат да бъдат
създавани в населени места, където има
поне един милион жители.
Българите в чужбина дори инициираха
петиция срещу поправките в ИК до президента, депутатите и до премиера. В нея те
заявиха, че искат да бъде създаден избирателен район „Чужбина“, да има възможност за образуване на избирателни секции

Японски предразсъдъци за Европа:
България е кисело мляко, Беларус - прекалено красиви жени, Италия - мафия
БГНЕС
Японският професор по източна и азиатска история Ник Капур от Университета
Рутгерт изготви любопитна карта на Европа,
която показва каква е представата за всяка
една държава в очите на средно статистиче-

ския японец.
Изследването е базирано върху търсеното в Гугъл на японските потребители за всяка
една конкретна държава. За средния японец
България пряко се свързва с производството
на кисело мляко. Първата асоциация, която гражданите от страната на изгряващото

слънце правят за Италия е мафия, за Австрия - класическата музика, а за Великобритания - лошата храна. Според японците
в Беларус живеят прекалено красиви жени.
БГНЕС публикува представите на японците за останалите държави от Стария континент.

Белгия - шоколад

Норвегия - луксозни затвори

Франция- няма дебели хора

Швеция - готини мъже

Швейцария - часовници

Финландия - Дядо Коледа

Унгария - свинска мас

Естония - IT-промишленост

Румъния - мед Сърбия - добра в тениса

Русия - огромна държава

Гърция - финансова криза

Литва - не консумират картофи

Турция - обича Япония

Полша - тъпи хора

Молдова - вино

Чехия - не са религиозни

Испания - добра във футбола

Германия - избиха евреите

Португалия - слаба.

Украйна - прекалено красиви жени

България - кисело мляко

Холандия - лалета
Шотландия- иска независимост
Ирландия - зелена страна

Завършил в UK счетоводител
• Откриване на банкови сметки
• Смяна на шофьорски книжки
• Помощ за изкарване на NiNO
• Изготвяне на данъчен номер (UTR)
• Връщане на години за трудов стаж
• Обжалвания на глоби за неподадено годишно
• Всички видове помощи
• Регистрация за CSCS card
• Връщане на данъци
• Счетоводство на Self-employed and Company Payroll
• Самолетни билети
• Превод от английски на български

Деси – 07415667932 ; 03300100125
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21

април беше изключително важна дата за цяла Великобритания. На този ден кралица Елизабет Втора отпразнува своя 90-годишен
юбилей, който беше отбелязан от всяка точка на Лондон с пускането на хиляди фенери
в нейна чест.
Кралица Елизабет Александра Мери
Уиндзор оглавява Британската общност и
е върховен управител на Църквата на Англия, както и главнокомандващ британските въоръжени сили и лорд на Ман. Тя
е кралица и държавен глава на Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на 15 страни от Британската общност, включително Австралия,
Канада и Нова Зеландия. Родена е на 21
април 1926 година в Лондон. Коронована е
на 25-годишна възраст – на 6 февруари 1952
година. Тя е най-дълго властващият монарх
в историята на Великобритания. Управлява
страната в продължение на 63 години, през
които спазва строг политически неутралитет.
Кралицата е изключително популярна,
почитана и обичана от британците както
заради личността, така и заради работата
си. Нова анкета сочи, че три четвърти от
гражданите на страната са изключително
привързани към кралското семейство и монархическата система на управление. Много от тях смятат, че монархията ще играе
важна роля в бъдещето на Великобритания.
За по-голямата част от тези хора 21 април
беше значима дата, която беше чествана
като национален празник.
По традиция Кралицата отбелязва рождения си ден два пъти - в деня, в който е родена, и през месец юни, когато се провеждат
и официалните тържества в нейна чест. Самата рождена дата е по-скоро личен празник за нея, който тази година беше особено
специален, заради преклонната възраст,
която Кралицата достигна. Британската
столица от месеци се готвеше за този достолепен юбилей. На много места в Лондон в
нейна чест свиреха различни групи, имаше
църковни служби и бяха запалени хиляди
фенери от почти всяка зона. Празнуващите
британци излязоха навън, за да се насладят
на тържествата и да сгреят душите си с традиционната напитка на Великобритания –
чаят, който хиляди от тях изпиха в чест на
Нейно величество.
Фенери осветиха небето на всяка една
от страните от Британската общност. Първият фенер беше запален от самата височайша рожденичка от двореца „Уинзор”.
Там тя проведе традиционната си разходка заедно с 94-годишния си съпруг принц

Кралица Елизабет II
навърши 90 години
Филип пред очите на хиляди хора, отишли
да я поздравят и да й поднесат цветя. След
като обиколи града, тя се прибра в покоите
си в Уиндзорския замък – мястото, където
е прекарала по-голямата част от детството

си. Вечерта тя прекара с близките си.
Празненствата в чест на кралица Елизабет II продължават и през следващите месеци, а през юни ще се проведе т. нар. „официален рожден ден” на Нейно величество.

По случай 90-годишния юбилей на Кралицата ще бъдат пуснати десет специални
пощенски марки, четири от които ще изобразяват четирите поколения на кралското
семейство.
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Любопитно
Кралица Елизабет II е най-дълго управлявалият монарх в историята на Великобритания. За своите 90 години тя е
обиколила света 42 пъти, посещавайки
120 държави. Освен възможността да

види най-интересните места и да се срещне с
видни личности от политическия и светския
елит, през годините тя е имала много други
привилегии, които абсолютно никой друг
човек не притежава. Ето ги и тях:

1. Кралицата е единственият човек във Великобритания, който не се
нуждае от книжка, за да кара кола.
2. Посетила е близо 120 държави без паспорт - просто не се нуждае от
него.
3. Празнува рождения си ден два пъти - на 21 април, когато е родена, и през
юни, когато са официалните празненства в нейна чест.
4. Има свой собствен банкомат, поставен в мазето на Бъкингамския дворец.
5. Кралицата е горд собственик на всички лебеди в река Темза, както и на
всички делфини, китове и есетри във Великобритания.
6. Не е задължена да плаща данъци, въпреки че през 1992 г. сама реши да
започне да го прави.
7. Никога не може да бъде арестувана - има вечен имунитет.
8. Има си свой собствен поет - Карол Анн Дъфи. Тази позиция получават
само поети, чието творчество има национално значение

Oчарователните нови
снимки на принцеса Шарлот
Заснети са от нейната майка, Кейт,
по повод първия й рожден ден
От двореца "Кенсингтън" днес разпространиха последните снимки на
очарователната принцеса Шарлот,
дъщеря на принц Уилям и Кейт, която утре става на една годинка. Снимките са заснети лично от нейната
майка в семейния дом на херцозите в
Норфолк, пише Evening Standard.
Към снимките имаше и съобщение
от херцозите на Кеймбридж, публикувано в "Туитър":
"Надяваме се, че ще зарадваме

всички с тази малка фотосесия точно
така, както й се радваме и ние!"
Уилям и Кейт са щастливи да покажат как малката принцеса расте и става
все по-прекрасна с всеки изминал ден.
Снимките са заснети от Кейт през април.
Най-малката кралска особа се роди на
2 май 2015 година. Нейното пълно име е
Шарлот Елизабет Даяна, кръстена на покойната си баба и на Кралицата, нейната
прабаба, която навърши 90 години на 21
април.
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ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН В АФРИКА

Операторът
Йордан
Бойчев
за Гана:
“На такова
място човек
отваря очите
си за истински
ценните неща”
1. Представи се с няколко думи.
-Казвам се Йордан Бойчев и работя
като фотограф, видеограф. Правя концепцията, снимам и монтирам корпоративни
видеа. В момента правя това за компания
“Vivida”, която се намира в Лондон. Преди
това, в България съм участвал в редица
проекти, както към БНТ, така и към различни други независими организации. Но
определено това ми пътуване е едно от
най-интересните и незабравими в цялата
ми кариера до сега.
2. Как се озова в Гана?
-С колегите ми работим по един проект с една неправителствена организация,
базирана в Лондон. Нейният председател
е лекар, Ерик, родом от Гана. Именно той
е в основата на нашето отиване в тази,
меко казано, непозната за европейците
особено, държава. В многобройните си

пътешествия из Африка, най-честите от
които са в Гана, той ходи там, за да помага на хората в малките селца, които нямат
достъп до медицинска помощ. Той, така да
се каже, ги “дарява” със своята безплатна
професионална помощ. В един момент
той открива, че има цели градчета и села
в Гана, където има много болни хора, които обаче не могат да си позволят дори не
само прегледа, защото той е безплатен по
презумция, но лечението и лекарствата
след това, той се амбицира да им помогне.
Но не, като просто събере пари и ги даде
там, защото те така или иначе в някакъв
момент ще свършат. За това той намира
друг начин.
3. Какъв е той?
-Според него, далеч по-добре за местното насление ще бъде, да обучи някои
от хората и да ги снабди с необходимите

Снимки: Йордан Бойчев, Симиън Куори

Снимки: Йордан Бойчев, Симиън Куори
пособия, за да могат да водят нормален начин на живот.
4. В какво ги обучава?
-Ерик ги учи, нагледно, как да произвеждат масло от шея. То е се използва в козметиката, като дерматологичен продукт.
5. Как им помага това?
-Тъй като те са неуки, а производството
на масло от шея не е чисто, изкупната цена
е много ниска. Така че, по този начин, като
ги обучи и им даде необходимите материали и условия, те ще могат да се справят
далеч по-добре. Съответно ще нараснат
количеството и качеството, а това, от своя
страна ще им даде възможност да стигнат
до нови пазари. В дългосрочна перспектива и дълготрайно да имат свой бизнес и да
живеят по-добре. И ние отидохме точно,
за да разкажем тази история.
6. Какво ти направи впречатление, ко-

гато за първи път стъпи, така да се
каже, на ганайска земя?
-Хората. Бях искрено изумен, колко са
щастливи те. Въпреки недоимъка, те бяха
доволни от това, че са живи.
7. Какво ще кажеш за културния шок?
Кое, така да се каже, те “удари” веднага, когато отиде там?
-Без да си кривя душата мога да кажа жегата. Едно е да дойдеш от Лондон, където темперетурата рядко варира, общо
взето си свикнал на едни градуси и по никакъв начин не очакваш, че един ден ще е
минус 10, а на следващия - плюс 20 да кажем. Но там просто, още със слизането от
самолета, буквално ми стана лошо. След
това дойдоха прахта и мръсотията.
8. Спомена, че хората са изглеждали щастливи, въпреки действителността, с която са обградени. Как ти

Снимки: Йордан Бойчев, Симиън Куори
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се сториха жителите на Гана?
-Да, наистина, въпреки всичко, хората,
с които се запознахме, бяха истински сърдечни и топли. Независимо от това, че нямат никакви пари за нищо, те бяха готови
да отделят малкото, което притежават, за
да го споделят с напълно непознат човек,
който може би няма да видят никога повече през живота си.
9. Далеч съм от това следващият въпрос да бъде възприет като расистки
или нещо подобно, но видя ли различно
отношние в местните за това, че си с
бял цвят на кожата?
-Бих могъл да кажа, че имаше нещо такова. По презумция, в тази част на света,
тъй като белите хора са по-голяма рядкост, естествено има много голям интерес
от страна на местното население към тях.
Това не се счита за расистко, а за нещо
съвсем нормално.
10. В какво се изразяваше този интерес?
- Той идваше от страна предимно на
малките деца. Например, веднага щом
слезнех, да кажем, от колата, те ти се лепват като ваденки. Навсякъде, където ходехме да снимаме, непрекъснато бяха около
нас. Много ни помагаха, което беше доста
интересно. Винаги бяха усмихнати, с настроение, независимо, че навън е 40 градуса, на близо няма вода, те бяха щастливи.
Като цяло останах наистина изумен колко
са отворени и топли хората в Гана. Освен,
че навън е топло, топло е и в сърцата им.
11. Има ли някоя интересна случка, с
която ще запомниш пътуването си
там?
- Те са страшно много. Но едно от нещата, които никога няма да забравя, и които
научих там е, че

времето се изчислява по съвсем
различен начин в Африка,
Там, ако ти кажат, например, ти ги питаш колко време ще ти отнеме да стигнеш
до определено място. И ако обратно получиш отговор - “недалече е”, да кажем, това
обозначава, че дистанцията е от 5 минути
до 1 час. Ако пък ти кажат “далече е”, това
значи от 1 час до безкрайно колко. Времето
винаги е вариращо, няма точен диапазон и
никой не си спазва точно срещите. Освен
това никой за никъде не бърза. Може би и
аз, ако живеех на 40 градуса температура,
и аз нямаше да бързам за никъде (смее се).
12. Каква е йерархията в селото, където сте снимали в Гана?
-За да можем да започнем да снимаме

изобщо, ние трябваше да получим разрешение от местния вожд, или старейшината на селото. Те бяха няколко, но ние имахме среща с най-важният, така да се каже,
от тях. Бяхме поканени в колибата му.
Това е и човекът, който, дефакто, притежава цялото село. Трябваше да влезем там,
както, едва ли не се влиза при краля - с почит, наведени глави и прочее. Само мъжете, естествено, жени не се допускаха. Другите “стареи” бяха насядали около него, а
той самият стоеше на една възглавница.
Имахме преводач, тъй като там масово не
се говори английски език, и започнахме да
говорим с него. В края на разговора, когато се разбрахме и той даде благословията
си да продължим нашата дейност там, той
повика едно момче, което донесе някакви
ядки. Те представляваха нещо като костилка от авокадо.

Той разчупи ядката на две, едната
половина той започна да дъвче,
а другата трябваше ние, всички
да си отхапем по малко. Всички
бяхме с мръсни ръце и трябваше
да ядем от една и съща ядка.
Беше, меко казано, нехигиенично.

Снимки: Йордан Бойчев, Симиън Куори

И това, на фона на всички ваксини и
хапчета, които трябва да си биеш преди да
заминеш за Африка. Плюс това, навсякъде ти раздават листовки, как не трябва да
ядеш нищо с мръсни ръце, как не трябва
да пиеш вода от чешмата, как не трябва
дори да си миеш зъбите с течаща вода, а
трябва да ползваш бутилирана и да си
много внимателен какво ядеш.

Не трябва да ядеш зеленчуци
изобщо, нито плодове, които не
могат да се белят.
13. Това с ядката типичен техен ритуал ли е?
-Да, то е нещо като проява на уважение
към йерархията на селото. Така те допускат до общността. Пък - който оцелее, оцелее (смее се).
14. Нещо друго направи ли ти впечатление?
-Имаше много интересни случки. Една
от тях, за която веднага се сещам, например, беше, че докато снимахме през деня,
селото беше пълно с мъже. Привечер чак
жените дойдоха от работа. Тоест, в това
село, мъжете си почиваха, а само жените
работеха и изкарваха прехраната. Дори
жените на старейшината, защото те бяха
няколко, когато стана вечер и те започна-

Снимки: Йордан Бойчев, Симиън Куори

Снимки: Йордан Бойчев, Симиън Куори
ха да танцуват за него и започнаха да му
дават пари.
15. Колко жени е имал той?
-В тази част на Гана са масово мюсюлмани, всеки има по няколко жени. “Главният” на селото имаше 7 или 8, например.
16. Искаш да кажеш, че само жените са
работели, а мъжете по цял ден са си почивали?
-При това на сянка, на едни неособено
удобни пейки от дърво.
16. С какво се занимават всъщност жените в Гана?
- Тъй като прекосихме разстоянието от
Акра (столицата на Гана) до Тамали, което
е доста на север, и пътувахме около 13-14
часа по прашни пътища, голямо впечатление ми направи, че навсякъде имаше, по
бариерите, когато намали колата, от някъде излизат жени, които ходеха с легени
на главите, които бяха пълни с различни
стоки. Които продават на минаващите автобусчета, автомобили, микробуси и тн. И
всеки, който иска може да си купи от тях.
17. Спомена, че е имало забрани за питейната вода и храната. Не каза обаче нищо за въздуха и насекомите?
- Да, това беше едно от най-важните и
основни правила. Навсякъде, където оставахме, трябваше всичко да се държи затворено, въпреки жегата. За да не влизат
комари и други неща, които наистина могат да те убият.
18. С какво ще запомниш Гана?
-С хората и ритъма на живот. Спокойно
мога да кажа, че хората в тази, иначе доста

западнала африканска страна, изглеждаха
много по-щасливи от, да кажем, редица
европейци. Ако, да кажем, е 7 сутринта, и
ти срещнеш някой от тях, те ще те посрещнат с усмивка, ще те поздравят. Нещо, което няма да ти се случи, ако се качиш на
метрото в Лондон в същия час. Никой не
се интересува от никой. Докато там имаш
усещането за едно сближаване. Всичко е
общо. Готвеха общо, нямаше индивидуални претенции. И всичко е за всички.
19. Как те промени твоята близка
среща с Африка?
-На първо място започнах да ценя много повече благата, като да кажем, храната, които ние, европейците, приемаме за
даденост. Гладен си - хоп, ето го близкия
супермаркет. Докато там нямахме подобни неща. Освен това осъзнах доста неща.
Като например, колко е важно общуването и как в големия град него, на практика
го няма. И това, че

общуването с хората те прави
истински човек. А не общуването с
машините.
Всяко едно такова пътуване кара човек
да се замисли за това, какво има. Винаги
след това, когато се завърнеш, виждаш
света, познатия ти свят, по друг начин.
Обогатява те, с новата култура, с която си
се сблъскал. Отношението ти към хората
се променя. Човек отваря очите си за истинските неща. Тези, които наистина имат
значение.
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Христос воскресе!

Ангелът се обърна
към жените и им
рече: не бойте се;
зная, че търсите
разпнатия Иисуса;
няма Го тук: Той
възкръсна, както
беше казал; дойдете,
вижте мястото,
дето е лежал Господ
(Мат 28:5 – 6)

П

рез 2016 година Православната църква чества Великден на 1 май, а Католическата и Протестантската – на 27
март. Българите в Англия обаче имаме своеобразен късмет с датата, защото първият ден
от май се пада Bank holiday на Острова. Така
и ние можем да усетим празника по нашенски - с 3 неработни дни. И тази година десетки православни църкви в Лондон и околностите събраха православни от цял свят
По традиция подготовката за "празника на празниците", както е наричан от
православните ни светци, започва в седмицата преди Великден, наричана Страстна седмица. В събота преди Великден се
отслужва тържествено богослужение, като
малко преди 12 ч. всички светлини в храма
се угасят и свещеникът изнася запален трисвещник, пеейки: Приидите, приимите светъ,
от невечернаго света и прославите Христа,
воскресшаго из мертвых. Запалването на
свещите повтаря това, което се извършва в
Йерусалимския храм „Св. Възкресение“, при
слизането на Благодатния огън. С пеенето на
тропара „Воскресение Твое Христе Спасе“
присъстващите излизат от храма, а точно в

Именници
Величка, Виличка, Величко,
Виличко, Велика, Велизара,
Пасха, Паскуалина,
Паскалина, Паскуалино,
Паскал.
Знаете ли, че...
Следващата година има
съвпадение на датите,
в които православни,
католици и протестанти
празнуват Великден. През
2017 г. празникът се пада на
16 април. Такова съвпадение
имаше и през 2014, а преди
това и 2011 година.

12 пред църквата, при камбанен звън свещеникът обявява „Христос Воскресе!“. Пее
се празничният тропар и се обикаля кръстопоклонно иконата на Възкресението, а
след това се чете Евангелие и Апостол. След
това свещеникът чука на храмовите врата с
думите: Подигнете, порти, горнището си,
подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят

на славата!, на което се отвръща: Кой е този
Цар на славата?. Миряните влизат обратно в
храма, където след полунощ започва същинската празнична Св. Литургия. Именно този
момент - и съответно кулминацията му причастяването в края на службата - пропускат повечето хора, стичащи се към църквите
в нощта преди Великден. Поради незнание

или от друго, за тях краят на поста (ако са
спазвали частично или целия Великденски
пост, който продължава 40 дни) - и края на
празника в църквата, свършват малко след
полунощ, с чукането на яйцата. След това по
традиция православните отнасят запалените
си свещи у дома.
Страницата подготви: Надя Йончева

Поздравление на отец Траян към читателите
на "Новини Лондон"
Христос Воскресе, братя и сестри!
Възкресенската радост да пребъде
в душите ви! Нека не забравяме, че
Христос умря на кръста заради нашите грехове, и възкръсна, за да можем и
ние да възкръснем след неговото Второ пришествие. Затова нека разсъждаваме върху това, а не върху яйца,
козунаци и механично обикаляне на
църкви.
А ние се отблагодаряваме Нему
като 40 дена се готвим с пост и изпитване на съвестта ни. Преди празника отиваме при свещеника и изповядваме греховете си, сторени от

предишната изповед до сега.
Богослужебната нощ започва след полунощ, когато след като сме направили
лития около храма, влезнем в празния
храм. (Не трябва да има никой вътре).
Както жените мироносици в ранния неделен ден са отишли на гроба Господен и
са го заварили празен, по същия начин и
ние влизаме в празната църква и започва
Пасхалната Утреня, а веднага след нея
светата Литургия, в чийто край, изповядалите се пристъпват за вземане на
причастие.
От моя български опит в различни
епархий забелязах, че идват много хора
да участват в литията, и след като

извикам “Христос Воскресе”, някъде
почват да чукат яйца и става невъобразим шум и мърсотия от обелки,
а като цяло, до към 12.30 ч. повечето
хора си отиват, и едва остават 10%
до края на Литургията, за да се причастят. Това е най-важният момент.
Да приемем Тялото и Кръвта Христови в нас за укрепване на духовните ни
сили.
Радвайте се и се веселете, постили
и непостили! Божието благословение
да е с вас!
Свещеник Траян Горанов
енория “Св. Илия”, град Екситър,
Великобритания
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Всичко за празника

Българско хоро по случай
Великден се изви в Енфилд
Ако някой каже, че българите не сме добри в организирането и отбелязването на
празниците, то определено няма да е прав.
Особено що се отнася до родния събор в Енфилд, който, традиционно тази година, събра стотици българи, решили да се порадват
не само на хубавото време, но и на светлия
християнски празник, който отбелязваме
днес.

"И миналата година бяхме тук, на хорото. Мога да кажа, че макар да е малко по-далеч от Лондон като дестинация, това място
определено има своя чар, да не говорим, че
тук има българи от цяла Англия. За нас това
е една чудесна традиция и сме горди, че ще
я продължим", сподели един от участниците на мероприятието специално за "Новини
Лондон". Вижте и вие снимки от събирането.

Благодатният огън в Йерусалим
Пламен Пенчев
Когато Господ страдал и възкръснал,
станали големи чудеса: някои гробове се
разтворили, починали светци оживели и
се явили на мнозина в град Йерусалим. И
до днес Христовото Възкресение се съпътства от едно велико чудо, което се наблюдава всяка година при Божия гроб, в деня
преди православния Великден. Ето какво
точно е то:
В град Йерусалим, над мястото на Господния гроб, е издигнат малък параклис, а
над него - величествен храм. Всяка година
на Велика събота православните получават там Благодатния огън. Той има небесен произход и в първите минути, след
появата си, не пари и не изгаря ръцете и
дрехите.
Най-ранните сведения за Благодатния
огън са от втория век след Христа. Оттогава досега всякога, в навечерието на Велика
събота, загасят всички кандила и свещи
в храма. Светските власти правят строг
оглед дали няма оставено нещо запалено.
После запечатват входа на параклиса, в
който е Божият гроб. Православният патриарх на Йерусалимската Църква сваля
богослужебните си одежди. В бял стихар,
пристегнат с кожен колан, той застава пред
входа на параклиса. Войници проверяват
дали в дрехите на архиерея не е укрито огниво. После премахват печата от входа и
патриархът влиза в пещерата с Господния
гроб. Там цари мрак. Започва напрегнато
чакане - 15, 20 или повече минути, понякога и часове. Притихнал, народът очаква
отвън и се моли. Изведнъж във въздуха се

появяват светлини, подобни на мълнии.
Хората започват да ликуват. От северния
отвор на параклиса се показва снопче запалени свещи.
А какво се е случило в пещерата с Господния гроб, разказва самият йерусалимски патриарх:
Благодатният огън в Йерусалим"Когато
вратите зад мен се затвориха, вътре цареше непрогледен мрак. Светлина се процеждаше само през два малки странични отвора. Изведнъж върху мраморната
плоча на Божия Гроб забелязах по-светло
петно. Отворих молитвеника си и видях,
че спокойно мога да чета. Плочата върху
Гроба ставаше все по-светла. После върху
нея започнаха да просветват като че разпилени разноцветни бисерчета. Те се съединяваха едно с друго. От цялата плоча
струеше светлина. Допрях памук до нейната повърхност и той се затопли. Докоснах
с него края на свещта, а тя изпращя и се
запали, сякаш беше барут".
През XVII век, при управлението на
султан Мурад Справедливи, арменците
подкупили турците, които владеели тогава град Йерусалим, и ги склонили да не
допуснат при Гроба православния патриарх. Там влязъл арменски владика, а православните останали пред храма. Всички
дълго очаквали чудото, но Божественият
огън не слизал.
Внезапно се чул силен гръм и мраморната колона в двора на храма, до която
стояли православните, се пропукала. През
цепнатината излязьл огън. Така Благодатният огън отново бил даден най-напред на
православните християни.

Как се изчислява кога е Великден и защо има разлика в датите
Оказва се, формулата за определяне датата на Великден е еднаква и за
Източната, и за Западната църква, а
именно: Страстната седмица е от понеделник до неделя след първото пролетно пълнолуние, а Великден е в не-

делния ден на Страстната седмица.
Църковното пролетно равноденствие
е на 21 март. Така например, ако пълнолунието е на 1 април, Великден е в следващата неделя.
Това ограничение е наложено, за да

има само един Великден в период от една
година.
Разликата между католици и православни по отношение на датата е, че
ние спазваме допълнителното изискване Велкиден да не съвпада с еврейската

Пасха.
В случай на такова съвпадение католиците и протестантите отбелязват
Възкресение, а православната църква
го отлага с един лунен месец , както се
случи тази година.
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"Мой дълг е да разкажа за Чернобил"
Красимир Грозев, webcafe.bg
"Покажете ми герой и ще ви напиша трагедия"

П

реди 30 години в ядрената сянка на
инцидента в Чернобилската АЕЦ,
един от най-талантливите съветски учени ще изпита на гърба си думите на
Франсис Скот Фицджералд.
Може да се каже, че тази история приключва на 27 април 1988 гoдина, когато в своя
кабинет е намерен обесен академик Валерий
Легасов. Той е едва на 51 години, но не само,
че е сред най-големите светила на съветската
наука, но е придобил и световна известност
покрай ядрения инцидент в Чернобил.

Какво води до самоубийство
академик Легасов?
Всичко започва точно две години по-рано
- в слънчевото утро на 26 април 1986 година.
Денят е събота и академик Легасов отива на
прозаично партийно събрание в Министерството на средното машиностроене (по това
име се крие министерството отговарящо за
ядрената индустрия в СССР).
Академикът е изключително талантлив
химик, чиято научна кариера се развива със
завидна скорост. На 31 години той е кандидат на науките. Пет години по-късно е вече
доктор на химическите науки. На 42 е професор в Московския държавен университет, а
през 1981-ва е избран за член на Академията
на науките на СССР.
След две години е избран и за първи заместник на Института за атомна енергия
"Курчатов".
Талантът, принципността и твърде бързото му издигане не му носят много приятели.
Но да се върнем към сутринта на 26 април
1986-та. Веднага след събранието съобщават
на Легасов, че е включен в правителствена

комисия, която трябва да изясни какво точно се случва в Чернобилската АЕЦ, тъй като
по-рано там е станал взрив.

Академикът не се занимава пряко
с ядрени реактори, но в съботната
утрин е един от малкото учени от
института "Курчатов", които са
открити на работа.

Последва полет до Киев, а оттам комисията с автомобили поема към Чернобилската
АЕЦ. Въпреки, че от инцидента са минали
над 18 часа, в тромавата бюрократична система на СССР практически не протича достоверна информация.
Легасов и други членове на комисията се
товарят на военен вертолет и оглеждат пострадалата АЕЦ от въздуха. Пред тях се раз-

крива страшно зрелище.
На дъното на разрушения корпус на четвърти енергоблока в малиново сияе оголеното ядро на атомен реактор. Гледка, която никое човешко същество не би трябва да види.
В нощта на 26 срещу 27 април мащабите на инцидента бавно започват да стават
ясни. Радиоактивността в някои райони на
централата е 40 пъти над фаталната доза за
човек.

Най-страшен е пожарът, който тлее в
реактора.
Преди експлозията в него е имало около
2400 тона уран и графит и всяка секунда в атмосферата се изхвърля невероятен букет от
силно радиоактивни и токсични радионуклиди.
Легасов, който поема научната част на
операцията, предлага в реактора да се хвърля
пясък и глина с надеждата да бъде прекратено горенето.
Още на следващия ден военни вертолети
започват да хвърлят торби с пясък и глина, а
след няколко дни и олово и бор. Облъчването, което екипажите поемат е огромно.
В първата нощ след експлозията въпросът
с евакуацията на град Припят остава да виси.
Жителите на града поемат огромни дози
радиация, но в Москва още се колебаят. Легасов настоява евакуацията да започне час
по-скоро. Заповедта за това идва едва в 11
часа на 27 април - почти 36 часа след инцидента.

Ужасът, който цари в Чернобилската
АЕЦ, достига библейски размери.
Легасов разбира, че на плещите му пада
товар, за който нито е подготвен, нито е искал. На 27 април академикът лично откарва
брониран автомобил до сградата на четвърти
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реактор, за да бъде замерена там радиацията.
Дозата, която Легасов поема, със сигурност
нямаше да му позволи да доживее дълбока
старост. Казват, че той се излага на нея, за да
получи моралното право да праща други на
сигурна смърт.
Нещо, което му се налага да прави твърде
често в следващите седмици.
Реакторът продължава да гори и да повишава температурата си. Разтопеното атомно
гориво и графит придобиват лавообразна
форма и започват да прогарят долната част
на реактора.
Легасов се страхува точно от това развитие. Помещенията под реактора са пълни с
вода, защото в първите часове след инцидента се изливат хиляди тонове от нея в опит да
се ограничат пораженията.

Ако лавата достигне до водата, то
може да се очаква мощна вторична
експлозия.
Според академика тя ще е достатъчно
силна да унищожи останалите три реактора
в Чернобилската АЕЦ. Радиоактивното замърсяване в този случай ще обезлюди огромна част от СССР.
Легасов настоява водата в помещенията
под реактора да се изпомпа, но това е невъзможно, тъй като на ръка трябва да се отворят
няколко шлюза.
Трима доброволци са пратени на сигурна смърт. Шлюзовете са отворени, водата
изпомпана, а години по-късно, когато помещенията се изследват подробно, се вижда, че
разтопеното ядрено гориво наистина е пробило бетона и е можело да достигне водата.
На 5 май Легасов се връща в Москва. Лицето му носи "ядрения загар" на човек продължително излаган на високи дози радиация. Академикът докладва пред ЦК на КПСС
и веднага се връща в Чернобил.

Той остава в атомната станция
през цялото лято, непрекъснато
работейки върху изникващите нови
и нови проблеми.
От онези дни е запазена и кинохроника, в
която журналист пита Легасов дали в Чернобил радиацията е опасна. Камерата запечатва
горчивия му смях. Легасов крие своя дозиметър в кабинета си, знаейки че отдавна се е изложил на прекалено големи дози радиация.
През август 1986-та става ясно, че СССР
трябва да докладва пред Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Със
съставянето на доклада е натоварен Валерий
Легасов и подчинените му от института Курчатов.

Изначално Легасов иска да опише
цялата истина за инцидента.
В месеците, които той прекарва в Чернобил, в него се натрупа абсолютно отвращение
от неглижирането на ядрената безопасност
в СССР и системните грешки на съветската
ядрена индустрия.
Академикът събира десетки случаи на ядрени инциденти, открива сериозни пропуски
и технически несъвършенства в конструкцията на експлоадиралия реактор РБМК-1000,
ясно описва атмосферата на безсмислена
секретност, която цари в ядрената индустрия
на страната.
Докладът е изготвен и даден в ЦК на
КПСС за съгласуване.
Когато апаратчиците се запознават с изводите на Легасов и намерението му тази информация да бъде дадена на света, се чуват
предложения за неговото подвеждане под

отговорност за държавна измяна.
Но на държавното ръководство на СССР
е ясно, че светът чака отговори и място за
лавиране няма. Взето е решение докладът да
се пренапише и смекчи. В ревизираната му
версия няма откровени лъжи, но се премълчават важни данни за ненадежната работа
на реакторите РБМК-1000, а основната вина
е хвърлена върху операторите на реактора
(които в голямата си част са вече мъртви).

Легасов е инструктиран да се
придържа максимално към
одобрения доклад и да не отговаря
на допълнителни въпроси.
На 25 август във Виена започва конференцията на МААЕ. Легасов изчита сам целия
400-страничен доклад. След това в продължение на часове отговаря подробно на въпросите на водещи експерти в областта на
ядрената енергетика.
Световната общност остава доволна, но в
ЦК на КПСС са бесни, че Легасов дава много допълнителна информация за инцидента,
която не е минала през партийната цензура.
На 1 септември 1986-та академик Валерий
Легасов навършва 50 години.
Протоколът в научните среди в СССР говори, че той трябва да получи званието „Герой на социалистическия труд". Вместо това
Легасов се прибира с евтин съветски часовник с посвещение.

За съветското ръководство
своенравния химик започва да
се превръща в досадна пречка
за погребване на чернобилския
инцидент.
Историята помни няколко сериозни сблъсъка между Легасов и Горбачов по време на
заседания на ЦК на КПСС. Апаратчиците искат цялата вина да се хвърли на операторите
на реактора и с това случая да приключи.
Легасов държи на падането на секретността около съветската ядрена индустрия,
която до голяма степен е виновна за инцидента. Слабостите на реакторите РБМК-1000
са били известни, имало е и предишни инци-

денти с тях. Обаче поради секретността, за
операторите в Чернобилската АЕЦ поверените им реактори са безупречни.
Критиките на Легасов към РБМК-1000 му
спечелват могъщ враг - академик Анатолий
Александров - научен ръководител на проекта, глава на съветската Академия на науките
и началник на Институт "Курчатов".

Тръгват слухове, че Легасов иска да
пенсионира Александров и да заеме
поста му в ядрения институт.
Легасов има и друга принципна критика.
Съветските АЕЦ се строят без херметични бетонни бункери, в които да се поставят
реакторите. В случай на инцидент, като чернобилския, тези бункери могат да ограничат
ядреното замърсяване и дори и при взривен
реактор, заразяването на природата да е минимално.
Но петилетните планове си искат своето,
реакторите РБМК трябва да са евтини и масови, а в мита за мирния атом вярват всички.
Затова и бетонни укрития не се строят.
През 1987-ма изследванията върху взривилия се четвърти реактор показват, че хвърлянето на пясък и олово върху него са били
безсмислени.

Враговете на Легасов използват това
за атаки срещу него.
Академикът изпада в тежка депресия.
Здравето му също започва да се влошава.
През август той опитва да се самоубие със
свръхдоза приспивателни, но е спасен, а
случката е представена като неволна грешка.
През есента на същата година в СССР
вече бушува "гласността" и "перестройката".
Легасов се изпълва с надежда, че критиките
му към системата ще бъдат чути и ще бъдат
взети категорични мерки за подобряване на
безопасността в съветската ядрена индустрия.
Академикът пише пространна статия
озаглавена "Моят дълг е да разкажа", в която
описва реалните причини за чернобилския
инцидент, дава примери за опасната бюрократщина, която властва в министерствата

на енергетиката и на средното машиностроене, настоява за влагане на повече средства за
безопасност.
Статията, която трябва да се появи на
страниците на вестник "Правда", е спряна от
цензурата.
В началото на 1988 година Легасов отново
е предложен за званието "Герой на социалистическия труд", но лично Михаил Горбачов
отказва да го включи сред наградените.
През пролетта академикът се опитва да
използва малкото му останал авторитет и
връзки, за да организира в СССР агенция за
ядрена безопасност. На 26 април 1988 г. идеята му официално е отхвърлена.
Легасов се прибира в дома си съкрушен и
на другия ден е открит обесен.
След смъртта му са намерени пет аудиокасети, на които той записва спомените си
около чернобилската авария. Много от ключовите моменти в разказа му липсват. Говори
се, че касетите внимателно се прослушват
и местата, в които се разкрива абсолютната
безотговорност на съветското ръководство,
най-вече в първите дни след инцидента, са
изтрити.

Под предлог, че са радиоактивни,
всички записки на академика са
иззети от властите.
Смъртта на Легасов, обаче не може да
бъде скрита.
Първоначално властите се опитват да
прикрият, че академикът е сложил край на
живота си, но новината плъзва сред съветските научни среди. Три седмици по-късно
"Правда" публикува статията му "Моят дълг
е да разкажа", която дава импулс за промяна
в съветската ядрена индустрия.
През 1993 година Русия предоставя на
МААЕ ревизиран доклад за чернобилската
авария, в който открито се говори за несъвършенствата на реакторите РБМК-1000.
Три години по-късно руският президент
Борис Елцин награждава посмъртно Легасов
със званието "Герой на Руската федерация"
за смелост, мъжество и героизъм при ликвидацията на последиците от чернобилската
авария.
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така.
Въпросът
е:
Какво
е новина
Всяка човешка история е огромен
свят.за
Малък свят. Странен
денАз
иОтваряш
общителен
еи
най-добре
да–синедалеч,
в България.
Всяка
живея
далеч
от града,
всъщност
на чесвят.
го и- тогава
живееш
ти.
българска
жена между
и 40 години
иска
ти
духа,от
да
- Е, естествено…естествено,
че знаятще
за
него…и
странното
тири-пет
километра
от12предградията.
Ако
седа
загледам
говори
на
английски
с
тебе
/о,
какво
удоволствие
е
да
опресе…знаеш
кое?
Че живеем
в огромен свят
Диди, а не си давахълма
надлинас
– ще
видя в даченината
в розовосивкавия
ниш
английския
с го
истински
американец/
и да
се ожени
ме
сметка
за това.си
кажа така:
даже хората,
които
знаятза
за
Изток
първите
(а Ще
може
би – последните?)
блокове
на
голеРачо
дажеЗлатна
са много.
Примерно
по целия
тебе, не
да са
семалко.
ожениСигурно
за Великата
Америка,
за която
бългамия
град.сигурно
Къщатадесетина
ми се намира
между две
други нанещо
много
свят
хиляди
които
за
рите има
забравиха, че
се нарича
САЩчовека,
и е само
едназнаят
пета част от
тиха
уличка.
Това
новина
ли
е
за
Вас?
него…Но…странното
е,
че
на
нас
ни
се
струва,
че
пак
никой
не
територията на двата континента, носещи това име.
В едната
от тях не живее никой, само от време на време,
знае
за него…
Всеки българин познава по някой американец. Гордост в
- Нещо
не мога да
разбера…се с моята
мисъл Диди.
в някоя
слънчева
събота,
идва мъчи
полушумно
семейство
и
семействата е семейният американец, който е бил на гости
- Ами представяш
ли се
си…може
дасокове
има примерно
куп
хора,
бърбори,
разкарвайки
с
бири
и
в
ръцете
по
двоведнъж, преди
пет години
и е ял
/какнаследници…просто
ли го накарахме, колко
живеещи
в Аржентина,
негови
преки
ра.
Мъжът
е инструктор
почорба!
фитнес
и има силно развити
сладък
беше
само!/
шкембе
предполагам, въобще не знам да има нещо такова – но нали
мускули.
После мъже
си отиват.
В другата
къща има баба
на 86,
Българските
завиждат
на американците
и поради
знаеш
– много български
преселници
от 20-те години
живекоято
не
чува.
Висока
и
прегърбена
жена,
отглеждаща
две
тази
причина гиИ
подвеждат
да пиятняколско
заедно - десетки,
огромникоито
колият
в Аржентина.
примерно…има
котки.
С
нея
си
говорим
с
усмивки,
благопожелателни
са
негови
И че
те го
знаят! Тоест не
– знаят
и вИ
чества,
тапотомци!
да се види,
американците
могатгодадаже
пият.
Аржентина…
подвиквания
дружелюбни знаци.
действително и- американците
повръщат, падат на земята, а
- Ама
тук не
го знае
никой!
ядосва
секоито
леко Диди.
Аз
живея
далеч
от новините.
Тези,
виждам
българските
мъже
доволно
се–смеят
и продължават
да от
пият - Напротив!
Всички ми
учени-филолози
сигурно го
знаят…
екрана
на телевизора
изглеждат нереални.
Тези,
които
горди победители!
историците…много от библиотекарите…възрастни, образопрочитам
в интернет
– направо
съноподобни.
КатоХа!
от Ха,
Освен това,
американците
не разбират
от футбол!
вани хора…има, има Диди…даже България е голяма…нали си
ха,
ха!
На
човек
му
иде
да
се
пръсне
от
смях.
някакъв
объркан,
странен
сън,
който
някой
все
едно
иска
представяш – седем милиона човека! Ако решиш да се ръкуваш
Понякога
за
американец
може
да
се
приеме
и
българинът,
да
ми
наложи
да
сънувам.
с всичките, ще ти отнеме над три години!
живял
повече
отхора,
една даже…И
година
в какво
САЩ,
но само
заместител
- О, ти
сиима
изчислил
целиш
дакато
миживеят
покажеш
Знам,
че
които имат
чувството,
че
сс
и самосвят.
в случай
на тежък
недостиг
тия…странни
мисли?
–се
пита
Диди което
ина
меамериканци.
гледа
под око. като
целия
Вълнуват
от
това,
си представят
-Ако
Искам
да те
насоча
неща. Първо
– че
наистина
аз бях
американец
България
нямаше
дание
се суетя,
а
Свят.
Или
което
някойкъм
имвдве
представя
като Свят?!
не
си
даваме
сметка
колко
голям
е
света
и
колко
разнообразен.
щях
да осъществя
сексуалниили
контакти
с всички
хубавички
Като
пуснат телевизора
се зачетат
в интернет,
те
Та
само в Китай
има 60които
милиона
Диди!
български
момичета,
ми сепианисти,
натискат.
Тезитоя
с изрусените
неусетно
сякаш
започват
с героите
- Ама то
в Китай
всичко живеят
е…там всичко
е поот
шейсетдалечен,
милиона
коси,
тези
с
почернените
коси,
тези
с
впитите
полупрозрачни
непознат
за тях свят,
– пренебрежително
се представен
смее Диди. от някоя случайна снимпанталони, които се носят с прашки отдолу /с безхитростнока, -отНоклип,
пет изречения.
Героите
кактоотпредполагам
– дори
за Рачооживяват,
Славейковновините
в Арженто обяснение,
че така
им било
по-удобно/
всички тези,
коитина
знаятчувство
няколко
човека.
Можеучастваш.
исстотици.
Предстасъздават
задесетки
реалност,
в която
то
страшно
харесват
у
мене
не
друго,
а
личността
ми
/пак
ми
вяш
си? Но ние въобще
махваме
с ръка
и за нас
товадае си
нищо.
И ли
запленените
от новините
хора
започват
тихо
идва дассенеговата
изсмея ужасна
грозно/,масовост
а личността
ми едапрекрасна
с това,
Светът
ни кара
смятаме само
с
говорят с Нейно Величество Елизабет II или да ругаят
че е личност
на американец.
Тоест, и
занезначително.
да зарадвам българите,
милиони.
Всичко
друго ни е дребно
Путин
– все едно седяткима
и пият
слаб чай в някое квартално
Диди.
бих- Аха…разбирам…
оправил всичките-им
жени.
Без пъпчивите и грозните.
кафене
(може
би
в
Москва,
може
би вчеЛондон
или
София
-ИАосвен
другото
е…че
ми е тъжно,
има пейка
това
щяхнякак
да унижавам
българите,
като
сес вПетко
дърили
просто
в
Света).
и
Пенчо,
а
Рачо
не
е
там.
И
си
мисля
–
кой
решава
кой
ще
има
жа любезно с тях. Знам че те, българите, започнат ли да се
паметник…а
кой
–
не?
От
новинарските
извори
човек
извлича
странното
държат любезно един с друг, да не се наричат приятелскии
- Ами Петко и Пенчо
са по-заслужили,
явно. –му
прозява
се
коварно
че живее
в един
свят,
който
е горе
“педерас”чувство,
и “свиньо”,
работата
отива
на лошо.
Работата
отива
Диди. Тя е млада и не се интересува от хора, в които не може да
долу
по
мярка.
Неголям.
Щом
може
да
узнае
едновременно
навлюби
бой. Заили
българина
любезното отношение е неестествено,
се
да намрази.
какво
вкой
Пекин
и Лос
какво
толкова?!
плаши
го иАго
обижда.
- Дастава
бе.
решава
кой Анджелис
е заслужил?–Итокакво
значи
„заслу–жил“?
все
едно
едновременно
е
навсякъде
по
света!
Всъщност,
какво е да си американец? Това означава да
Я виж това.
О
какво
му
е толкова
на
света?!
Можеш
даси,отвориш
говориш
на английски
и си
да иимаш
ирландско
- италиански
И да,
аз бръквам
в джоба
изваждам
джиесема
влизам в
интернет
изваждам
статия
за Рачо.
Там
пише:
Гугъл
и даизнаеш
всичко
за него
след
пет
минути!
или унгарско
- еврейски
произход,
но
да
нямаш
желание да
Рачо
Петков
Славейков
е български
военен деец,ипублицист
си Но
припомняш
коренитеняма
си.
Да
ядеш хамбургери
царевица,
днес определено
новини.
и
преводач.
Роден
на Борисов
15 май 1857
годинаполуфабрикати
влентата
град Трявна
ви
китайска
храна
заемикровълнова
печка,
В България
Бойко
прерязал
на Ценсемейството
на
Петко
Славейков.
Между
1870-1872
година
учи
пица загара.
вкъщи.
трална
Хм. Това е ежедневие. Може би по-интересно
в Роберт колеж, а след това и в гимназия в град Николаев. По
А когато
най-великатаотстрана
в света
те призове,
да
за
мен
е, че
градинарят
къщата
след тази
на глухата
време
на
Руско-турската
война
от 1877-1878
година
се записхвърляш
атомни
бомби
върху
градове,
в
които
има
предимбаба
довърши
една
леха,
оградена
с
бели
хубави
камъчета.
ва като доброволец при княз Черкаски в руската армия. През
но училища
идауниверситети.
/Енола
Гай,
самолетът
хвърлил
1883
година
в Екатеринослав
Военното
кавалерийско
Нямаше
койзавършва
пререже
лента,
но беше
приятна
новина,
бомбата
над
еНе
кръстен
на майката
настава
пилота
училище.
Заминава
Източна
Румелия,
където
която
видях
сХирошима
очитезаси.
омаловажавам
труда
никавана му много
трогателно/.
лерийски
подпоручик.
Взема
участие
в
Сръбско-българската
градинаря, ни на стоителите на гари (тук и по света!), нито
война.
През
1887 година
се включва в русенския
бунт,
част от
Също
означава
да се интересуваш
от изкуство,
политика,
на премиера, който реже ленти. Просто новина…
офицерските
поради
което
е осъден
на смърт. Избягва
наука - стига бунтове,
да ги дават
по CNN
или
Дискавъри…
Новината
е нещо,
което…хм,
което можешкола
да ме вразвълв Русия,
където
завършва
висша кавалерийска
Санкт
нува, може би?
Чета по-нататък, признавам – не от сериозен вестник, а

Стандартни
отклонения с...

Калин Терзийски

НЯМА НОВИНИ
ПРЕКЪСВАМЕ
ЗА МАЛКО БИХ
РАЧО ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ

Да се бориш за мир, но чак когато започнат да докарват
от
новинарски
сайт,
също
сериозен, доколкото
може
да
ковчезите
с телата
на но
твойте
съграждани.
Докато няма
америекански
сериозно
нещо
в
наше
време.
И
след
новината
за
Борисов
ковчези, неамериканската паплач да мре, на кого му
идреме.
неговите
ленти, има просто някаква статия за американЕ, да…
Петербург.
През
1895
година с позволение
на
праки,
пълни
и
доста
пищни…хм,
ми харесва
тазис дума,
Да си американец
означава
дане
пътуваш
побългарското
света
лекота,
вителство –сеамериканки
завръща да се
прости с баща ситегло.
ПеткоТеСлавейков.
по-скоро
с свръхнормено
танцуват
снаряжен само с малко снопче
от най-универсалното
амеОстава в България, но му е забранено да се занимава с военна
ириканско
правят акробатически
упражнения.
Заглавието е „Дебеизделие - смолата,
слепваща американската
нация
дейност и започва да превежда и пише публицистични творби.
ли
и красиви…
или
как
те
промениха
представите
ни
за
-По-късно
със
снопче
долари.
става член на Демократическата партия и сътрудДа
приемат
доларите
ти
с
удоволствие
в
ресторантите
красота“.
ничи на печатните ѝ органи. Свързва се и с лявото крило нав
Заглеждам
се.заТова,
коетоивиждам,
е особено
ВМРО.[1].
Пише
вестници
списанияне
между
които краси"Пряпорец",
"Знаме", "Мир",
"Демократически
и други.
Пише
во.
Помислям
си: Пак
старата, достапреглед"
овехтяла
вече страст
статии
и студии пона
военнополитически,
за
еманципиране
всичко и всички. военноисторически
Лудите са по-нори литературни въпроси. Кореспондент е на някои френски и
мални
от нормалните, тъпите са също толкова приятни
английски вестници, сътрудничи на руския печат. Превежда
събеседници,
колкото
и умните,
също
са красиви
творби от английски
и руски
поетигрозните
- К. Улф; Т.
Кембел;
Н. В.
иГребел;
т.н. Напън
за
изкуствено
притъпяване
на
човешката
М. Ю. Лермонтов; И. Карно и др.
способност
за февруари
отчитане1931
на Ценност.
Боядисване на всичко
Умира на 21
година[2].
в неутрално
сиво.
Аз
изоставям
и
тази
„новина“. И от нея
Разказ от Стефан Бонев
поне моята представа за красота не е променена. А и чувството ми за липсваща новина не е погасено.
огава се казвах Пиер и бях на двадесет години. Но
По нататък виждам рецептата за дълголетие на някаква
иначе приятелите ме наричаха Пепито, понеже съм
столетница. Не я чета, защото се ужасявам от мисълта,
приличал
на италианец.
Нямах нищо против. ГовоРазказ
от Марион
Колева
че реха
половината
от живота
ми можехарактер,
да мине ви старост.
още, че съм
имал затворен
сигурно еАбило
и рецептите
за
дълголетие
са
толкова
новини,
колкото
и
вярно.
По времето, когато започна тази история,
следвах
На Венета
изтряването
и
залязването
на
слънцето.
медицина. Понеже не ходих войник, вече бях втори курс.
Бъди
по-романтичен,
Терзийски
– казва
ми моят
вътреКакво
да
подари наподробност,
сватята
за юбилея?
Жената
се готви
Има
една
интересна
която
непременно
трябшен
опонент.
–
Всяко
нещо
може
да
бъде
новина,
изгревът
да
заминава
при
една
от
дъщерите
си
в
Щатите.
Нещо,
което
ва да спомена, преди да започна разказа си. Имаше нещо
да
й
напомня
за
корените.
Картина.
С
къща
от
Жеравна,
или
– също!
Стига
да
имаш
малко
повече
позитивност,
малко
особено в мен. Още от дете бях навикнал да се вглъбявам
от Боженци.
Може да се помисли също за Созопол, или за
повече
жизнерадост.
в различни
предмети, докато започнех да се чувствам като
Ковачевица.
Но ми
се струва,
всички тези
войни, или
които
семасата
влачат
тях.
Можех
да бъдачекартината
на стената
пък
Познаваше бегло един художник. Потърси го в галериянепрекъснато,
всички
тези
нови
диети
и
рецепти
за
втакухнята.
Въплъщавах
се
във
всичко,
което
пожелаех.
му край НДК. Удари на камък. „Хората едвам издържат,
Съществувах
на две
места
едновременно
— вотсобственото
отслабване
вечен
живот,
тези политически
бури
трудно си иплащат
наема”,
- всички
обясни
продавачът
съседния
си
тяло
и„Отишли
в–предмета,
съзерцавах.
в чаша
вода
са всъщност
пълнежът
на един
нереален,
магазин.
са дакойто
рисуват
в Несебър.
Винаги
го правят
Полятото.
товаживот,
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Стефан Бонев
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еше едва осемгодишен. Русата му, по
ученически подстригана коса стърчеше на всички посоки. Баща му всяка
вечер заспиваше пиян на масата. Беше
кантонер. От майка си помнеше само една
дебела руса плитка, която гъделичкаше под
носа. Беше починала отдавна. Живееха в
стария, порутен кантон край железопътната
линия, която водеше за града. Чарли никога
не беше ходил там. За града говореше баща
му, когато беше трезвен. Чарли си представяше големите, пълни с хора сгради. Тези
хора влизаха и излизаха, а щом се срещнеха,
се поздравяваха. Той нямаше кого да поздравява, освен черната болонка Томи, която
винаги беше по петите му. Понякога махаше
с ръка и на влаковете, минаващи покрай
кантона, а те му отговаряха със свирките
си. Веднъж беше чул от баща си, че всички
влакове си имат пътници и че все някога ще
спре и неговият влак.
И Чарли чакаше. Но влаковете преминаваха с пълна скорост и от прозорците им
хвърчаха разни неща, които той ревностно
събираше. Вече си имаше цяла планина от
бутилки и консервни кутии.
Веднъж един от влаковете намали скорост и почти спря до кантона. Чарли държеше вдървено вдигнатата си за поздрав ръка
и не вярваше на очите си. Когато се съвзе и
се запъти към него, той вече беше тръгнал.
Дълго тича Чарли след влака. Оттогава започна да гони влаковете. Бягаше до изнемога
и падаше без дъх на релсите. После идваше
Томи и го душеше с влажната си муцунка.
Отначало беше трудно. Но постепенно
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започна да свиква. Бягаше все по-дълго,
стъпвайки точно на траверсите. През останалото време седеше на пейката пред кантона и се взираше в посоката, откъдето щеше
да се покаже влакът за града. Томи започна
да страни от него. Това не беше вече нейният
господар. Този миришеше на въглища, пара
и стомана. Очите му съвсем бяха изсивели.
Но и Чарли вече не се интересуваше от своята приятелка. Веднъж, докато се търкаше
в краката му, я срита и я замери с някаква
бутилка. Томи побягна, скимтейки от болка,
и не се появи повече.
Всичко това продължи до момента, когато се появи електрическата мотриса. Беше
нова и бронята й блестеше на залязващото
слънце. Чарли просто я изпи с очи. Затича
се, бягаше по-бързо от всякога. Чуваше
свистенето на вятъра. Скоро започна да
минава през нови, непознати за него места.
Желанието му да стигне влака стана още
по-силно. Това трябва да е неговият влак. И
той го стигна. Но не се хвана за него, както
желаеше - не можа да намери ръцете си.
Чувстваше, че се движи по-бързо от мотрисата и че всеки момент може да се блъсне
в нея. Краката му - спици на едно огромно
и тежко колело, не спираха. Когато задната
стена вече беше на една педя от лицето му,
той затвори очи. Усети като в сън как се
врязва нещо хладно с дъх на метал. Намираше се в мотрисата. Беше преминал стената
и продължаваше да се движи напред. Чарли
отвори очи. Хората около него бяха като
безплътни призраци. Достигна кабината,
където двама души с омазнени комбинезони играеха карти, а трети - по-млад от
тях, държеше ръчките и гледаше мрачно

пред себе си. Чарли не спря, излезе отпред
и сякаш се освободи от нещо тленно, което
досега го бе дърпало назад. Една мисъл като
електрически ток преряза съзнанието му:
той не беше вече човек! Погледна назад и
видя върху релсите да лежи едно русо, по
ученически подстригано момче. Около него
обикаляше една черна болонка.
Чарли равномерно потракваше по релсите и не се тревожеше за нищо. Вътре в него
почти винаги имаше хора. Но трима от тях,
онези с омазнените дрехи, решаваха съдбата
му. Той разбра, че вече няма воля и власт над
себе си. Правеше това, което му заповядваха
онези тримата чрез лостовете и ръчките вътре в него. Това дори го успокояваше. "Вече
има кой да се грижи за мен!" - мислеше си
Чарли, докато най-младият от машинистите
миеше с парцал и сапун лъскавата му броня.
Тези хора го обичаха, потупваха го приятелски по корпуса и казваха: "Ех, че красавец ни
се падна!" Чарли се ласкаеше, радваше се с
тези хора, но се чувстваше самотен. И преди
беше сам, но по иначе. Тогава ги имаше Томи
и баща му. Имаше го старият, разнебитен
кантон. Когато си мислеше за тях, плачеше.
Едри капки машинно масло се стичаха по
бронята му. Механиците дълго търсеха повредата, проверяваха всеки болт, всяка тръбичка, но нищо не разбираха. Чарли искаше
отново да бъде при баща си, кантона и Томи.
Но тези хора бяха променили маршрута му и
сега пътуваше по съвсем други, еднообразни
линии. А така искаше да обиколи света...
Веднъж беше спрял на гарата в големия
град и чакаше да се качат пътниците. Тогава
видя баща си. Беше се отпуснал на една
пейка и го гледаше втренчено. От джоба
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на скъсаната му куртка стърчеше бутилка.
Изведнъж той стана, клатушкайки се отиде
до него и започна да блъска корпуса му.
- Ти, ти уби сина ми! - викаше той - Защо
мълчиш, проклето електрическо говедо? Аз
на тебе...
После се свлече на земята и заплака. Едри
капки масло се стичаха и по бронята на
Чарли. Баща му плака още малко и заспа на
асфалта. Двама механици го повдигнаха и го
положиха на пейката.
- Какво ли не прави алкохолът! - рече
единият, а другият поглади с длан мотрисата:
- Пак е текло масло. Наредиха да го закараме на основен ремонт. Тръгваме довечера.
Чарли трепна. За депото, където извършваха ремонтите, се минаваше по неговата
линия, покрай неговия кантон. Едва дочака
вечерта. Ето ги старите места, поляните,
които беше пресичал, гонейки влаковете.
Всичко беше толкова близко. Усещаше как
електричеството пулсира в двигателите му.
Ето го и кантона. Чарли за пръв път съжали,
че няма власт над себе си. Баща му сигурно вече спи. Томи беше приклекнала пред
вратата и го следеше с поглед. След това се
затича подире му. Беше разбрала всичко,
беше познала господаря си. Чарли усети,
че го настигат. Долавяше вътре в себе си
пресекливото дишане на кучето. Усещаше
козината му. Нещо мощно и горещо навлезе
в него и замря.
Чарли се повдигна от релсите. Обърса с
длан устните си и погледна след отминаващия влак. Това беше новата електрическа
мотриса. Сведе глава и видя Томи. Беше
мъртва.
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Германия вади субсидии
за електромобили и
хибриди
Целта е да се напредне възможно най-бързо с
екологичните коли

П

равителството на германския канцлер Ангела Меркел е постигнало споразумение с производителите на автомобили за съвместни разходи на стойност
1,2 милиарда евро за стимули на продажбите
на елетромобили, съобщи Bloomberg.
„Купувачите на електромобили ще могат
да получават отстъпки до 4 000 евро, които
да компенсират високата цена на колата“, заяви финансовият министър Волфганг Шойбле в сряда в Берлин.
Германците, които искат да си купят хибридна кола, ще могат да ползват отстъпка
до 3 000 евро. Индустрията ще поема 50% от
разходите.
„Целта е да се напредне възможно
най-бързо с електромобилите“, каза Шойбле
и допълни, че идеята е отстъпките да могат

да се предлагат още следващия месец.
Автомобилната индустрия, която е
най-големият производствен сектор по приходи в Германия, определя стимулите за ключов фактор заради размера на германския
пазар, който генерира близо четвърт от продажбите на коли в Европа.
Меркел сигнализира през февруари, че е
готова да подкрепи субсидиите, за да се постигне целта от 1 милион електромобили по
германските улици до 2020 г., а във вторник е
подписала сделката с изпълнителните директори от сектора след седмици дискусии как
да се разпредели финансирането. Първоначално бизнесът предложи да поеме 25% от
разходите.
В Германия са продадени малко над 30
хил. електромобила, които са по-скъпи от

конвенционалните модели. Това е съвсем
малка част от общо трите милиона коли, които се купуват в Германия годишно.
„Автомобилните производители са една
от ключовите индустрии и не помага, ако ги
оставим съвсем сами“, каза министърът на
икономиката и вицеканцлер Зигмар Габриел.
Той сравни субсидиите със стимулите, които преди години европейските правителства
даваха в името на създаването на групата
Airbus.

Бизнесът в Германия посочва практиката
във Франция, където миналата година правителството предложи 10 хил. евро отстъпка
за шофьори, които искат да продадат дизеловите си автомобили на повече от 14 години. В
Норвегия пък електромобилите са освободени от ДДС, както и от еднократната екотакса.
Има възможност за безплатно зареждане и
паркиране и шофьорите на електромобили
могат да карат в буслентите, за да избегнат
трафика, посочва Bloomberg.

Китайци ще конкурират
Model S на Tesla
Aston Martin ще произвежда
електрическият LeSee,
чиято премиера е на 25
април
Китайската интернет компания LeEco
(известна допреди няколко години като
Lety) представи прототип на електрически автомобил. Той се казва LeSee и ще
се конкурира с Tesla Model S.
Концептуалният модел с 4 врати е
оборудван със стъклен покрив. Липсват
обичайните външни странични огледала, които са заменени от камери. Няма я
и традиционната решетка на радиатора,
като впечатление правят C-образните
главни фарове и задните светлини.
Автомобилът е оборудван с автопилот,
като в салона му липсват бутони и меха-

нични превключватели. Цялото управление на различните системи се осъществява с помощта на голям сензорен дисплей,
поставен на предни панел.
Засега няма каквито и да е технически
данни за модела. Известно е единствено,
че той ще може да развива максимална
скорост от 210 км/ч. Останалите характеристики ще бъдат разкрити по време
на премиерата на електромобила, която
ще се състои на автосалона в Пекин на 25
април.
Знае се също, че серийният вариант на
LeSee ще се произвежда от компанията
Aston Martin. Тя подписа договор за сътрудничество с китайците от LeEco в края
на 2015 г. В основата на машината ще бъде
моделът Rapide, а сглобяването на автомобила ще бъде съсредоточено във фабриката на британците в Хайдон, Китай.

Ето коя е най-надеждната
кола във Великобритания
Lexus постигна безпрецедентен успех
в проучването на Auto Express за най-надеждните автомобили във Великобритания. Резултатите от проучването Driver
Power за 2016 поставят третото поколение
RX на първо място, изпреварвайки сегашното поколение IS. Единствената причина, поради която Lexus не превзе изцяло
топ три е, че третото място бе заето от
Toyota Land Cruiser, измествайки сегашното поколение Lexus GS, който остана на
четвърто. Кросоувърът NX и луксозният
компактен хечбек CT завършиха топ 10, за
да затвърдят изключителното представяне
на марката в проучването.
Всъщност, всеки модел на Lexus, който
покрива критериите за участие, присъства в крайното класиране. Отсъствието
на купето RC, чиято премиера се състоя

съвсем наскоро и лимузината LS е поради
факта, че не покриват минималното количество продажби, което позволява участие
в проучването. „Новият Lexus RX излезе
на пазара през 2015, но имайки предвид
страхотното представяне на предишното
поколение, кой би заложил срещу това
новото поколение да не повтори успеха на
предшественика си, който оглавява класацията за надеждност тази година”, заявиха
от Auto Express.
Lexus бележи отлично представяне и в
други категории на Driver Power, заемайки
първо, второ и трето място в категорията „Качество на изработка“ с NX, второ и
трето поколение RX. В категория „Най-добър автомобил за притежание“ Lexus зае 4
места в топ 10. RX спечели и първо място
в категорията „Най-комфортната седалка”.

Çäðàâå 23

Бирата намалява теглото?
Вижте колко трябва да
изпиете за тази цел!

Е

то една позитивна новина, която може
да ви послужи като оправдание, за да
се изстреляте веднага в кръчмата. Бирата може да ви помогне да свалите кила.
Странно, нали?
Ново проучване на изследователи от
Университета в Орегона откриха, че вещество в пивото, флавоноид намерено в хмел
и в бира, помага да редуцирате теглото си.И
то два пъти по-бързо!
Експертите разделили група от 48 мишки в две групи, всички,поддържали висококалорична диета, но на една от групите

давали вещество от бирата в рамките на 12
седмици. Тези, които го приемали, намалили с 80 % от вредния холесторол, въпреки
че продължавали да ги тъпчат с калорични
продукти.
Но, ето и лошата новина. Нужно е много, много бира за това. Ако тежите някъде
около 60 кила, трябва да изпиете 3500 бири
в рамките на 24 часа, за да постигнете някакъв успех. Което би ви убило, така че явно
не е добра идея.
Но това не пречи да се почерпите по една
бира!

Ето как да изберете
правилните очила
Няма човек, на който очилата да не отиват,
просто купете подходящите за вас
С идването на слънчевите дни, все повече
от нас се усещат, че трябва час по-късно да се
снабдят със слънчеви очила. Как обаче да изберем правилните, без да изглеждаме нелепо,
когато ги пробваме в магазина?

Ето няколко простички съвета
Ако лицето ви е кръгло – типът очила,
които ви трябват са „авиаторски”. Те ще подчертаят формата на лицето ви.
Обло – Всеки тип би ви отивал, но съветът е че очилата трябва да са най-малкото
широки, колкото е най-широката част на лицето ви.
Квадратно – Използвате овални слънчеви
очила с леко издължена рамка. Избягвайте

Куркумата ни прави по-щастливи.
А и укрепва паметта
Една от най-ценните и вкусни подправки куркумата се оказва, че е и доста
полезна. Тя може да окаже благоприятно влияние върху паметта, особено на
по-възрастните хора, пише изданието "Сайънс алърт", цитиран от Бгнес. Други интересно свойство на подправката е че подтиска депресията. Друго полезно качество

е че успокоява стомаха, затова и може да
се пие заедно с чай, обяснява експерта,
участвал в изследването Андрю Сколи от
Технологичния университет „Суинбюрн“ в
Австралия.
„Известно е, че облекчава възпаления и
подобрява кръвообращението. Също така
влия на редица процеси в тялото, които
се отразяват позитивно на функцията на
мозъка“, допълва той. Изследването е направено заедно с 60
доброволци.
Резултатите са показали, че участниците, които приемат
куркумин се справят
по-добре при задачите, измерващи паметта и бдителността. Те се похвалили
също така, че чувстват по-малко умора
и усещат по-голямо
удоволствие от свършената работа.

такива с остри или четвъртити рамки.
Продълговато лице - Използвайте обли
форми, за да смекчите по-четвъртите форми
на лицето ви. Изберете широка рамка с височина, по-голяма от широчината им.
Сърцевидна форма – Изберете квадратна
рамка, ще подчертае отлично формата на лицето ви. Избягвайте тези, които имат по-обла
форма.
Ромбоидна – Избирайте такива с големи,
дълги лещи, такива по-високи от широчината на очилата. Четвъртите рамки няма да ви
паснат добре
Триъгълна- Използвайте очила с тежки,
оформени като дъждовна капка рамки,за да
балансирате формата на лицето. Може и да
изберете такива с остри форми.

10 навика,
с които
вредим на
зъбите си
Устната хигиена е нещо изключително
важно. От малки родителите ни учат да
си мием зъбите задължително сутрин, а
след това и вечер, преди да си легнем. Важно е да спазваме тези хигиенни навици,
без обаче да прекаляваме, защото нищо
прекалено не води до добро.
Ежедневието ни е съпътствано от
дребни навици, за които не се замисляме особено. Някои неща, които правим
всеки ден, могат да се окажат по-вредни
за здравето ни, отколкото предполагаме.
Що се отнася до здравето на зъбите ни,
ето кои са нещата, с които им вредим, без
да знаем.
Вредим на зъбите си, ако:
1. Хрускаме ледените кубчета от на-

питките
2. Ядем твърде много сушени плодове.
3. Пием прекалено много червено
вино.
4. Пием гореща вода с лимон, твърде
горещ чай или кафе
5. Плуваме твърде често в басейн (заради химикалите във водата).
6. Ползваме твърда четка за зъби.
7. Мием зъбите си повече от два пъти
на ден.
8. Ядем прекалено много плодове.
9. Имаме пиърсинг на езика или устата.
10. Използваме зъбите си, за да отваряме опаковки, да късаме етикети на
дрехи или др.
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Обичате да
прегръщате кучето си?
То май не мисли по този начин

П

ригответе се за наистина сърцеразбиващо разкритие, което ще
ви шокира. Колкото и да обичате
да гушкате вашето куче, да знаете,че то не
го обича. Ама въобще! Това разкритие е
направено от група учени.
„Ние ги съсипваме с тези прегръдки.
Наистина. Когато ги прегръщаме, увеличаваме нивото им на стрес и безпокойство.
Оказва се, че това е така, защото когато го прегръщате то се страхува, че не

може да избяга никъде и е в капан. За него
голям стрес предизвиква усещането, че
скоро може да се появи опасност, а то не
може да реагира. Противно на мнението
на много хора, но кучетата рядко хапят,
когато се чувстват застрашени. Те предпочитат да бягат. Ръмжат, бягат и се държат
агресивно, когато усетят, че няма къде да
бягат.
Ако кучето си върти главата или свежда поглед надолу, то иска да ви каже: "Пусни ме".

Има ли смисъл да биеш детето си?

Кога се
почива във
Великобритания

Най-много да получиш негативен
резултат. Ето защо!
Да биеш детето си е наистина много,
много лоша идея. Не само, че е лошо за
психическото здраве на вашето дете, но и
не върши никаква работа. Хлапетата, които са по-често наплясквани, са склонни да
се противопоставят на родителите си два

Вижте пълния списък на
летните дни, през които
работодателят е длъжен да ви
освободи. Но и да не ви плати
Лятото наближава, а за едно със
слънчевото време на вън в главите
на мнозина от нас се прокрадва все
по-често идеята за отпуска. И докато
в България дните, които се почива
по празници са фиксирани и се знаят
предварително, то във Великобритания нещата далеч не стоят по същия
начин.
През 1871 г. Английският парламент гласува закон, който регламентира почивни дни, задължителни за
всички работещи (the Bank Holidays
Act). Така се определят четири почивни дни, в които работниците не са
длъжни да ходят на работа. В Англия
това са 26 декември – „Boxing Day”,
понеделникът след Великден – в зависимост кога се падне, и първият понеделник на август месец.
От края на 19 век до днес празничните дни са се променяли. През
2016 г. почивни са 1 януари, Велики
петък, понеделник след Великден,
първият понеделник на май и последният (Spring Bank Holiday) на 30 май),
Summer Bank Holiday (29 август),
Boxing Day, Christmas Day.
Британските почивни дни се наричат „Банк Холидей“ - Bank Holidays,
защото тогава банките са затворени и
не може да се осъществява търговия.
По време на Bank Holidays работниците не получават заплащане. В някои договори между работодателя и
работника често се определят като
част от годишната отпуска, друг път
– се среща клауза, че ако работникът
работи в почивен ден, той ще получи
двойна надница или допълнителна
почивка.

пъти повече и не се подчиняват. Те растат като асоциални, агресивни и по-често
имат проблеми със стабилността.
Това е установено от учени от университета в Тексас, които са изследвали 160
000 хиляди деца, в продължение на 50
години. Експерт по това обяснява: „Да нашляпаш детето си има противоположния
ефект’.

Как да си купите къща без да взимате кредит
Възможно е да се
сдобиете с нов дом и без
да имате необходимите
спестявания
Всеки от нас рано или късно иска да си
има собствен дом. И тук обаче идва трудното – как да стане това без да се заробим
с непосилен ипотечен кредит, за който да
отива по-голямата част от заплатата ни? Е,
разбира се, освен ако нямате някой богат
роднина, който да ви финансира. Ето някои предложения, класирани от „24 часа“.
1. Спестени пари Спестили сте достатъчно пари в банката - от заплата, хонорари,
рента, закуски. Поздравления, вие сте един
от малцината. Решението, което трябва
да вземете, е дали да не инвестирате тези
спестени пари в нещо, което да ви донесе в
бъдеще значително по-висока заплата или

доходност, отколкото би била банковата лихва по един ипотечен заем.
2. Започвате да спестявате. Сега! Ако можете
да спестявате в банковата си сметка по 500
лева на месец в продължение на 10 години,
при сегашните лихви от около 1% годишно
в края на периода ще имате малко над 63 000
лева.
3. Заем директно от строителя. Питайте вашия строител дали го предлага. В някои държави, например в Египет, тази практика е доста разпространена. Но тъй като се предполага,
че строителят е специалист в друго, вероятно
няма да може да предложи достатъчно изгодни условия. Често обаче самите строители
ползват ипотека за издигането на сградата и
се договарят с банката а дава преференциални ипотечни кредити за бъдещите купувачи
на апартаментите им.
4. Пробвате се в crowdfunding платформа От
английски терминът crowdfunding означава
„групово финансиране“. Обичайно се използ-

ва от млади предприемачи, които канят
всеки, който иска, да даде по колкото може
за реализиране на някаква бизнес идея.
Можете да го направите като регистрирате желанието си да получите финансиране
за жилище, кой колкото може да даде, в
платформи като Kickstarter или IndieGoGo.
Просто откривате сметка в банката и чакате парите да потекат.
5. Има кой да ви купи жилище, банки не
са ви нужни Отново поздравления. Рядко
се случва. В този случай е важно да сте наясно, че "безплатен обяд няма" и трябва да
сте готови да върнете жеста по начин и в
срок, който ще удовлетвори вашия благодетел.
6. Ипотека без банка. В квартала ви има
едни момчета, те също дават заеми веднага
и изглеждат сериозни. Повярвайте, наистина са сериозни, особено когато започнат
да събират двуцифрените или трицифрени
лихви, които ще се окаже, че им дължите.

Мързелив омлет по мъжки
Необходими Продукти
яйца - 6 бр.
чушки - 1 бр. червена
лук - 2 глави кромид
сирене - 30 г
чесън - 2 скилидки
копър - 1 стрък
олио
хималайска сол
куркума

Лукът и чушката се нарязват на едри парчета. Запържват се за 1-2 минути в малко
мазнина в тиган, като се бъркат периодично.
След това върху тях се разполага сиренето,
нарязано на едри кубчета.
Поръсва се с едро нарязан чесън. Чукват се
и яйцата.
Добавят се останалите сухи подправки и
яденето се държи на огъня, докато се сготвят яйцата. По време на пърженето могат
да се обливат с гореща мазнина с помощта
на лъжица, за да не останат сурови жълтъците им.
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Дроиди почват доставки
по домовете в Гринуич
Създателят на "Скайп" седи зад идеята

Н

овите технологии навлизат сериозно в живота на британеца. Според
вестник „Таймс“ от май дроиди ще
започнат да извършват доставки по домовете в Гринуич.
„Куриерът“ на „Старшип текнолъджис“
ще се ориентира с помощта на 3G GPS сигнал, като 9 камери ще следят за препятствия
по маршрута. Дроидът може да бъде управляван и от човек, ако възникне опасна си-

туация.
Създателят на робота е Ахти Хейнла, разработил „Скайп“, който е подкрепен от съоснователя на чат софтуера и технологически
инвеститор Янус Фрийс.
Прототипът може да носи до 9 килограма
стоки, като се движи с до 6,5 км/ч, а компанията планира роботите да доставят в радиус
на 5 км от логистичната централа. Доставките ще бъдат смъкнати с 1-3 паунда.

"Фейсбук" подготвя
ново фото приложение
Напоследък потребителите на социалната
мрежа станали много пасивни
„Фейсбук” подготвя ново фото приложение, с което да подтикне своите потребители да бъдат по-активни, като ги накара
да показва,споделя повече снимки и видео,
коментират запознати.
Прототип на приложението се разработва от групи учени, включително и британци. То ще позволява да публикувате
„инстантни” снимки, които до известно
време да изчезват. Подобно на „Снапчат”.
Друга опция ще е записването на видео,
което може да се излъчва и на жив стрийм.
Проектът е на много ранен етап и не се знае
кога ще бъде завършен, пише „Уол Стрийт

Нова измама товари сметката
със стотици паунда
Внимавайте ако получите
обаждане от странен
номер, започващ с 08
Нов начин за измама атакува потребителите на мобилни услуги, които са все пак 100 % от британците и
живеещите на Острова. След измамата, сметката става наистина огромна.
Някои жертви са били натоварени с
над 300 паунда за мистериозни обаждания, продължили над 12 часа. Но
ощетените разбират за това, след като
получат съобщение, че телефонът им
е блокиран поради надвишаване на
кредитния лимит, пише 'Дейли Мейл'.
Измамата започва, когато получите обаждане от номер започващ
с 0845 или 0843. Обаждането продължава секунда. Нормално, ако не
вдигнете, номерът се записва просто
като пропуснато обаждане. Седмици
по-късно шокираните потребители
откриват, че според разпечатката те са
върнали обаждането и така сега дъл-

жат много пари. Върнатото обаждане
е продължило цели 12 часа. И все пак
жертвите не си спомнят да са направили такова нещо. Някои от тях дори
не са видели пропуснатото обаждане.
Други видели странния номер, но го
игнорирали. Засега засегнати са потребителите на Водафон, откъдето
казват, че не носят отговорност. Те
признават, че това е очевидна измама,
но не могат да разберат как се прави.
Една от теорията е че когато получите странното обаждане, хакерите
проникват в телефона ви и програма
автоматично връща обаждане ако
има телефонно обаждане започващо
с 08. Но те могат да са много скъпи.
Сметката отива на фактурата в края
на месеца и също като други импулсови телефони, компанията превежда процент към този, който са наели
с номер 08. Това обаче не е доказано
все още.
Според полицията, има хора, които
се препитават цял живот само с подобни измами.

Джърнъл”.
То отразява притеснението на ръководството на социалната мрежа, че напоследък
потребителите са станали много пасивни.
Влизат в профилите си , но не правят нищо.
Говорител на „Фейсбук” отказа да коментира новостите. Хора, запознати с приложението казват, че то ще позволява снимките
да бъдат обработвани.
Новата програма не цели да замени услугата за споделяне на снимки „Инстаграм”,
която „Фейсбук” купи през 2012 г. за 1 милиард долара. Дори напротив, идеята е да
увеличи популярността на услугата.

Говорим по-евтино в Европа
От юни следващата
година пък таксите за
роуминг ще отпаднат
изцяло
От миналата седмица в Европейския
съюз влизат в сила нови, по-ниски тарифи за роуминг. От юни следващата година пък таксите за роуминг ще отпаднат
изцяло.
Според новите правила операторите

ще бъдат в състояние да добавят малка
допълнителна надценка към цените на
вътрешния пазар. Става дума за 5 евроцента на минута на повикване, 2 евроцента на SMS и 5 евроцента за пренос на
данни. Тази такса за роуминг е около 75%
по-ниска от настоящия роуминг нива за
изходящи повиквания и данни.
Според приетите промени от Съвета
на Европа, ако мобилните оператори не
спазят регламента за таван на цените,
може да отнесат глоба в от 50 000 лв. до
2 млн. лв. Освен това с промяната в нормативната уредба се
предвиждат санкции и за оператори,
които не спазят изискванията за доставчици, блокират,
забавят, променят,
ограничават,
упражняват намеса,
влошават качеството или дискриминират специфично
съдържание, приложения или услуги
достъпни чрез Интернет.
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Какво се случва в ЦСКА?
“Червените” уволниха директор, сложиха борец
на мястото му
Гриша Ганчев или Васил Божков ще управлява
клуба

В

ЦСКА винаги е интересно, независимо дали клубът е в “А”, във “В” или в
окръжните групи. Най-титулуваният
отбор у нас винаги е под фокуса на обществения интерес и просто на “Армията” не
може да е скучно. Времената в последната
година са още по-бурни. А кулминацията
бе миналата седмица.
Въпреки че “червените” ще играят финал
за Купата на България и радват окото на феновете си, ръководството на клуба уволни
изпълнителния директор Александър Тодоров. Последният имал неблагоразумието
да прати писмо до УЕФА с искането ЦСКА
да играе в евротурнирите, ако спечели Купата на България. Това, което подразнило
хората на Гриша Ганчев е друго. Според Тодоров “червените” щели да започнат оздравяване на дружеството през лятото.

Плановете на Ганчев обаче явно са съвсем различни - да закрие сегашното дружество и да облече отбора на Литекс в червени фланелки. Така дълговете на ЦСКА към
държавата изчезват, а новото ЦСКА ще започне начисто в “А” група и без наказанието
от УЕФА за три години в евротурнирите.
Така Александър Тодоров беше уволнен,
а не негово място назначен Николай Паслар
- бивш борец и овчар. Новият председател на Управителния съвет е Ивайло Маджуков, а негов заместник Тодор Тодоров,
за когото се знае, че е тартор на агитката на
Литекс.
Всичко това се случва дни, след като
друг крупен бизнесмен Васил Божков заяви загриженост за ЦСКА и чрез свой човек обяви, че има план за оздравяването
на “армейците”. Синдикът на “червените”

Отмъкнаха Висшата лига от Диема
Мачовете от английското първенство
напускат ефира на Диема, която от 2001
година с изключение на един сезон се
грижеше за интересите на запалянковците. Така от
новата кампания само
абонатите на
Мтел и Blizoo
ще могат да
гледат
Висшата лига.
Договорът с
компаният а
IMG, която
държи правата за излъчване в десетки
страни, е за
три години.

Говори се, че Мтел и Blizoo са платили 30
млн. евро, сума непосилна за Нова телевизия.
Твърде вероятно е екипът, който досега обработваше продукта
за български
пазар, да се
премести в
новия телевизионен канал. От Мтел
и Blizoo потвърдиха, че
той ще бъде
безплатен
и
напълно
достъпен за
всички техни
абонати.

Дора Златева в прав текст заяви, че това
е най-доброто, което може да се случи на
клуба. Ситуацията ще продължи да търпи

развитие, но едно е сигурно - до началото
на първенството ще става все по-интересно.

Футболни съдийки
побъркаха
феновете
Християна Гутева и Павлета Рашкова
побъркаха фенове и медии по цял свят.
Футболните съдийки свириха мача на
ЦСКА с Германея от Сапарева баня, но
едва ли след време някой ще помни победата на “червените” с 10:0. Красавиците
обаче завзеха заглавията дори на чуждестранните медии.
Християна и Павлета са свързани в
съдийството и в личен план. Дълго време
Гутева беше с елитния ни рефер Таско Тасков. Павлета пък живее с Тихомир Алексов
и от година и половина имат син - Тервел.
"Всички ние искаме такива съдийки",
пише една от най-големите ултрас страни-

ци във Фейсбук. “Ще бъде малко футбол и
много тъчове” и “Всички футболисти ще
искат да бъдат наказвани от тях” са само
част от коментарите в Интернет.

Левски
дочака
новата трибуна
След тригодишно ходене по мъките и
стотици въпросителни Левски най-накрая
откри новия Сектор “А”. Трибуната беше
срутена на 3 февруари 2013, а първата копка беше направена на 5 юли. 11,5 млн. лв.
по-късно Левски разполага със сектор, покриващ всички европейски критерии.
Предстоят още довършителни работи, с
което новата трибуна ще излезе малко повече от 14 млн. лв. Изчислено беше, че в зависимост от посещаемостта новото бижу
ще бъде изплатено между 7 и 10 години.
Капацитетът е за 5912 души. Нововъ-

ведението са ултрамодерните скай боксове, които дават невиждан комфорт за 12
души. Цената за сезонна карта на въпросните ВИП помещения е между 25 000 и 33
000 лв.
Новата трибуна беше открита с дербито
с Лудогорец (0:0), в което и двата отбора
повече гледаха да не загубят. 14 000 фенове по трибуните обаче бяха впечатлени от
новата гледка. 5 дни по-късно “сините” все
пак се реваншираха и направиха сефтето
пред новия сектор - вкараха на поразия
при победата с 5:1 над Черно море.
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Стилиян Петров:
Завръщането
Исках да покажа, че има живот след болестта,
отсече Стан
Полузащитникът свалил 30 килограма за година
и половина

С

тилиян Петров се завръща във футбола. Тази новина обиколи като топъл
хляб световните медии, само четири
години, след като бившият капитан на националния ни отбор прекъсна рязко с любимата си игра. Стан, както го наричат във
Великобритания, се пребори с левкемията и
е на път да стори немислимото - да нахлузи
отново футболните обувки.
Българинът, който в последните години се
превърна в пример за подражание и вдъхновение за милиони, обяви, че се готви много
силно в последните година и половина и би
искал да започне подготовка за новия сезон
с Астън Вила.
“Искам да покажа на хората, че има живот след болестта - вярвах в това. Работил

съм здраво през цялата си кариера, но после всичко ми бе отнето. Отново имам своя
шанс. Животът ми се връща към предишните релси и това определено е крачка напред.
Работя с много хора, които се опитват да се
върнат към нормалното след лечението”, заяви Петров.
“Казах на Астън Вила, че съм готов да
започна сезона с тях. Очевидно те имат право на първи избор. Разговарях с лекарите и
фитнес треньорите и всички дадоха своето
мнение, получих много позитивни отзиви.
Работя по идеята от година и половина и се
вълнувам много. Очаква ме сериозна предсезонна подготовка, преди тази с отбора, но
наистина го очаквам с нетърпение. Сега съм
на 36, но има футболисти на по 38, 39, 40.

Свалих и доста килограми, от 120 вече съм
90, така че ми остават само още 4, за да бъда
на нивото, на което бях по принцип, докато
играех. Наистина гледам напред и се надявам
да играя”, добави Стан.
Новината стигна до всички краища на
света. Феновете на Астън Вила обявиха, че до

края на сезона ще вкарат в употреба отново
“19-та минута” и ще аплодират бурно Стилиян по това време във всеки мач. Националният селекционер Ивайло Петев пък заяви,
че би викнал Петров в представителния ни
отбор. И всичко това след 4 години невероятна борба и още по-жестока воля за живот.

Черна
прогноза:
Взимаме 3 медала в Рио
Олимпийските игри в Рио де Жанейро
през лятото няма да бъдат никак успешни
за България. Това прогнозира прогнозира
американската компания за анализиране на
спортни постижения „Грейсноут". Според
нея България ще спечели само три медала.
Специалистите от „Гейсноут“ смятат, че
сребро ще извоюват момичетата от ансамбъла по художествена гимнастика. Бронзови
медали пък ще спечелят Антоанета Бонева в

Кубрат Пулев иска
да пенсионира
Кличко
Кубрат Пулев се закани не само да
пребие от бой Дерек Чисора в мача на
7 май, но и да прекрати кариерата на
Владимир Кличко след това. Кобрата
ще се бие с британеца за вакантната европейска титла, а мачът е част от елиминациите за световната титла на IBF,
която в момента е притежание на Антъни Джошуа.
"Срещу Чисора имам шанс да покажа, че заслужавам още един шанс за
световна титла. Ако победя Чисора, а
аз ще го направя, си пожелавам нищо
друго освен реванш с Владимир Клич-

дисциплината 10 метра пистолет и Станимира Петрова в категория до 51 килограма на турнира по бокс за жени
Ако прогнозата се оправдае, то българската делегация ще се прибере без медал
от турнира по борба. В крайното класиране България ще бъде на 50-то място по
отличия, а на първо ще бъде САЩ със 102
медала при 42 златни, докато Китай и Русия ще бъдат втори и трети.

Тайсън Фюри пак
ръси простотии

ко.
Виждам Кличко в повторния мач
с Тайсън Фюри като аутсайдер, но
ще стискам палци на Владимир. Не
Фюри трябва да прекрати кариерата
на Кличко - това ще направя аз! Готов
съм затова, дори ако градът домакин
на такъв мач се казва Киев!”, изсъска
Кобрата.

Че Тайсън Фюри има голяма уста, беше
ясно на всички. Световният шампион по
бокс в тежка категория обаче не спира да
изненадва фенове и специалисти. 27-годишният англичанин залага поясите си
в WBA и WBO за реванша с Владимир
Кличко на 9 юли.
Кралят на Циганите, както сам се нарича, дойде в залата за пресконференции
в компанията на знойни мажоратки, след
което започна да реди бисер след бисер.
Дори съблече фланелката си, за да онагледи от какъв човек е загубил Кличко.
„Шампионът беше разнебитен по честен начин предишния път. Може да има
извинения, но на кого му пука? Беше пре-

бит в собствената си зала и трябва да се
представи хиляди пъти по-добре, за да
ме победи. Ако „супер“ шампион не може
да победи голям, дебел циганин с голяма
уста, какъв шампион е той? Аз съм Фатмен! Вижте това тяло. Може ли това да е
професионален атлет. Ето този човек победи Кличко”, заяви в типичен стил Фюри.
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Холивуд и във Висшата лига

Как един дивак стана №1 в Англия
Рияд Марез нямал елементарни
навици, сега води Лестър към
титлата

Е

дин алжирец покори Висшата лига на Англия за
по-малко от 8 месеца. Рияд Марез беше определен за
футболист №1 в първенството и наследи величия като
Гари Линекер, Алън Шиърър, Ерик Кантона, Йън Ръш, Стивън Джерард, Кристиано Роналдо и още, и още. Пътят на Марез до върха обаче е изпълнен с невероятни препятствия – от
несретник в парижко гето до футболист, желан от големите
„акули“ в Европа. Но кой всъщност е Рияд Марез?
25-годишният техничар, който води сензационно Лестър
към титлата във Висшата лига, само допреди седем години е

Име: Рияд Марез
Роден: 21 февруари 1991
Град: Сарсили, Франция
Ръст: 178 см.
Клуб: Лестър

КАРИЕРА:
2009-2010: Кимпер: 27 мача (1 гол)
2010 – 2013: Льо Авър II 60 (24)
2011-2014: Льо Авър 60 (6)
2014- : Лестър 83 (24)
Национален отбор на Алжир 24 (4)

Алжирецът отрязал Ботев Пловдив
Кариерата на Рияд Марез можеше да
протече и по друг начин, ако беше отрязал
Лестър за сметка на…Ботев Пловдив. През
2014 година „канарчетата“ имат грандиозни
планове и парите към Коматево текат като
по река. Ботев дори успява да надцака Лестър, като вади по-сериозна оферта от тази на
„лисиците“, а Льо Авър, естествено, я приема.
Самият Марез обаче не е никак сигурен, че
иска да играе в България. За сметка на това
подписва с Лестър, който по това време играе

в Чемпиъншип.
„Срещнахме се с Рияд и преговарях с него.
Като чу за България, категорично отказа да
дойде. Дълго време му показвах и разказвах
за базата ни в Коматево, за строящия се стадион, но той бе непреклонен. След това дойде
интереса от Лестър и той подписа с тях. Но не
го виня, защото щеше да блести два месеца,
след което щеше да потъне в българската посредственост“, разкри тогавашният директор
на Ботев Александър Александров-Кривия.

Господин Никой. Келеш в парижкото гето Сарсили, където
насилието е част от ежедневието, Марез нямал дори елементарни хигиенни навици и е наричан от съотборниците си дивак. Без пукнат лев в джоба алжирецът се хранил със сандвичи, ама от евтините.
Всичко започва, когато на 15-годишна възраст е разтърсен от страхотна трагедия. Баща му умира от инфаркт. В този
ден Марез се зарича: „Ще стана професионален футболист!“.
И гони целта си с цената на всичко. През 2009 година започва
проби в четвъртодивизионния френски тим Кимпер, където
дели стая с един от братята на Пол Погба – Матиас. Последният се явява нещо като учител на Рияд, тъй като алжирецът
нямал никакви хигиенни навици. Още в началото направил
впечатление с това, че се явил в базата с чифт бутонки и четка
за зъби. „Трябваше доста да го цивилизовам. Беше като дивак
от джунглата“, признава години по-късно Матиас Погба.
Следва нов каприз на съдбата. Кимпер гони Марез, тъй
като не може да му дава и нищожната заплата. Техничарят
обаче не се поддава и на този удар. Дори напротив - на 19-годишна възраст талантът му е видян от Льо Авър. Ръководството на клуба вижда, че разполага с диамант, който обаче
трябва да се шлифова много. Треньорът Ерик Момбар успява
да покаже част от арсенала, с който разполага Рияд. И както
често в живота се случва – усиленият труд винаги бива възнаграден.
През 2014 година скаутът на Лестър идва да гледа Риан
Мендес. Марез обаче прави впечатление на англичанина и
така тихомълком идва на „Кинг Пауър Стейдиъм“ за нищожните 400 000 паунда. Две години по-късно цената на Марез
започва от 40 млн. паунда, а за него вече се бият клубове като
Барселона, Манчестър Юнайтед, Арсенал и ПСЖ. Но най-важното е, че Рияд Марез е най-добрият футболист във Висшата лига на Англия.

„Лисиците“ шампиони?
10 по-сигурни неща
Преди осем месеца никой не слагаше
Лестър в сметките за шампионската титла
във Висшата лига. Букмейкърите приемаха
залози 5000/1 за триумф на „лисиците“. Ето
10 далеч по-възможни неща, които можеха
да се случат.
Саймън Коуел да е премиер – 500/1
Създателят на X Factor фактор да стане
премиер на Великобритания беше 10 пъти
по-вероятно от това Лестър да остане на
върха в класирането до последния ден на
Премиършип. Дано господин Коуел е бил
превъзпитан от август насам
Пиърс Морган да е мениджър на
Арсенал – 2500/1
Водещият на Good Morning Britain по
ITV е луд фен на Арсенал и един от най-яростните критици на Арсен Венгер. Кой обаче би си представил Морган на треньорското кресло. Е, букмейкърите биха.
Сър Алекс Фъргюсън да спечели Strictly
Come Dancing – 1000/1
През август 2015 година Ladbrokes даваше коефициент от 1000/1 за това Фърги да
спечели предаването. Джаз, пази се.
Кралицата за №1 в сингъл чарта – 1000/1
Кралица Елизабет може и да навърши
90 години, но букитата сметната при коефициент 1000/1, че през декември ще бъде
№1 в музикалния чарт навръх Коледа. И
това беше пет пъти по-вероятно от титла
на Лестър.
Откриват Чудовището от Лох Нес –
500/1
Много хора са го виждали и са се снима-

ли с него, но съществуването му още не е
доказано. Paddy Power щеше да изплати по
500 паунда за всеки 1 заложен, ако експерти най-накрая докажат, че Неси наистина
го има.
Тризнаци за Кейт и Уилям – 1000/1
Тук всичко е ясно. Надяваме се Кейт да
има какво да каже по темата.
Дийн Гафни да спечели „Оскар“ за
най-добър актьор – 1000/1
Актьорът напусна „EastEnders“ през
2003 година, но това не попречи на Paddy
Power да оцени шансовете му за „Оскар“ на
1000/1. Дийн няма обявени сериозни роли,
така че е добре да се поразмърда.
Ким Кардашиан – президент на САЩ –
2000/1
Нейният съпруг Кани Уест заяви в сериозен тон, че се вижда като един от претендентите за президент на Америка през 2020
година. Букитата обаче отдавна сложиха
Ким в листата, а Paddy Power ще изплаща
по 2000 паунда за всеки заложен.
Елвис е жив? – 2000/1
Елвис Пресли почина през 1977 година,
но и до днес е смятан от мнозина за жив.
Да го докажат изглеждаше на Paddy Power
по-вероятно от това Лестър да вземе титлата.
Грами олимпийски шампион – 5000/1
Радио водещият DJ Ник Гримшоу е
всичко друго, но не и спортист. И все пак
William Hill прецени, че е еднакво вероятно
той да вземе златен медал в Рио де Жанейро и Лестър да стане шампион на Англия.
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Овен (21.03 – 21.04)

Телец (22.04 – 21.05)

Близнаци (22.05 – 21.06)

Рак (22.06 – 21.07)

Проявявате се по нетипичен за вас начин
- принципно преследвате предимно личните си желания и амбиции, а сега използвате
енергията си основно за установяване на сътрудничество с други хора, за поддържане на
хармонията в отношенията. За да използвате
позитивното астрологично влияние, определете цел и дейност, в която да вложите страстта
си. Ако сте го направили, посветете се изцяло
на своето начинание.

Ех, любов! – това е в главата ви сега. Обвързаните имат шанс да задълбочат връзката си и
да се порадват на по-голяма близост. Ако планирате екскурзия или някакво забавление заедно с
партньора, заемете се сериозно с организацията
или направо да се втурнете в приключението.
Необвързаните също са настроени на любовна
вълна и ще търсят компания. Ако копнеете за
връзка, излизайте повече – новите връзки ще са
трайни и много страстни.

Спокоен период. В работата и в личните отношения всичко се развива нормално и това
ви дава възможност да се посветите на проекти, които наскоро сте започнали. Заемате се да
уредите някои домашни въпроси и да обърнете
внимание на семейството си. Прекарвайте повече време с домашните и децата – те ще усетят
вашето желание да играете и да се забавлявате,
прекарвате чудесно заедно. Ще бъдете много
креативни и ще се изявявате в работата.

Важно е да не оставате без работа и да намерите поле, в което да вложите енергията си.
Може да бъде служебна цел, разчистване на
дома, извършване на някакво преустройство
или да се отдадете на занимание, което ще ви
увлече. Изберете дейност според предпочитанията си, но не стойте на едно място и не
бездействайте, защото в противен случай има
риск да започнете да се ядосвате за дреболии и
да си го изкарате на най-близките си хора.

Лъв (22.07 – 22.08)

Дева (23.08 – 22.09)

Везни (23.09 – 22.10)

Скорпион (23.10 – 22.11)

Насочете усилията си към дейности, от които
ще имате практическа полза – за работата, за финансовото състояние или за да си осигурите повече комфорт в дома. Ако смятате, че за израстването в професията е нужно да развиете нови
умения или да усъвършенствате стари, не губете
ценно време и действайте. Може да се наложи да
похарчите малко пари, но щом става дума за личното усъвършенстване или за удобството в дома,
може спокойно да го направите.

Оптимистично начало - в добро настроение
сте и се изявявате с лекота. Имате подкрепа от
хората около вас – няма да откажат да ви съдействат. Откривате информацията, която ви е
нужна, за да изпълните замисленото. Проявявате отлични анализаторски и организационни
способности, което ви позволява да решавате
лесно проблемите, които се изпречват на пътя
ви. Оптимистичната нагласа ви помага – имате
усещането, че сте на прав път и късметът е с вас.

Не обичате бюрократичните трудности в
работата. Да не говорим, че ви е неприятно
да ходите от стая на стая, от гише на гише за
изясняване на делови въпроси. Що се отняся
до любовния ви живот той ще бъде доста интересен. Едни от вас ще се радват на хармония
и щедрост от страна на партньора си, а други
ще са изнервени от скандали, ревност и недоверие. Запазете спокойствие и тогава периодът
ще е изпълнен с хармония и разбирателство.

Чудесен период, в който някои подводни камъни и ограничения, с които ще се сблъскате и
съобразите, няма да ви донесат неприятности.
Момент е да направите нещо ново и да работите усърдно за постигнете целите, които сте
си поставили. Дори промените да не са кардинални, направите нещо дребно - сменете прическата, тоалет в гардероба или някоя мебел.
Нуждаете се от различен начин на изява, по
който досега не сте се проявявали.

Стрелец (24.11 – 21.12)

Козирог (22.12 – 20.01)

Водолей (21.01 – 19.02)

Риби (20.02 – 20.03)

Очаква ви една значима седмица, защото е
вероятно преживяванията ви и проблемите, с
които се сблъскате, да имат отзвук в бъдещето
и да търпят развитие и през 2016 година. Ето
защо се заредете с търпение. С каквото и да ви
изненада животът, не очаквайте всичко да се
разреши за ден-два. Основното предизвикателство е да отстоявате своята собствена истина –
за вас самите, за взаимоотношенията ви с друг
човек или за нещо друго.

Изправяте се лице в лице с отговорностите,
които сте поели към хората около вас – интимен партньор, членове на семейството и колеги. Възможно е да откриете, че някои от тях са
бреме за вас – това се случва най-вече, ако сте
се натоварили със задачи, които не са ваши и
ако не умеете да делегирате права в работата.
Периодът е изпълнен с предизвикателства. Откривате, че хора и структури, които сте смятали
за сигурни, всъщност не са толкова надеждни.

Очаква ви прекрасен период, що се отнася
до кариерата и професионалното ви развитие. Погледът на повечето от вас ще е насочен
в тази област и е много вероятно късметът да
бъде с вас в начинанията, които предприемате. Ако искате да ви повишат или да намерите
високоплатена работа, действайте веднага, в
случай че още не сте го направили. Положете
необходимите усилия, проявете активност и
ще бъдете възнаградени.

В душата ви е по-бурно от обикновено.
Преживяванията са драматични и дълбоки за
тези, които не са слагали граници при общуването с околните, втурвали са се да решават
чуждите болки за своя сметка или са правили
прекалено големи жертви в името на другите. Колкото и да сте търпеливи и да не искате
да мътите водата, ако не покажете на другите
какво може и какво не бива да очакват от вас,
ще се чувствате нервни, тревожни и ядосани.

Дезинфекция,
Дезинсекция,
Дератизация
Дезинфекция,
Дезинсекция,
Дератизация
Дезинфекция,
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Pest Control London
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лицензирана
Борба
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Control
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да извършва професионално
унищожаване
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Борба и
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Гризачи
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на дървеници,
различни професионално
насекоми, както
на други вредители.
различни насекоми, както и на други вредители.
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Лозунги от НРБ
Всички луди – на борба за
мир и световен комунизъм!
(Агиттабло в лудница)
Да не оставим нито един
пациент да умре без
лекарска помощ!
(Лозунг в болница)
Студенти, икономисвайте
отпадъците! Те са за вас.
(Лозунг в студентски
стол)
Мечката се мие, чисти
в потоците сребристи.
Има ли за тебе пречка,
да постъпваш като мечка.

ОТГОВОРИ ОТ
МИНАЛИЯ БРОЙ
Водоравно: Мориконе (Енио), Иконопис, Мало (Хектор),
Ивана, Имола,
Великан, Молив, Тар,
Тимол, Берил, Дини,
Сак, Некар, Номер,
Опанол, Канон, Фа,
Тори, Анали, Алити,
Па, „Рале“, Петел,
Полип, Гора, Ози,
Бар, Сан, ЕМИ,
Емине, Воронов
(Стефан), Домино,
Ол, Код, Латам,
Велен, Но, „Унита“,
Атиг, Кен, Лале,
Алино, Арета, СОТ,
Борис, Талер, Лафет,
Гол, Гири, Кука, Оса,
Отава, Ав, Нанини
(Джана), ЕЛО, Атака,
Намек, Мито, Апатит, Тилак, Ловико,
„Ота“ Катарама,
Атерина.
Отвесно: Комета,
Омега, „Около Луната“, Раликор, Тореро,
Атакамит, Килим,
Пипер, Модул,
Фанела, Кокона, Аладин, Небе, Икар, До,
Алена, Оли, Отон,
КА, НИН, Кон,
Аватар, Сим, Рев,
Бала, Талига, „Ила“,
Амер, Ода, Исо, Ето,
Синор, Ки, Оман,
Лолова (Татяна),
Калина, Ум, Тот, „То“,
Ит, Ко, Илона, Иви,
Ара, Аке, Нив, Мол,
Сенегал, Вапор, Дом,
Де Ниро (Робърт),
Амол, Регата, Потир,
Талони, Екери, Атон,
„Милан“, Филиз, Нонет, Ракита, Сарина,
Епител, „На нивата“

Îáÿâè 3131
ЛесноСудоку
Судоку
Лесно

Работа
Професионална компания за почистване по домовете търси жена за
дългосрочна обвързаност. Работата се състои в почистване на домове на редовни клиенти на фирмата.
Адресите са в районите с пощенски
код BR (Bromley). Заплащането е 7
на час. Работната седмица е от Понеделник до Събота (вклч.). Работните часове на седмица са между
35-40. Необходими документи НИН, банкова сметка и постоянен
адрес. Кандидатите с опит ще бъдат
с предимство. Фирмата осигуява
униформи и кратко обучение. Ако
проявявате интерес моля, изпратете кратко CV на: office@mybuton.
co.uk. За допълнителна информация тел: 07878583249.

Средно
СредноСудоку
Судоку

Трима лейбъри, стартово £8p/h,
двама фиксъри £9p/h и един дърводелец. гарантирани 40-се часа
за 5дни. Възможност за овъртайм.
Обектите са два на Хийтроу и на
Стратфорд. Директен договор към
стротелната фирма. Изисквания:
CSCS, банкова сметка, NIN..започване веднага.
07707755346
Екипът на Счетоводен офис търси
да ангажира услугите на ентусиазиран и енергичен free-lanced Data
Input Operator (екстракт на финансова информация от първични
документи) с отличено владеене на
Английски език и напреднали познания и умения при използване на
Microsoft Exel (над потребителско
ниво). Уменията на кандидатите ще
бъдат тествани при първата ни спеща.Моля свържете се със нас, при
интерес! (изпратете вашето CV на:
decidio01@gmail.com ).

Трудно Судоку
Трудно Судоку

Търсят се работници за южен Лондон на следните позиции:
tilers-хора, занимаващи се с лепене
на плочки
Желателно е кандидатите да имат
поне минимални познания по английски език.
Моля изпращайте или позвънете
на номер: 07415952248

Квартири

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

www.kvartirilondon.co.uk: Голямо
разнообразие от ЕДИНИЧНИ,
ДВОЙНИ и ТРОЙНИ СТАИ В
ЦЕНТРАЛЕН И ИЗТОЧЕН ЛОНДОН!
Всички къщи са обзаведени. 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.
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.
Огромна Двойна стая на PLaistow,
просторна и луксозна къща, много
пространство, прекрасна градина и
зона за пушачи с включени всички
сметки!
07904611177 Alex
2 Двойни Стаи на 10 мин пеша от
Upton park station,в къща след ремонт POST CODE E7 8EY ! Без деца
,моля
Нови гардероби и легла,2 тоалетни,градина,БГ ТВ(във всяка стая),интернет
Свободни са от 23/01/16
165£ на седмица,2 седмици депозит,със всички сметки включени в
наема.
Има и една по-малка двойна стая за
140£ на месец
тел за контакт 0759 5048181

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

Обезпаразитяване
Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация
Pest Control London e фирма, лицензирана да извършва професионално унищожаване на дървеници,
оси, мравки и други вредители.
Преференциални цени за българи.
Мобилен тел: 07477070461
Безплатен тел: 033 001 001 003
http://www.pest-control.uk.com
email: office@pest-control.uk.com

Компютри
Преинсталация на Windows, £20
07450781823

Ремонти
vankata26@hotmail.com
078 85746090
02088811537
91a Myddleton Road
Wood Green
N22 8NE
ВиК, газ и инсталации

Автоуслуги
Предлага следните услуги: MOT
£29, service £99, Аir-con service £40,
за контакти и резервации, тел.
02086876711,
02079980699, Ивайло
Scoobike Service & Repair – ремонт, боядисване и продажба
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

Запознанства
Мъж на 35 години търси запознанство с необвързана жена до 40
г., живееща в Лондон. За контакти:
07729 688780

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

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

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

Продавам
Продавам конструктори Lego 07450781823
Продавам лазери за гипсо-картон,
Dewalt, DW088K, Чисто нови, с
една година гаранция в рамките на
ЕС. За повече информация и цена:
07707955534

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

Преместване на багаж и товари в Лондон
и цяла Великобритания.
От една стая до цяла къща
Трансфери до летища и гари

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

