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Как “Брекзит”
ще се отрази на
българите на
Острова

Поли Генова пред
“Новини Лондон:
Благодаря ви
още на стр. 10
българи!

- Какво ще се случи с гражданите на ЕС при
излизане на Великобритания от Съюза
- Кой има право да гласува и кой ще е най-ощетен?
– интервю с зам.-председателя на БСП-Лондон
Нишан Джингозян
още на стр. 16 и 17
Право на
Майчинство във
Великобритания Statutory Maternity
Pay и Maternity
Allowance
още на стр. 12

Европа е футбол
специално
за вас - подарък,
пълната програма
на първенството
на стр. 30
още на стр. 26 и 27

Бягство от Лондон.
Или защо британците
масово се изнасят от
столицата
още на стр. 12

Митьо Очите ли е
новият национален
герой?
Във всяка нормална
държава не биха
му обърнали и
пет минути
внимание
още на стр. 6
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Борис Джонсън: При "Брекзит" ще приемаме
само мигранти с добър английски език!

Б

орис Джонсън и Майкъл Гоув, лидери в кампанията за "Брекзит", обявиха
новите правила, които ще изискват за
бъдещите мигранти, желаещи да се заселят
на Острова. Правилата, вдъхновени от миграционната система в Австралия, ще важат само
ако Великобритания напусне ЕС, пише "Индипендънт".
Наближаващият референдум "за" или "против" оставане на страната в Европейския съюз
ще реши съдбата на всички, които смятат да се
преместят във Великобритания. Новите правила, предложени от Джонсън и Гоув, ще важат за абсолютно всички мигранти, включително и за тези, които идват от страни от ЕС.
Двамата политици, водещи лагера "за" на-

пусне на съюза, заявиха, че ако британците
изберат "Брекзит", автоматичното право на
европейските граждани да идват в страната,
да живеят в нея и да си намират безпроблемно
работа, ще бъде премахнато.
"Всички, които искат да дойдат в страната,
за да учат или работят, ще бъдат приети на
база на техните умения, без да има дискриминация или да се съобразяваме с тяхната националност. За да получат право да работят,
те трябва да изпълняват всички изисквания за
съответната професия, която желаят да практикуват. Освен това те ще трябва задължително да могат да говорят добре английски език",
пише в изявлението на Джонсън, бившия кмет
на Лондон.

Какво мислят звездите за Брекзит?
Няма да преувеличим ако кажем, че на 23
юни на Великобритания й предстои един от
най-важните вотове в историята й. Последствията от избора ще се отрази не само на
Обединеното кралство, но и на цяла Европа.
И тъй като липсват кой знае какви факти като
аргументи, дебатите са силно емоционални и
лични.
Ето какво мислят за референдума хора,
които са далеч от политиката:
ЗА НАПУСКАНЕ
Сър Майкъл Кейн
По думите му, ЕС не е причинил кой знае
какви промени в стандарта ни на живот и затова трябва да си тръгнем.
Сър Ян Ботам
Крикет легендата иска да напуснем, за да
възстановим демокрацията в страната. Защото сме изгубили контрола върху нашия
живот и законите, които ни трябват и искаме.

Кейти Хопкинс
Журналистът твърди, че трябва „британецът” да бъде на първо място и че не иска „да
отвори гостната си за бежанци”.
Елизабет Хърли
„Ако да напуснем означава, че ще можем
да използваме добрите стари крушки и мощни сешоари и прахосмукачки,аз съм за”!
ЗА ОСТАВАНЕ
Бенедикт Къмбърбач твърди, че ще британците ще бъдат по-креативни и с повече
творчески възможности ако останат в ЕС. А
ако напуснат ще се отдалечат от световни постижения в изкуството.
Саймън Коуел
Той пък „имал странното усещане”, че ако
точно сега се напусне ЕС ще се случат лоши
неща.
Джереми Кларксън
Бившият водещ на Топ Гиър изненадващо

НОВИНИ ЛОНДОН
Вестник за българите в Лондон и
Великобритания
Tel: +443300100167 - Лондон
+447479783093 - Мобилен Лондон
+35924925704 - София
Email: editorial@novini.london
Facebook: Novini London
за много подкрепи оставането в ЕС. Защото
така Великобритания щяла да има повече
влияние в световната политика и икономика.
Арсен Венгер
Мениджърът Арсен Венгер призова Англия да запази досегашното си взаимно
уважение и възхищение с останалите страни-членки на Съюза.

Затварят Tower Bridge за 3 месеца
Мостът "Тауър Бридж" ще бъде затворен
за всички превозни средства и колоездачи в
рамките на 3 месеца. Това ще се случи на 1
октомври 2016 г. във връзка с планиран ремонт, предаде Evening Standard.
Лондончани масово недоволстват от продължителността на ремонта, тъй като се очаква да се образуват огромни задръствания
от двете страни на Темза. Таксиметровите
шофьори пък изчисляват, че дори най-преките заобиколни пътища биха удължили

маршрута с поне 30 минути в пиковите часове на деня.
Предвижда се ремонтът да включва обновяване на платформата, отстраняване на
ръждата по него, както и механични ремонти.
Над 40 000 шофьори и пешеходци прекосяват "Тауър Бридж" всеки ден. За около 3
седмици преминаването ще бъде забранено
и за пешеходците. За тях ще бъде осигурено
безплатно придвижване с ферибот.

Всеки четвърти - потенциален емигрант
Скоро няма да има
достатъчно работна
ръка, твърди учен от БАН
Всеки четвърти българин е потенциален емигрант, сочат резултатите от проучване направено в
БАН. Докладът съобщава и друга
тревожна новина: скоро може да
няма достатъчно работна ръка.
„Данните на Евростат относно миграцията нещата изглеждат много
по-обезпокоителни в страни като
Кипър или Испания, отколкото в

България. Половин милион испанци напускат страната годишно. Това
обаче се компенсира от притока на
емигранти”, заяви в ефира на Нова
ТВ проф. д-р Веселин Минчев от
Институт за икономически изследвания към БАН. По думите му България вече е „миграцонно изтощена
страна”. Между 500 и 700 000 българи работят сезонно извън пределите на родината. Когато им свършат
ангажиментите, се прибират тук,
изхарчват парите си и отново търсят работа навън.
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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,
данните
от Google
ватели,
като
едновременно
се чете български
от над 100 сайт
хиляди
Книжното нисочат
издание
пък 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!
Книжното
ни издание
пък
достигна
За тозикато
кратък
период от време
ви от
доказахме,
че можем
да сме
различни,
актуални,
интересни
от над 10
хилядичитатели
броя! се увеличават с всеки ден, като сред тях има българи не само от
итираж
независими!
Нашите
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,
и от Канада
и САЩ.
Което
изключително
много
ни радва
и ни кара
Искрено се радваме,
чено
успяваме
в това,
което
правим
и на което сме
посветили
усилията
сида
–
се информираме
чувстваме горди
с постиженията
си! за най-важното и значимото, където и да се намирате! И
да
вас,
нашите читатели,
ще продължаваме да го правим! Целият екип, всичи, които стоим зад проекта „Новини Лондон“
Искреновсе
радваме,
че успяваме
това, което
правим
наблагодари,
което сме посветили
усилията
си –
и влагаме
него
енергията,
времето,в душата
и сърцето
си,иви
че сте с нас!
Продължада информираме
вас, нашите
читатели,
за най-важното
и значимото,
където
и да се намирате! И
вайте
да ни се доверявате!
А ние
ще работим
и даваме всичко
от себе 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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Юристи: Властите в Англия
редовно изземат децата на имигрантите
Не подписвайте никога
нищо без адвокат,
съветват те
Напоследък се създава впечатление, че
социалните служби във Великобритания
устройват истински „лов” за деца на имигранти, разказва сайтът Ruconnect. Както
споделят пред телевизионния канал LNT
живеещи в Англия латвийци, все повече се
срещат случаи за нарушение при иззема-

АББА
пак заедно!

не на малчугани. Адвокатът Лайма Бренц,
която има практика на Острова, разкрива,
че при нея всяка седмица идват поне две семейства, които са попаднали в черния списък на социалните. „Проблемът става все
по-голям и по-голям.Сякаш службите имат
някакъв норматив по извеждане на деца от
близките им. За това им плащат пари”, коментира адвокатът. Както разказва и живеещата в Англия латвийка Кристин ръководствата на училищата проверяват колко
деца на чужденци учат при тях. „И за всяко
едно от тях измислят някакъв проблем. За-

почват да го разпитват някакви неща, дали
например го бият. То се стресира, започва
да плаче и не може да каже нищо. Майките
се опитват да обяснят, но те грубо й казват да си мълчи”, разказва тя. В имигрантите изниква чувство, че социалните имат
проблеми с почти всички подобни семейства. Юристите обясняват, че ако в дома ти
дойдат за първи път социални работници
заедно с полицията, най-голямата глупост
ще е да подписваш каквито и да е документи. Защото направиш ли го можеш да им
предоставиш възможност да ти отнемат

Садик Хан: Ще използвам Рамадан, за да обединя лондончани
Лондонският кмет Садик Хан обеща, че по
време на празника Рамадан е решен да направи всичко възможно, за да изгради успешно
нови мостове между различните общества в
столицата, предаде Evening Standard.
Кметът на Лондон, който е мюсюлманин,
коментира, че се надява през този свещен
месец подозренията и мистиката около неговата религия да паднат окончателно, за да
бъде доказано, че тя всъщност хората, които
я проповядват, са като всички останали.
В съобщението си по повод Рамадан той
изрази мнението си, че е време всички лон-

Четиримата бяха на
една сцена за първи
път от 30 години
И четиримата члена на АББА се събраха за първо общо изпълнение за
първи път от 30 години. Групата зарадва феновте си по време на гала вечеря в
Стокхолм през уикенда. Пред присъстващите на частното събитие четирима
изпели хита си от 80-те Me and I. Тази
импровизация била доста неочаквана за
всички гости. Последното турне на групата беше през 1982-ра година, а бандата
бе видяна заедно по време на откриването на тематичен ресторант „Мама Миа”.
Тогава обаче те едва разменили няколко
думи един с друг. Въпреки подобни редки събирания на бандата, която е сформирана от две бивши двойки, никога не
са изпълнявали заедно на сцена. Когато
се разделят през 82-ра,
четирима тарешили, че ще е само „почивка”. Тази почивка обаче продължава
и до днес.

Най-голямата нискотарифна авиокомпания в света – Ryanair, обяви драстично намаление в цените на регистрирания багаж на
своите полети. Опростен е и броят на опциите за таксуване – от 108 на 6. Така, пътуващи-

дончани да се обединят и да споделят идеята
за мир, толерантност, справедливост и благородство - неща, които са ценности и за мюсюлманите.
"Този месец имаме чудесната възможност
да обединим всички общества, проповядващи различни религии, чрез благотворителни
дейности, вдъхновени от традиционните ястия за празника", допълва той.
От избирането си за кмет на Лондон до
ден днешен Садик Хан е смятан от хора по
цял свят за символ на обединението и отвореността на британското общество.

57% от лондончаните ще подкрепят оставането в ЕС
По-голямата част от жителите на Лондон
ще гласуват „за“ оставането на Великобритания в ЕС на референдума на 23 юни, сочат
данните от последни проучвания.
Столицата се разделя на 57% в полза на
оставането в ЕС срещу 43%, подкрепящи
„Брекзит“-а. Везните може да се наклонят
още към мнозинството ако повече млади
хора се регистрират за гласуване.
На деня, в който се случваше въпросното
регистриране обаче, сайтът на британското
министерство се срина и се наложи срокът

Добра новина за пътниците на Ryanair!
Компанията намали
драстично цените
на багажа

детето, дори без решение на съда. „Вместо
това родителите трябва да откажат да подписват, като например кажат, че не разбират английски”, съветват специалисти. Докато всичко се стигне до съда, засегнатите
лица трябва да потърсят помощ в посолството.

те на полети до 2 часа ще спестяват до 50% от
досегашната такса за багаж, а на полетите до
3 часа – до 17%, в зависимост от количеството багаж, което превозват. Намаление няма
само на полетите над 3 часа. Таксите ще бъдат такива, независимо дали багажът се закупува още по време на резервацията на билета
или се добавя в последствие. Цените няма да
се променят и според натовареността на сезона, както беше досега.

Ryanair е една от най-големите авиокомпании с най-ниските тарифи. Услугите на
компанията използват над 106 млн. пътници
по света. До момента авиокомпанията пътува до 200 летища в 31 страни по света. Ryanair
има 83 бази в Европа и 360 самолета. Маршрутите до България към този момент са 52.
През 2016 г. компанията ще достигне до 180
млн. пътници. Предвижда се мащабен ръст
на българските пътници - до 1,6 млн. души.

да бъде удължен.
“Колкото повече млади хора са успели да
се запишат, толкова по-големи са шансовете
резултатите да са в полза за оставане в ЕС”,
коментира премиерът Дейвид Камерън.
Близо половината лондончани на възраст между 18 и 24 г. признават, че не биха
отишли да гласуват, въпреки че са против
“Брекзит”-а. От друга страна, по-голямата
част от възрастните жители на столицата,
които са над 65-годишни, вече са се регистрирали.

Бащите на деца до 3
години със закрила
от държавата
БСП предлаг татковците да не
могат да бъдат уволнявани
Бащите на деца до 3-годишна връзка
да не могат да бъдат уволнявани, също
като майките, предлага БСП. Очаквано
обаче, бизнесът веднага се противопостави на подобна възможност, информира
Би Ти Ви. Депутатите предлагат бащите,
включително осиновителите на малки
деца да могат да бъдат уволнявани само
и единствено след разрешение от Инспекцията по труда.
Според предложението, със закрилата трябва да се ползват и мъжете, които
живеят на съпружески начала с майката. Бизнесът е категорично против предложенията. Твърди, че по този начин
държавата прехвърля отговорността за
решаването на демографската криза върху работодателите. Предложението тепърва ще се гледа от парламента.

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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Митьо Очите ли е
новият национален герой?
Във всяка нормална
държава не биха
му обърнали и пет
минути внимание
Илина Григорова

С

ъщинска истерия тресе българското общество. Мислите, че е свързана с речта на Плевнелиев, която
впечатли всички членове на Европейския
парламент? Не. Мислите, че е свързана със
смъртта на поета Евтим Евтимов? Не. Мислите, че е свързана с предстоящите кандидат-президентски избори? Не е това. Истерията е свързана с драмата около едно
глупаво паркомясто в Слънчев бряг и битката за изконното право на един или друг
да го ползва, в следствие на което един важен член на нацията, допринесъл изключително много за нейното развитие, макар
предимно в негативна посока, бе застрелян
и сега се бори за живота си. Димитър Желязкова, известен като Митьо Очите или
Митьо Да Айс.
Още си спомням първият ми досег с
едно от най-гледаните в България риалитита „Мутри брадър“. Бях на около може
би 10 години, някъде през онези вълшебни
90-те, за които е модерно днес да се бленува, когато пред очите ми двама мъже и една
жена, облечени в черно (много преди филма „Мъже в черно“ ) се появиха изневиделица на улицата, на която играехме криеница, нахълтаха в една къща, където на
двора група мъже мятаха карти, гръмнаха
един от тях, а след това, също така внезапно, се скриха в един вход и избягаха. След
себе си оставиха само една гумена ръкавица, която ние скрихме и използвахме за
игра, без дори да подозираме, че полицията около 2 часа търси някаква улика. Тогава подобни случки бяха нещо обичайно
и никой не им обръщаше особено внимание. Родителите ни дори не ни извикаха да
се приберем. Нито пък ни попитаха дали
сме уплашени, стресирани и дали имаме
нужда от среща с детски психолог. Тогава
на подобни тъмни субекти не се гледаше
като на някакви национални герой, чиито
живот, действия, начин на обличане и прическа трябва да бъдат в центъра на главни
водещи новинарски агенции.
Подобни престрелки отново станаха
модерни, или по-точно обикновена гледка,
в годините, когато сегашният премиер бе
главен секретар на МВР. Много от нарколагерите в София бяха разпръснати и буквално унищожени. От тогава насам джой-

нтът определено вече не е левче. Случайно
или не, сега отново, при втория мандат на
премиера Борисов, подобни кървави случки се повтарят. Разбира се, в това няма
нищо страшно. Нито пък срамно. Няма
нужда да се притесняваме дали това ще
прогони англичани, руснаци, чехи от нашето море. Ако има нещо, което може да
ги изгони от там това е само и единствено
поскъпването на водката-менте и бирата.
На никой от чуждестранните турсити не
им дреме, че някакви си там „бизнесмени“
с неизвестни бизнеси са тръгнали да се
гърмят заради спор за паркомясто. Да паркираш в днешно време може да е наистина
изнервящо, нали? Факт.
Лошото е обаче че на нас ни пука твърде
много. Или по-точно на някои журналисти.
Сега...ако погледнем обективно, трябва да
проявим разбиране. Лято е. Освен за Европейското първенство, няма много-много други теми за писане. Какво да правят
репортерите? Не може само да отразяват
Фестивала на розата в Казанлък, нали?
Подобрен разстрел и Митьо Очите, който
бере душа , са си манна небесна направо.
Това си е ходещ рейтинг (е, в неговия слу-

чай легнал). Ако не го уловиш, трябва да си
....балама. Само че, аз не мога да се начудя
на тези лекари и шефове на болници.
За Митьо Очите се грижеха ВСИЧКИ
хирурзи от бургаската болница, включително и техни "столични колеги", кръвопреливане му се правеше от всички възможни
резерви в Бургас и в Стара Загора (в същия
ден , в същата болница умира двегодишно
дете, между другото да кажем..)...въобще
като цяло, все едно се спасява живота на
премиера и на президента едновременно...
Чудя се как не се и пусна благотворителен
номер, на който да пращаме смс-и.
Да бе Хаджи Димитър с кървяща рана
там, не би била толкова голяма грижата за
него. Може би звучи заядливо да се задава
подобен въпрос – но би ли се положила такава грижа за който и да е друг, айде няма
да казваме престъпник, но за някой друг?
На колко семейства са били искани пари,
за да продължи кръвопроливането? Колко хора са трябвали да търсят транспорт
за болните си близки до София, защото в
родните им малки градчета няма кой да
им обърне внимание и за пет минути? Ех,
ако беше здравеопазването за нас, такова

каквото е и за Митьо Очите, който между
другото получава прякора си защото обичал да удря опонентите си в очите....
Обществото така и не получи каквито
и да е обясняния защо подобен инцидент,
който бе определен и като „махленска свада“ от премиера, стана толкова значимо
събитие.
Защо се следи час по час дали бившият висаджия, арестуван безброй пъти,
е в операционна или не, жив ли или не
е. Защо Румяна Бъчварова отложи важното си участие в Европейския съвет на
вътрешните министри? За да бди и тя до
леглото на Митьо ли – мъж, за който се
твърди, че е участвал във въоръжени грабежи, отвличания, побоища, сделки? Как
досега Желязков, чиято криминална кариера започва на едва 23 години, успява
толкова години да безчинства и да държи
в постоянен страх целия бургаски район?
Чии интереси са толкова важни да бъдат опазени живи с цялата истерия около
самоубийствената му проява на псевдомъжество в Слънчев бряг? Защото със сигурност тук не става въпрос само за тези на
Димитър Желязков.
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рез изминалата година и особено в разгара на дебатите „за”
или „против” оставането на Великобритания в ЕС, темата за мигрантите е особено деликатна. Голяма част
от британците не са настроени положително не само към бежанците, но и към
чужденците, дошли от друга европейска
страна. Все по-често се повдига темата
за това как мигрантите от ЕС са нахлули
във Великобритания, за да се възползват от социалните помощи и да изкарат
„лесни пари” на гърба на британския данъкоплатец. На показ се излага и твърдението, че тези хора с нищо не допринасят
за развитието на страната и дори пречат
на гражданите, които „по право” трябва
да имат привилегии, защото са се родили
там. Така мигрантите от ЕС взимат хляба
на „чистокръвните” и междувременно
развалят реномето на нацията.
Подобни доводи често са използвани
от политиците, които искат Великобритания да излезе от Европейския съюз. Те
привличат привърженици към своя лагер с твърденията си, че ако страната не
е членка, напливът на мигранти ще бъде
в пъти по-малък, тъй като пребиваването им ще бъде затруднено. Освен това те
изтъкват факта, че подобен сценарий ще
бъде благотворен за британската нация,
за нейното развитие и бъдеще. Но дали
е така?
Мигрантите, дошли от държави, които са членки на ЕС, също са допринесли
за развитието на страната, при това в
една от най-важните сфери. Ново проучване сочи, че британските училища,
в които учат голям брой деца, родени в
друга държава от ЕС, показват по-добри
резултати в сравнение с тези, които са
посещавани предимно от британчета.
В периода между 2011 и 2015 г. броят
на учениците във Великобритания, които са дошли от друга европейска държава, е нараснал с 1.2%. Много мигранти
обаче предпочитат да запишат децата си
в учебни заведения, които вече са посещавани от деца на други хора като тях.
Ето защо в някои конкретни училища за
същия период се наблюдава нарастване
броя на мигрантските деца с цели 30%, и
именно това са местата, където са регистрирани най-добрите ученически резултати.
Проучването, което наскоро беше
публикувано в британското издание The
Independent, беше предшествано от още
едно, което е също толкова показателно – че британските ученици изостават
в училище и са изпреварени от своите
съученици от „етническите малцинства”.
Това доведе и до размисли за това доколко родителите на тези деца се интересуват и следят техните резултати и доколко
е важен за тях техният академичен успех.
Д-р Тимо Хани, който стои в основата на проучванията, уточнява, че за целите им са използвани данни от над 20
000 училища в цяла Великобритания.
Те са показали, че онези учебни заведения, където учат по-голям брой деца на

Британските училища с голям
брой деца на мигранти от ЕС
показват най-добри резултати
мигранти от ЕС, са с повече отличници,
отколкото останалите, в които броят им
е по-малък. Д-р Хани допълва, че резултатите са особено показателни за влиянието на европейската мигранция върху
образователната сфера и подчертава, че
това трябва да се вземе предвид от всеки,
който смята да гласува на референдума
на 23 юни.
Точният брой на децата на мигранти
от ЕС не е посочен в доклада от проучването. Резултатите сочат, че най-много такива ученици има в Лондон, Питърбъро,
Линкълншър и Норфолк. Най-голямо
разнообразие, очаквано, е установено в
столичните училища, които са посещавани от ученици от всякакви етноси.
„Фактът, че тези ученици се справят
по-добре от своите британски връстници, на пръв поглед е изненадващ”, пише
в доклада. „Защо училищата с голям
брой деца от чужбина, повечето от които вероятно са научили друг език/езици,
преди да се докоснат до английския, са с
по-добри резултати от онези, при които

английският език е майчин?”
Д-р Хани има теория по въпроса. Той
смята, че тази пропаст вероятно се е получила защото тези деца идват от семейства, които ценят повече образованието,
в сравнение с британците.
„Повечето европейци ценят образованието. Родителите, които искат добра реализация за децата си в чуждата страна,
вярват, че английският език е от основно
значение за това и полагат повече старание, следейки учебните им занимания.
Ето защо се получава така, че дори когато английският не е майчин език за тези
ученици, те се справят по-добре, защото
упорито се опитват да се адаптират и да
достигнат високо ниво в училище”, смята
д-р Хани.
Проучването извежда на преден план
още един любопитен факт – че това е
тенденция, която е най-характерна за
Лондон. Д-р Хани е развил две хипотези
по въпроса.
„Първата ми хипотеза е, че Лондон е
мястото, където тези деца могат най-лес-

но да се адаптират, заради етническото
разнообразие в училищата. Там „различните” като тях са най-много, а през последните години са нараснали още повече. Може би Лондон, по една или друга
причина, предлага най-добрата среда за
такива ученици. Другата ми хипотеза е
свързана с това, че в столицата учат повече деца на мигранти, които са успели
да се реализират именно там, благодарение на образованието си. Самият аз съм
син на полски мигрант, съпруг съм на
мигрант от Япония и съм бил мигрант.
Затова не е изненадващо, че подкрепям
хората, които са дошли тук, защото са заслужили и защото имат право да изберат
своето място в света.”
Д-р Хани все пак уточнява, че основната цел на изследването му е била да
анализира числа, които обективно да
покажат каква е реалната ситуация. И тя
е, че голяма част от мигрантите от ЕС са
заслужили мястото си на Острова и че се
стараят тяхното семейство да стане пълноценна част от британското общество.
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Избраха най-красивата българка в Лондон
Валя Балканска ни
Треска за Шекспир на
Кристин Иванова от Благоевград
гостува в Лондон на 2 март
грабна короната
Острова, честват 400

Космическият глас на България Валя Балканска ще ни гостува в Лондон на 2 март. За този
ден е планиран големият концерт "България - от
веченаима
нова инай-кравековеондон
за векове"
BBRсвоята
Foundation
BBR TV,
сиванационалния
българка. На
бляскава
по случай
празник
3 март.вечер в
централния
нощен
клуб
“Алис” КрисЗаедно
с Балканска
ще бъде
и известният
гайтин
от Благоевград
се окичи
с
дар Иванова
Петър Янев,
а двамата ще гордо
изпълнят
най-емприза
“Мис БългарияUK Лондон
2016”.
блематичните
родопски народни
песни.
22-годишната
моделка
живееучастие
в Лондон
от
В представлението
ще вземат
много
7групи
години
с родителите
си. Тя
е родом
от както
блаза български
народни
песни
и танци
от Великобритания,
и от други държави в
гоевградкия
кварталтака
„Струмско“.
Кристин благодари на организаторите и
на журито, отредило ѝ да сложи короната
на глава си, като победител в 10-то издание
на конкурса. Момичето и майка ѝ напуснали през 2009 г. България и избрали Лондон
за свой нов дом. Там вече ги чакал бащата
на миската с разработен бизнес. В момента

Л

“Емигранти” на Славомир
Мрожек идва в британската
столица. Прочутото
представление ще се играе в
Българското посолство в Лондон

Европа.
Концертът е от 19:00 часа в зала Millfield Arts
Centre. Адресът е: Silver Street, Edmonton, N18
благоевградчанката
е студентка. Смята след
1PJ.
катоЦената
се дипломира
да eсе20занимава
брокер-за
на билета
паунда. сБилети
ство.
концерта може да закупите онлайн от сайта
журито
бяха- https://www.enfield.gov.uk/
носителката на титлата
на Сред
Millfield
theatre
Мис
Румъния – Лондон 2016 Йоана Еа и Мис
millfield/homepage/18/whats_on_millfield_theatre
и Мисис България Свят Кристиана Костадинова.
Криси
дефилира
в Свилен
нощнияГригоров
клуб с
Интервю
с шефа
на BBR TV
- на стр. 10 тоалет
и 11 и по бански костюм, като
официален
фигурата й сериозно се открояваше от тези
на останалите претендентки, част от които
определено бяха объркали конкурса.
Фотомоделът от Благоевград не за първи
път печели подобни конкурси. Преди години получи титлата „Мис Югозапад“, като тогава работеше за агенция MSA Model Group.

За доброто настроение на гостите
на събитието се погрижи поп фолк
звездата Димана, която изпя някои
от най-големите си хитове между
различните турове на конкурса.
Типично по български, малко след края на проявата заваляха
остри критики из социалните мрежи относно това дали Катрин действително е най-красивата българка в
Лондон и дали конкурсът не е нагласен. Въпреки това обаче, поздравяваме колегите от “Будилник”, които
са и организатори на събитието за
това, че въпреки всички негативни

години от смъртта му

Тази година се навършват 400 години от
смъртта на Уилям Шекспир. На 23 април
1616 г. бардът умира в родния си Стратфорд
на Ейвън, но пиесите му продължават да
живеят пълнокръвен живот и днес. Театри,
университети и издателства по цял свят
ще отбележат юбилея. Разбира се, родината на Шекспир Великобритания предвожда
честванията.
Легендите на киното и театралната сцена
Иън Маккелън и Джуди Денч са сред звездите, които ще вземат участие в празненствата
за юбилея на драматурга, съобщи Би Би Си.
Shakespeare Live! на Кралската Шекспирова компания, в който те ще вземат участие,
ще бъде излъчван по Би Би Си 2. Заедно
със звездите от филмите за 007 и "Властелинът на пръстените" в постановката ще се
включат Джоузеф Файнс - изиграл барда в
наградения с "Оскари" филм "Влюбеният
Шекспир",
Английската
националнасъпътопера,
реакции,
които
винаги неминуемо
Бирмингамският
кралски
балет, певецът
стват
подобни събития,
продължават
да се
Иън Бостридж
и поетът рапър
занимават
с организирането
им.Акала.
Друг е въМеждувременно
режисьорът
просът
до колко са успешни
или не,нато"Спектова
тър"трябва
Сам Мендес
продуцира
корона:
всеки
да прецени
сам за"Кухата
себе си.
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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
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“Емигранти”, една от най-известните постановки на Славомир Мрожек ще
зарадва ценителите на театъра в Лондон
следващата събота, 18-ти юни.
Прочутото представление ще се играе
два пъти в Салоните на Българското посолство, като можете да избирате дали да
го посетите от 16 или от 18 часа.
Войната на Розите" с Бенедикт Къмбърбач,
Сценичната версия на “Емигранти” е
Джуди Денч, Кийли Хоус, Софи Оконедело на Диана Добрева, зад сценографидо,
сърстои
Майкъл
и Том
ятаХю
и Бонвил,
костюмите
НинаГамбън
Пашова,
а
Стъридж.
музикалното оформление е поверено на
ПодДиманова.
режисурата на Ръсел Дейвид "Сън
Петя
в лятна
нощ" ще претърпи
нова адаптация
В представлението
участват
Милен
сМиланов
участието
на Мат Лукас,
Максин Пийк,
и Александър
Дойнов.
Джон
Хана, Илейн Пейдж, Ричард Уилсън
Емигрантът
ГодиниКрибинс
наред ние
себе
си
и Бърнард
(потренирахме
Би Би Си 1).
Радио
да Би
заключваме
дълбоко
вътрев Стратфорд
в нас наБи
Си 3 пък ще
се настани
шите
истини,
позволяваме
тона
Ейвън
междуда22неи им
24 април,
за да излъку-така
да
излязат,
да
укротяваме
по-буйчи нови произведения на поетесата лауреат
ните от
да оставяме
най-опасните
да
Каръл
Антях,
Дъфи
и адаптация
на "Крал Лир"
изтлеят и умрат. И само понякога, в миг
с участието на Иън Макдърмид (император
навойни").
силно вълПалпатин от "Междузвездни
нение
или
на
"Шекспир е в нашето ДНК.
От 90
години
пиянска
откроние излъчваме произведенията му пред нявеност, желязколко поколения, но никога досега не сме
ната врата на
правили нищо толкова дръзко и авантюрисавтоцензурата
тично, както в момента", заяви генералният
се отваряше, за
директор на Би Би Си Тонида
Хол.
Той допълизлеем
нещо
ни, че през 2016-а Би Би Си
осъществи
от ще
онова,
коесвоята най-важна мисия - да
тоизползва
отдавнавсичсе
ките си ресурси с цел да направи
Шекспир
беше насъбра"неустоим за всички, по целия
свят".
ло…
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Звездата от “Евровизия” Поли Генова
след концерта си в Лондон:

Благодаря
на българите
във Великобритания!
- За мен е чест, че ме подкрепихте, 4-тото място е
заради вас!
- Искам сънародниците ни в чужбина да се гордеят с
мен
- Ще се върна пак в Лондон, искам отново да ви
зарадвам!

У

спехът на Поли Генова на тазгодишното издание на “Евровизия” ще се
помни дълго. Изпълнителката, която с хита си “If Love Was a Crime” достигна
4-тото място на престижния музикален
конкурс и накара хиляди българи по света
да се гордеят с родината си и постиженията й, зарадва нашенците в Лондон с концерт в клуб “Clapham Grand” на 5ти юни.
В комбинация със слънчевия ден, което е
голяма рядкост в Лондон напоследък, позитивната, енергична и усмихната Поли
направи неделният ден едно уникално преживяване. Признаваме си, отдавна не бяхме виждали изпълнителка, който така
да се раздава на сцената и да предизвиква
такива бурни радостни реакции у хората,
дошли да се насладят на таланта й.
Изчакахме търпеливо на дългата
опашка за автографи и снимки, в началото на която беше тя- усмихната, търпелива и обръщаща внимание на всички. И
си поговорихме с г-ца Генова. Вижте какво
ни сподели тя минути след концерта си в
британската столица.

Интервю на Гергана Бойчева
-Здравей, Поли! Как се чувстваш след концерта си в Лондон?
- Здравейте, както вие, така и вашите читатели! Аз се чувствам просто страхотно тук,
в Лондон! На концерта имаше толкова много
българи, а и не само – българи, които бяха довели и чужденци със себе си. А те, от своя страна имаха възможност да се запознаят с нашата
култура, с нещата, които правим в момента. За
мен, участието ми тук тази вечер беше огромно
удоволствие, невероятна възможност, изключително зареждащо и емоционално! Всички
знаеха песента ми от “Евровизия”, пееха с мен,
беше наистина много хубаво!
-Отдавна ли планираше този концерт?
- Не, истината е, че нещата се случиха малко
спонтанно. Но това, доста често, води до много
по-добри и хубави неща, нали (смее се). Всъщност, аз бях в Лондон преди началото на конкурса “Евровизия” заради една от специалните
дати, свързана с проявата. А именно – среща с
всички журналисти, в интернационален план
и аз тайничко си помечтах, че бих искала да се
върна тук и да попея за българите в британската столица. И ето, то се случи. И според мен,
тепърва ще се случва!
- Тоест, би се върнала пак?

- Задължително! И то с нови неща, проекти,
с които да ви зарадвам и да ви накарам да се
чувствате горди с мен и горди, че сте българи!
- Усещаш ли се по-различно като изпълнител сега, след като пожъна такъв успех на
“Евровизия”?
- Не бих казала. Аз съм си същата! Дори бих
могла да кажа, че се чувствам все по-добре и
по-добре! Стискайте палци всички проекти, с
които съм се захванала да се случат, за да можем да направим още и още качествени неща!
-Цяла България, а и ние – българите в чужбина, изключително много се гордеем с
теб, Поли! Поздравяваме те! Какво беше
усещането след финала на “Евровизия”, как
се чувстваше след подобна, меко казано,
феноменална за теб, а и за родината ни
вечер?
- Наистина феноменално чувство. От сърце
искам да благодаря най-вече на всички българи
в чужбина, които ме подкрепиха и направиха
възможно това да се случи. Те са “главните криминални” в това да стигна до четвъртото място
на тазгодишното издание на “Евровизия” и съм
им безкрайно признателна за това! За всичко
това, което се случи не е никак малка победа,
ако мога да я нарека така, не само за мен, но и за
цяла България. Защото ние, реално, направихме най-голямото постижение на този конкурс
на страната ни до сега. А може би и най-голямото за Европа изобщо. Защото България, що
се отнася до вот е първа от Европейския съюз.
Така че, хора, ние сме абсолютни победители!
- Очакваше ли подобен развой на нещата,
как би оценила представянето си?
- Нямах никакви очаквания и мисля, че точно за това ми се получи (смее се). Истината е, че
се доверих изцяло на екипа си, за пореден път
осъзнах колко е важно за теб, зад всеки артист,
да стоят едни хора, които му помагат и се грижат за него, дават му увереност. Част от тях са
и тук с мен, в Лондон, Бобо дори излезе на сцената тук тази вечер. За пореден път искам да им
кажа едно голямо благодаря за всичко, за това,
че споделиха с мен всичко – емоцията, притеснението, като цяло – приключението “Евровизия”! Надявам се да имаме още много такива
поводи и занапред!
- От къде дойде вдъхновението за песента,
вече позната на цяла Европа “If Love Was a
Crime”?
- Aз и целият ми екип имахме основната
идея посланието ни да е любов, любов и само
любов. Става въпрос за така наречената вселенска любов, която можем да открием между при-

ятели, между любовници, в семейството и т.н.
Едно от нещата, които ни вдъхновиха, за да напишем целия текст на песента, бяха т.нар. нови
писма на Айнщайн, за които не се знае дали са
достоверни, но определено ми повлияха. В едно
от тях се говори точно за любовта и за това, че
тя е най-голямата сила в света, която може да
победи всичко и да върне мира.
- Имаш ли си някакъв ритуал, сувенир...Изобщо нещо, което правиш преди да излезеш на сцената. Чували сме какви ли не неща
– някои пристъпват с левия/десния крак,
носят си амулети, камъчета...При теб как
стои този въпрос?
- Аз нямам подобни “традиции”, по-скоро се
оставям на момента. Например, когато излизах
на сцената на “Евровизия” в Стокхолм си пеех
български народни песни.
-Какви например?
- Спомням си, че бяха “Облаче ле бяло” и
“Хубава си моя горо”, но покрай емоциите е
възможно да е имало и други. Представях си
също така баба и дядо, които вече не са сред
нас, но пък съм убедена, че биха било много
горди с мен и биха ме подкрепили, ако имаха
тази възможност. А мисълта за тях винаги ме
успокоява много. Изобщо, гледам, когато излизам на сцената, независимо къде съм, да си
припомням неща, които ме “свалят на земята”,
за да мога да контролирам този адреналин, който е изключително висок заради напрежението,
което се създава. Повярвайте ми, не е никак
лесно да знаеш, че цяла България е зад теб, разчита на теб, стиска ти палци и те гледа! Дори е
малко плашещо!
- Плашещо?
-Ами да, заради огромните очаквания, които ти възлагат. Искам наистина много да благодаря на всички, които застанаха зад мен, изразиха подкрепата си в социалните мрежи и по
този начин ми вдъхнаха кураж. Вие направихте
така това да се случи! Ние можем да бъдем заедно, да бъдем силни! И на финала, а и не само, по
време на целия конкурс “Евровизия” го доказахме. Гордейте се със себе си, заслужавате го, вие
сте част от това!
-Тук, във Великобритания стана страшно
популярна след финала на конкурса. След
Христо Стоичков и Димитър Бербатов,
вече ще свързват българите в Европа и с
Поли Генова! Което може само да ни радва,
разбира се. С какво смяташ, че впечатли
най-много хората, за да гласуват за теб?
-Мисля, че те усетиха, че аз бях себе си. И
винаги ще бъда. Показах това, за което аз, моят

екип, лейбълът, който е зад мен, изобщо толкова много хора сме се трудили. А усилията, аз
вярвам, винаги се възнаграждават. Именно за
това се надявах, че ще се оцени, и ето, България
и българите по целия свят повярваха в нас. А
какво по-хубаво от това! Какво по-голямо признание за един изпълнител?
- Мислиш ли, че имаше неясноти във вота
и мнението на журито? Много хора са на
мнение, че доста неща на този конкурс не
са кристални и всичко по някакъв начин
може да бъде манипулирано?
- Съвсем искрено ще ви кажа, че дори аз самата не разбирам точно регламента на конкурса. Поради простата причина, че не се интересувам нито от класации, нито от геополитика,
нито от каквито и да е било подобни неща. Аз
съм музикант и са ми абсолютно чужди подобни неща. Моята най-голяма радост е вотът на
зрителите, за мен той е показателен. И видях
много любов и подкрепа за мен!
- В деня на финала на Евровизия ти отправи призив към българските политици да
дадат възможност на нашенците, които
са избрали чужбина за свой втори дом, да
имат право да гласуват. И именно тези
хора те изпратиха, ако можем така да се
изразим, на 4-тото място. Защо смяташ,
че това е важно?
-Използвах, съвсем съзнателно трибуната
на “Евровизия”, за да отправя този призив. Направих го, защото знам, че е много важно, при
положение, че искам да получа подкрепата на
тези хора, и аз да им дам нещо. Макар и, разбира се, това да не зависи от мен, аз смятам, че
всеки има право на глас и е редно да го получи.
Отдавна подкрепям тази кауза и сметнах, че
това е най-удачният момент да споделя мнението си публично. И се радвам, че го направих.
Защото, макар да не са в България, в крайна
сметка и те са българи!
-Какво би казала на читателите на “Новини Лондон”?
-Искам да им кажа, че безкрайно много им
благодаря! За мен беше чест да представям и
тях на финала на “Евровизия” , а за да стигна
до това място знам, че те са ми гласували доверие. И няма да ги разочаровам. Искам да им
кажа също, че аз се гордея, че съм българка и
се надявам един ден и те да усетят нещата като
мен. Надявам се всички ние, децата ни, да се
гордеят с всичко, което нашата страна, нашите
предци са направили и един ден да го запазим
във времето и да го разпространяваме. Това е
най-важното!

Завършил в UK счетоводител
• Откриване на банкови сметки
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• Счетоводство на Self-employed and Company Payroll
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Бягство от Лондон. Или защо британците
масово се изнасят от столицата
66 000 души са
напуснали Лондон
през 2015 г.
Причината търсене на
по-ниски
цени на имотите,
по-спокоен живот
и среда, подходяща
за отглеждане
на деца
Теодора Иванова

Л

ондон е прекрасно място за живеене, но не е за всеки. Най-малко
за хората, които нямат високи доходи и в същото време не обичат шума,
натоварения трафик и мръсния въздух.
За младите хора тези неща не са проблем,
но за по-възрастните, които вече имат
деца и търсят уют и спокойствие, съчетани с разумна цена на един приятен имот,
британската столица вече не е толкова
привлекателно място. Поне така мислят
двама на всеки трима лондончани, участвали в едно интересно ново проучване,
свързано с пазара на недвижими имоти
в Лондон.
През 2015 г. близо 66,000 души (предимно семейства) са напуснали Лондон
и са си купили къща в провинцията. Подобна статистика не е била регистрирана
в столицата от 2007 г. насам. Очаква се
процесът да продължи да прогресира,
тъй като едва един на трима лондончани
е отговорил в анкетата на агенция Strutt
& Parker, че е склонен да остане завинаги
в Лондон.
Голяма част от бившите жители на
британската столица, които са се преместили през 2015 г., не са се отдалечили
особено от нея. Това означава, че по-голямата част от тях вероятно учат или работят в Лондон, или просто им се налага
често да пътуват до града по една или
друга причина. Участниците в проучването, които все още не са се преместили,
но имат желание, също споделят, че биха
избрали да живеят в някое съседно на
столицата градче, за да могат лесно да
стигнат до нея когато им се наложи. Основната причина да не искат да останат
се крие в цената на имотите и във факта,
че в провинцията могат да се сдобият с
по-голяма и по-хубава къща на цената на
двустайно жилище в Лондон.

Една трета от лондончаните, които
планират преместване в близките 5 години, споделят, че искат да останат в Югоизточна Англия, докато един на всеки 10
смятат да съсредоточат търсенето си в
Източна Англия. Един на всеки 12 души
пък оглежда имоти в Западна Англия.
Що се отнася до това, което търсят в
тези имоти, отговорите са сходни. Две
трети от анкетираните смятат за приоритет къщата им да се намира в непосредствена близост до хубави магазини,
спирки на обществения транспорт и приятни паркове, в които да водят децата си.
За тях е важно да могат да се придвижват
пеша до подобни дестинации. Шест от
10 души са готови да пренебрегнат тези
неща, стига да успеят да се преместят
близо до роднини или приятели, с които
да се виждат по-често.
Масово лондончаните искат да избягат от следните неща: високите нива на
престъпност, мръсния въздух и градския шум. Най-големият проблем обаче
са финансите. Над половината от хората,
които са се включили в проучването на
Strutt & Parker, споделят, че просто търсят по-нормални цени, за да не изплащат
цял живот едно жилище, без да могат да
помогнат на децата си след време да си
купят тяхно.
Според последни проучвания, средната сума за депозит от човек, който за пръв
път си купува имот в Лондон, възлиза на
около 90,000 британски лири. Банките са

въвели вече и нов тип кредити, които са
по-специални от обикновените, защото
се основават на помощ от страна на родителите на купувача. Дори това обаче
не привлича голяма част от жителите на
столицата, чиито изисквания са високи,
но и разумни.
Един от авторите на проучването коментира, че лондончаните масово искат
да избягат от високите цени на имотите,
но в същото време търсят места с добра
среда и отлични условия за едно семейство. Те проучват както градчето, така и
квартала, включително и неговите жители. Основната цел на повечето от тях
е да открият място, което ще им осигури
по-висок стандарт на живот – спокойствие и разумна цена на имота, благодарение на която ще могат да заделят известна сума за своите бъдещи нужди.
Масово лондончаните, които искат да
се махнат от столицата, не са привлечени от идеята за голяма къща. Повечето
от участниците в проучването споделят,
че не могат да си позволят такава дори в
провинцията, но и че въпреки това целта
им е да открият жилище, което е по-голямо от сегашното им.
Едно от най-харесваните градчета
през последните няколко месеца е било
Банбъри. Намира се в северната част на
графство Оксфордшър в Югоизточна
Англия. Близо е до Лондон и разполага
с добри училища, магазинчета, клубове,
ресторанти, както и добра слава на меди-

цинските услуги. Привлекателно място е
и Кранбрук в Кент – красив град, отново с добро училище, магазини и пъбове,
разположени на няколко добри локации,
както и удобен транспорт до столицата.
Районите в централната част на графство
Бедфордшър също са особено търсени от
потенциални купувачи, които не искат
да живеят в Лондон, но желаят да са близо до него. В момента средната цена на
имотите там е 222,958 британски лири (в
сравнение с близо 600,000 в столицата).
Именно цената е основният проблем
не само за чужденците, избрали да живеят в Лондон, но и за коренното население.
Много млади хора искат да се отделят от
родителите си, но избират да го направят
в по-късен етап, за да съберат пари за
собствено жилище.
Междувременно средната стойност на
имотите в британската столица достигна
рекордните 600,076 британски лири. Това
е била средната цена на жилищата през
месец май. Тя се отнася за всички квартали, с изключение на централната градска
част.
От началото на тази година досега се
наблюдава прогресиращо повишение
в цените на имотите в британската столица – с близо 14% спрямо миналата година. Само през последните два месеца
стойността на жилищата е нараснала с
цели 7.9%. Ако този процес продължи да
прогресира, вероятно и броят на лодончаните, желаещи да живеят в провинци-
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Право на Майчинство във Великобритания Statutory Maternity Pay и Maternity Allowance
Няма да е преувеличено да кажем, че с предвидената
финансова подкрепа и медицинските грижи британското
правителство осигурява на жените в страната
безоблачна бременност и спокойствие при отглеждането
на децата след раждането. От „Новини Лондон“
потърсихме информация за това нан какви помощи
имат преаво българските майки на Острова.

- наета или самонаета на работа за поне
26 седмици
- да сте печелили минимум £30 седмично
или повече в продължение на поне 13 седмици (тук няма изискване за континуитет - т.е.,
седмиците може да се съберат от различни
периоди, в които сте били наети. Прекъсването на работата или смяната на работодателите или работните места в случая не е
проблем.

Надя Йончева

Maternity Allowance - 14 седмици
Можете да получавате тази помощ, ако
поне 26 седмици от периода на бременността
вие:
- сте била омъжена или в официално съжителство (married or in a civil partnership)
- не сте наета или самонаета (employed or
self-employed)
участвате в бизнеса на съпруга/ партньора си и не получавате трудово възнаграждение за това
- съпругът/ партньорът ви е регистриран
като самонмает (self-employed person) към
HMRC (HM Revenue and Customs) и изплаща
Class 2 National Insurance
- нямате право на Statutory Maternity
Pay или на по-високата сума за Maternity
Allowance
- плащали сте нисък размер на осигуровки (Class 2 National Insurance). Преди да изплатите осигуровките си, трябва да сте попълнили Self-Assessment tax return и да сте го
подали до HMRC.

А

ко сте бременна/родилка, тук имате
право на един от двата вида добавки
за майчинство - Statutory Maternity
Pay (SMP) или на някой от двата вида
Maternity Allowance.

Statutory Maternity Pay (SMP)
Взима за период до 39 седмици от напускането на работа по майчинство. SMP подсигурява 90% от средната ви седмична заработка (преди данъците) за първите 6 седмици и
£136.78 или 90% от средната ви седмична заработка (което от двете е по-ниско) за следващите 33 седмици.
SMP се изплаща по същия начин като
заплатата ви - седмично или месечно. За да
кандидатствате за SMP, трябва:
- да печелите поне £109/ седмично
- да дадете предизвестие за напускане по
майчинство
- да докажете, че сте бременна
- да сте работили за работодателя си без
прекъсване поне 26 седмици и до 15 седмици
преди термина ви
Изисква се да подадете поне 28 дни предизвестие (notice) за излизане в отпуск по
майчинство (в писмена форма). След това
трябва да получите от работодателя си - отново в писмен вид, потвърждение от кога ще
започне да ви се изплаща майчинството.
Относно доказването на бременността,
това трябва да се случи до 21 дни преди началото на вашия Statutory Maternity Pay, като
предоставите: писмо от доктора или акушерката ви или MATB1 certificate.
В случай, че не се класирате за Statutory
Maternity Pay, можете да кандидатсвате за
Maternity Allowance.
Можете да подадете документите си за
Maternity Allowance (МА) от 26 гестационна
седмица. Плащанията могат да започнат 11
седмици преди термина ви. Имайте опредвид обаче, че тази помощ вероятно ще засегне (намали) останалите ви социални помощи, ако вземате такива.
Сумата, която ще ви бъде отпускана, варира:
- £139.58 седмично или 90% от средната
ви седмична надница (което от двете е пониско) за период до 39 седмици или
- £27 седмично за срок до 14 седмици
Плащанията могат да стават на всеки 2
или 4 седмици. В случай, че сте одобрена за
помощта, тя ще бъде изплащана по сметката,
в която получавате останалите си помощи.
Правителственият сайт дава възможност
да изичислите шаносвете си за получаване
на майчинство: https://www.gov.uk/pay-leavefor-parents

Внимание: Maternity Allowance не засяга
стойността на tax credits, които получавате,
но мкже да намали размера на: Council Tax,
Housing Benefit, Employment and Support
Allowance (ESA), Income Support, Jobseeker’s
Allowance – JSA( спира се при получаване на
Maternity Allowance), Carer’s Allowance. Във
Великобритания също така има т.нар. benefit
cap - таван на социалните помощи, които лицата от 16 до 64 години мога да получават от
държавата. Така че, с изплащането на майчинство ви тук, общата сума на помощите ви
не може да надмине определени лимити.
Maternity Allowance – 39 седмици
Имате право на този вид Maternity
Allowance, aко:
- работите, но не получавате Statutory
Maternity Pay
- сте самонаета (self-employed и сте изплащали Class 2 National Insurance (включително
Voluntary National Insurance) в продължение
на поне 13 от 40-те седмици на бременността. В случая размерът на MA зависи от това
каква е сумата, която сте платили за Class 2
National Insurance.
- скоро сте спряли работа
През 40-те седмици на бременността вие
също трябва да сте били:

Ако изгубите бебето, все още можете да
получите финансова помощ, ако:
бебето е мъртвородено от началото на 24
гестационна седмица
живородено във всеки един момент от

бременността
Промяна в личните обстоятелства
(Change of circumstances)
Длъжни сте да уведомите социалните служби за всяка промяна в личните ви
обстоятелства, тъй като това засяга размера
на предивдените ви помощи.
Как да кандидатствате
Принтирайте и попълнете т.нар. MA1
claim form и го изпратете на посочения в
него адрес. В самия формуляр има точни
указания за това как да бъде попълнен, но
можете да ползвате услугите на счетоводителя ви, ако имате такъв.
В писмото си трябва да приложите още:
- доказателства за дохода си (payslips,
Certificate of Small Earnings Exemption, ако
имате такъв, фактури, които сте издавали за
извършени услуги, ако сте самонаети)
- удостоверение за датата на термина ви
(писмо от доктора или акушерката ви или
MATB1 certificate
- вашият SMP1 form - само в случаите,
когато работодателят ви е отказал този вид
майчиство (Statutory Maternity Pay)
Ако кандидататвате за Maternity Allowance
за 14 седмции, може да се наложи да предоставите и допълнителна информация за
бизнеса на съпруга/ партньора си.
Решението за отпускане на финансова помощ за майчинство се получава в сравнително кратък срок - до две седмици след подаване на молбата. В случай на одобрение, ще
получите формуляр-потвърждение, в който
трябва да попълните последната дата на работа преди излизането ви в майчинство.

14 Мнение
Без ипотека.
Без брак.
Без деца.
Без план за
развитие.
Докога така?
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Ние сме поколението

Мариан Пауър, „Дейли Мейл”

П

реди ден обядвах с баща ми, който бе
в Лондон по работа. Закара ме в любимата ни кръчма и някъде между
доматената супа и основното започна ОНЗИ
разговор, онзи разговор, който е еднакво
страшен и за родители, и за децата. Той погледна нервно към сервитьора, отпи виното
си и ме попита: Планирам ли да се установя и
да създам семейство? Спестявам ли, за да си
купя къща? Какво предстои?
Имаше пауза, докато го гледах и потрепервах, след което измърморих: „Мне”.
Само дето не съм тийнейджър. На 34 съм.
Когато е бил на моята възраст, имал три
деца, притежавал свой собствен дом и фонд
за пенсията. Аз, от друга страна, живея в
апартамент под наем с по-малката ми сестра
и спестяванията ми клонят към минимума.
А идеята за семейство и деца е…ами просто
идея. Не е по-близо до реалността, отколкото когато бях на 23. Планът ми за живота
се простира до планове за предстоящия уикенд. Аз съм в отчаяно отричане на живота
ми. Смятах, че досега щях да съм срещнала
любовта на живота си, но по избор или по
съдба, това не се е случило. Като резултат, се
държа почти както се държах преди години,
харча си парите ден за ден, вместо да заделям
за бъдещето. Всяка възможна вечер изкарвам
навън с приятелки. Вместо да спестявам, което ми изглежда сложно, си хвърлям парите за
наема.
Не ми е нужно да пораствам. И не го правя.
Безотговорно и незряло, нали? Да. Но не
съм сама. Даже има име за такива като нас.
Поколението „Питър Пан” – група от хора
между 25 и 40 години, които съществуват в
едно продължаващо твърде дълго време подрастване, отбягващи капаните на порастването – брак, ипотека, деца – колкото се може
повече.
„Обществото ни е пълно с момчета и

„Питър Пан”
момичета, които ей така си се подвизават”,
казва професор Франк Фуреди,социолог от
Кент, който е изучавал феномена. Тези хора
отлагат брака си , колкото се може повече
време и отказват да поемат отговорности.
Има и статистика, която доказва това.
През 1970-та мъжете предимно са се
омъжвали на 24, а жените на 22. Сега средната възраст за това е 32. Удвоила се е цифрата на хора, които минават за първи път под
венчило след 30-те и 40-те си. Сега средната
възраст за започване на семейство е 28, а
през 1970-та е била 24. Днес, благодарение за
ин витро процедурите, много жени избират
да раждат чак след като прехвърлят 40-те.
Много, много от нас решават въобще да не се
женят. Двойно се е увеличила цифрата на дамите над 50, които не са имали съпруг. През
80-те типичната възраст за купуване на дом е
била 29,днес е 38.
Така че, какво се случва с нашето поколение? Какво не ни е в ред? Е, можем да обвиняваме икономиката. Днес е много по-труд-

но да си купиш жилище и все по-често четем
новини как хора се е наложило да се върнат
при родителите си след като банката им е
взела апартамента. Три милиона между 20 и
34 години живеят с близките си. Моите родители не са в позиция да ми помагат финансово и за мен мисълта, че трябва да спестявам
и за мое жилище е толкова плашеща, че взех
важното решение просто да не мисля за това.
Което може да е лек жокер към сърцевината
на проблема.Професор Фуреди, който е на 60,
казва, че не може да обвиняваме икономиката, защото в крайна сметка и преди години
е имало жестоки стагнации и икономически
проблеми – например Голямата депресия,
годините на двете световни войни и много
подобни. Според него, има важни психологически фактори, които изпускаме. „Днешни
дни високо се цени младостта и колкото повече се отдалечаваш от нея, толкова по-разтревожен ставаш. Затова и искаш да го отлагаш възможно най-дълго време. Хората се
страхуват да пораснат”, казва професорът. И

дори обвинява за това книги като Хари Потър и „Здрач” – детски книжки за пораснали.
„Хората вярват, че незреляото поведение
е просто начин да си безгрижен, но просто
е израз на един страх, паника. Страхуваме
се какво ще е бъдещото и се страхуваме да
поемаме рискове”, казва социологът. Това
може да се отрази и на големи крачки като
напускане на дома и влюбване. „Хората се
страхуват се обвържат от страх да не бъдат
наранени”, обяснява Фуреди.
Обсъждам този проблем с вечно младите
ми приятели, но забелязвам, че стават все
по-малко. За известно време под ръка ми
бяха именно те, една полезна за мен групичка от другари, които не бързаха да порастват. Но някак, незабележимо от мен те вече
са уседнали възрастни с деца. И са щастливи
от това, докато аз още вися между две реалности. Като нищо скоро да съм последният
гост на партито, останал да танцува далеч
след като музиката е спряла. И това е много
тъжна мисъл. Може би, е време да порасна.
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България с нов рекорд на Гинес
за най-голяма колона от автомобили Ford
Участник: показахме, че когато сме
заедно, можем всичко, ез значение
колко малка държава сме...
Надя Йончева

Н

а 4 юни 2016 година на Северната
скоростна тангента край София
бе подобрен рекордът на Гинес за
най-голяма колона от автомобили Ford.
Родината ни в лицето на Мото-Пфое е вече
официален носител на рекорда, благодарение на 1 527 собственици на автомобили с
емблемата със синия овал. Това бе категорично постижение спрямо предното в Щатите през 2014 година с 829 автомобила.
Чакането и жегата не помрачиха настроението и оживлението. На събитието можеха да се забележат фенове на легендарната
марка автомобили марката от най-различни поколения, включително дечица с изрисувани лица. Особено живителна бе и
гледка на Mondeo с пълен багажник с бира.
Очаквано, в парада преобладаваха
Focus-и и Fiest-и, но не липсваше и екзотика - Mustang, два Model A от 20-те години, както и Thunderbird, заемащ място за
три автомобила! Невижданият парад бе
с дължина около 20 километра, отбелязва официалният сайт на Рекордите на Гинес (http://www.guinnessworldrecords.com/
world-records/largest-parade-of-ford-cars).
За сравнение, в най-големия парад на Miniта, състоял се в Лондон през 2009 г., участваха 1 450 коли.)
Специално за вас, читателите на "Новини Лондон", успяхме да вземем интервю
от участник в забележителното събитие.
Кунчо Кунчев е на 35 и работи в "Далко Моторс", фирма в сферата на сервизното оборудване, инструменти и работно облекло.
Самият той е горд собственик на Mondeo.
Как научи за парада?
Партньори сме с "Мото Пфое" - офици-

алният вносител на Ford за България и научих веднага щом обявиха инициативата.
Кога пристигна на мястото?
Още в 7.30 часа вече бях в колоната на
около 300 - 400 метра след старта - представете си! Постоянно имаше информация по
говорителите и към обяд потеглихме. Сигурен съм, че дори бяхме повече от 1527-те
отчетени.
С какъв автомобил се представи?
Бях с един от служебните във фирмата Форд Къстъм - страхотно бусче!
Какво беше настроението?
Настроението беше страхотно, още повече като си сред приятели и колеги, много усмивки, събеседване... имаше толкова
много ентусиасти. И да не забравяме страхотната организация. По време на събитието имаше храни, напитки, игри и анимация
за децата. Още от много рано течаха постоянно новини и указания в социалните
мрежи. Имаше достатъчно информация
в самия ден на събитието. Стюардите помагаха много. Дойде г-н премиерът Борисов - както казаха по високоговорителите:
„Премиерът дойде, разгледа с интерес, даде
указания и си тръгна..."
Що за автомобил е форд-ът?
Фен съм на Audi, но Ford е един страхотен избор (не компромис!). Познавам
марката, вносителят, сервизът - всичко е на
ниво...
Как се почувства, когато научи, че си
част от нов рекорд на Гинес за България?
Разбрах за постижението от социалните
мрежи - почувствах се много горд! Радвам,
се че показахме, че когато сме заедно, можем всичко, без значение колко малка държава сме...
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Зам.-председателят на БСП-Лондон Нишан Джингозян

Студентите – най-ощетени при евентуалн
Кандидат висшистите ще плащат
тройно по-високи такси
Евентуално излизане на
Великобритания от Съюза ще се
отрази пряко на живота на стотици
хиляди българи на Острова
Не е изключено да се въведе точкова
система за подбор на емигрантите
подобна на тази в Австралия
Преговорите за статута на
гражданите от ЕС на Острова могат да
продължат и 10 години
Само българите с британски паспорт
имат право да гласуват

Н

ишан Джингозян е роден във Варна. Завършил е Техническия университет
в морската столица. Преди 16 години заминава за Англия, където се дипломира като магистър по мениджмънт на околната среда в Кингстън юнивърсити в Лондон. Работил е в Националната здравна система на Великобритания, а в момента е на мениджърски позиции в общината в район Брент, северен
Лондон. Нишан бе инициатор на проекта „Солидарност с българските медици“,
който бе създаден през 2004 г. Благодарение на усилията на Джингозян общественото мнение в Обединеното кралство разбра за трагедията на нашите медици в
Либия, осъдени несправедливо от режима на Кадафи. В момента Нишан Джингозян
е зам.-предсезател на партийната организация на БСП в Лондон.

Интервю на Гергана Бойчева
-Здравейте, г-н Джингозян. Читателите ни ви познават, тъй като, за наша
радост, сме работили заедно и преди.
Въпреки това обаче, вие сте всестранно развита личност, която се занимава
с най-разнообразни дейности. Инспирирани от това, бихме се радвали да се
представите с няколко думи за хората,
които не знаят толкова много за личността и дейността ви.
-Благодаря Ви за хубавите думи, за подкрепата и трибуната, която “Новини Лондон” многократно ни е предоставяла. Трудно
е сам да се опишеш. Началото вьв Великобритания, бе един изключително труден период от време за мен в личен план. Започнах
от абсолютната нула. България не бе член на
ЕС, бьлгарите нямаха право на работа. Нямах конкретна задача пред себе си. Исках
да променя нещо в животьт си, да живея в
различна среда, да имам по-големи вьзможности за развитие. Никога не съм мечтал да
живея в Лондон, но идеята един ден да бъда
някьде по света, не ми бе чужда. Дядо ми и

баба ми живяха 28 години в Лос Анжелос.
Когато и двамата са били на 55 години, решават да рискуват и заминават за Калифорния.
Явно в някаква степен това качество да поемаш риск, да си готов да се сблъскаш с неизвестното, да се бориш за това, което искаш да
постигнеш, е генетично заложено у мен. Аз
сьм крьстен на дядо си. Аз вярвам, че в името е кодирано нашето настояще и бъдеще.
Съдбата ни. Нишан на арменски означава
“знак”, “символ”, “белег”. Преди години един
приятел ми бе казал, че каквото и да правя,
дали хората ме запомнят с добро или с лошо,
винаги ме запомнят! Оставям следа у тях. Аз
приех това като комплимент и мисля, че е
истина. Обичам да се доказвам, да бьде инициатор. Няма да ме видите да вървя след някого. Винаги съм пyлен с нови идеи и винаги
следвам определен план. В момента работя
за Кметство “Брент” в Северен Лондон. Отговарям за програма за интеграция на етнически малцинства. Работим в мултикултурна
среда. Повече от двеста са езиците, които се
говорят в тази част на столицата. Сьщо така
съм един от двамата представители на “Новите европейци” в Лондон. Това е НПО, кое-

то е базирано вьв Великобритания. Членовете на тази организация са представители на
всички парламентарно представени политически партии вьв Великобритания. Работим
по няколко направления, но основно сме се
концентрирали върху проблемите, с които
гражданите на ЕС се сбльскват вьв Великобритания и тяхната по-бърза и лесна адаптация. Зам.председател съм на БСП-Лондон.
От няколко години имаме активна кампания
в Обединеното кралство, която бе основно
сьсредоточена вьрху предстоящият референдум във Великобритания. Би следвало и да
отбележа, че активно участвам в сьздаването
на Платформа за подпомагане на бьлгарите
вьв Великобритания, която се надяваме да
стартира скоро и сьщо така в сьздаването на
обща структура на партиите-членки на ПЕС,
които имат представителство вьв Великобритания.
-Потърсихме ви главно във връзка с
предстоящия референдум, на който ще
се реши дали Великобритания да остане
в Европейския съюз или не. Тъй като се
стигна до изключително объркване относно това кой има право да гласува на
него и кой не, бихте ли могли да внесете
малко яснота по въпроса?
-За огромно сьжаление гражданите на ЕС,
които живеят и плащат данъци във Великобритания, в огромната си част няма да имат
право да гласуват. В предстоящият референдум, ние, гражданите на ЕС, сме разделени
на две групи. В първата група попадат, тези
с право на глас. Това са гражданите на Ирландия, Кипър и Малта. Във втората група
попадат всички останали граждани на ЕС,
които няма да имат право да гласуват. За сь-

жаление, българските граждани попадат във
втората категория.
-В този ред на мисли, вие ще гласувате ли, и ако да, каква е позицията ви?
-Да, ще гласувам. Аз имам право на вот,
защото сьм британски гражданин. Бих искал
да подчертая, че този референдум ще има
изключително огромно отражение вьрху
бъдещето на българите, които живеят на Острова. Няма политическа сила, дали от Великобритания, Бьлгария или от Европа, която
да може да отговори на въпросa Ви, каква
ще е съдбата на бьлгарите тук в случай на
Брекзит. Това, което се знае е, че в случай на
напускане на ЕС, ще започнат преговори за
договаряне на условията при, които гражданите на ЕС ще пребивават на Острова. Преговори, които според най-оптимистичният
вариант ще продължат две години, а според
най-песимистичният – до десет години. Не
бих искал да отговоря директно на вьпросa
Ви относно позицията ми по този референдум, защото като служител в дьржавната администрация на Великобритания, в момента
сме в период, в който сме инструктирани да
се вьздьржаме от коментари, които биха могли да повлияят на крайните резултати.
-Нужен ли беше този референдум на
Великобритания според вас и какви интереси гони тя? Какво ще спечели страната и какво ще загуби?
-Този референдум бе иницииран с цел да
се отговори на страховете на хардлайнерите
в Консервативната партия на Великобритания, за все по-тясна интеграция в рамките
на ЕС. Парадоксално е, че дясната, консервативна партия, която бе в основата на това
допитване, е твърде вьзможно да се разцепи
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но излизане на Великобритания извън ЕС
след този референдум, независимо от резултатите. Привържениците на Консервативната партия, както дори и самото ръководство,
в момента активно агитират и за напускане
на ЕС и за оставане в него. Разделителната линия е толкова дьлбока, гледните точки
толкова диаметрално противоположни, че
възможността след този референдум, Великобритания да осьмне с нова политическа
партия е изключително голяма. Бих искал
да подчертая, че темата дали Обединеното
кралство принадлежи към Европа или не,
не е нова. През 1975 година, Харолд Уилсън,
тогава министър-председател на Великобритания, инициира подобен тип референдум
за оставане в тогавашната Европейска икономическа общност. Това бе първото национално допитване до гражданите на Великобритания по тази тема. Въпросът на, който е
трябвало тогава да отговорят е бил следният:
“Смятате ли, че Великобритания трябва да
остане член на Европейската общност”? Какво ще загуби страната и какво ще спечели,
ако не напусне ЕС е въпрос на който всеки,
който има право на глас, ще трябва да отговори.
-Какви според вас ще са най-големите
проблеми за хората, които нямат английско гражданство, така наречените
емигранти, при евентуално излизане на
Великобритания от ЕС?
-“Новите европейци”, както и редица прогресивни партии и организиции в Европа, се
въздържат от използването на този термин
“емигранти”. Ние смятаме, че гражданите на ЕС, които
живеят в друга
страна-членка на
ЕС и се възползват от правата
им дадени им от
членството
на
дьржавата
от,
която идват в ЕС,
би трябвало да се
бъдат наричани
мобилни граждани на Европа.
Това е терминът,
който ние сме
възприели. При
напускане на ЕС
от страна на Велико бри т а ния,
очевидно е, че
условията при,
които
гражданите на други
държави от ЕС
пребиват тук ще
бъдат променени. Не бих могъл
да се ангажирам
и едва ли има някой, който би могъл да отговори
изчерпателно на
този въпрос, но
се предполага, че
статутът на тези
мобилни граждани ще подлежи
на разглеждане и

предоговаряне. Преди няколко дена от представители на Консервативната партия бе
официално обявена идеята за точкова система, аналогична на тази в Австралия. При
тази точкова система се взимат под внимание
няколко основни показатели, които формират крайният резултат. Това са възраст, образователен ценз, владеене на езици, семейно
положение и финанси. Идеята е правото на
свободното придвижване на хора в рамките
на ЕС, да бъде заменена с процес при, който
ще се контролира достъпа до Великобритания и ще се подбират кадри, които са нужни
за икономически дадености в момента.
-Едни от най-потърпевшите при
евентуален „Брекзит“ ще са студентите. Как ще се отрази това върху тях,
статута им в Обединеното Кралство и
таксите, които плащат за обучението
си. Както знаем, те и сега не са никак ниски.
-Българските студенти в момента се ползват със статут на “home student”. Този статут
е на базата на факта, че Бьлгария е член на
ЕС. При напускане на ЕС от страна на Великобритания, ще започне процес на предоговаряне на условията при, които студентите
от Европа ще заплащат обучението си вьв
Великобритания, но най-вероятно българските студенти, както и всички останали
студенти от ЕС, ще попаднат в категорията
на “overseas student”. В тази категория таксите
за обучение са от два до три пьти по-високи. Това означава, че ако приемем,че средна
такса на обучение от 3000 лири за бьлгарски

студент в момента, при промяна на статута,
тази такса ще нарасне до 10,000 лири на година.
-Буквално дни преди да изтече последния срок, в който тече регистрацията
за референдума, се оказа, че голяма част
от общините в Лондон, например, са се
объркали и са изпратили формуляри за
възможно гласуване на хора, които реално нямат право на това. Според вас
защо се получи така, при положение, че
британците са пословични със своя перфектционизъм и рядко допускат подобни грешки?
-Лондон е огромен град. Винаги в система, която се ръководи от хора, грешки са възможни. Ако не сте сигурни за Вашият статут,
обадете се в локалното кметство и поискайте
информация. Българите, които имат и британски паспорт, ще имат право да гласуват на
предстоящият референдум.
-Какви са прогнозите ви за изхода от
референдума?
-Не бих искал, а и както обясних, нямам
право да се ангажирам в последните дни преди референдума с позиция, която би могла да
повлияе на окончателните резултати. Имам
наблюдения вьрху българската общност вьв
Великобритания, знам, че голяма част от
бьлгарите тук са мотивирани да успеят и полагат усилия за това. Интеграцията за граждани на ЕС в рамките на тази общност би
била по-лесна и по-бърза. Надявам се този
процес да продължи и в бъдеще.
-Смятате ли, че дори и Великобрита-

ния да остане в ЕС, отношението на Съюза към нея ще е същото?
-Живеем в глобален свят, общуваме на
няколко основни езика, имаме едни и същи
проблеми, слушаме една и сьща музика, гледаме едни и сьщи филми, имаме дори едни
и сьщи мечти -По-добър живот, по- добри
перспективи, по-големи възможности. Хората са генетично програмирани да преодоляват трудностите и да гледат в бьдещето.
Надявам се, че Великобритания ще направи
най-добрият избор и всички ние, българите, които сме избрали тази държава за наша
втора родина, ще живеем в едно общество,
което е по-солидарно, по-сплотено и по-обединено.
-Знимавате се с активна дейност в
Брент, като голяма част от нея е насочена към българите. Разкажете ни малко повече за проектите си, защо е хубаво
всички да знаят за тях и с какво може да
им се помогне.
-Бих желал да се обърна към всички българи, които живеят на територията на Кметство “Брент” в Северен Лондон и да апелирам към тях да ползват услугите, които ние
предоставяме. Кметство Брент предоставя
вьзможност за придобиване на безплатна
или на много ниска цена квалификация по
редица програми. Предлагаме сьщо така
стаж по редица специалности, възможности
за професионално развитие, свободни работни места и консултации по редица вьпроси свързани с образование, професионална
подготовка и реализация.
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Евдокия Попадинова- първата българска
футболистка в първенството на Англия
От Хаджидимово до Лондон по
стъпките на Диимитър Бербатов

Е

вдокия Попадинова е родена през 1996 година в град Хаджидимово, Благоевградска област. Започва да тича по топката още на 12 години, а три
по- късно вече е част от футболния отбор на “Спортика” Благоевград. Бързината и головият нюх и помагат много бързо да се наложи в отбора, а не след
дълго и в националния тим на България. Евето привлича вниманието на футболни
специaлисти от западни отбори, но съдбата й определя да продължи кариерата
в Англия. Там където друг футболен талант от Югозапада Димитър Бербатов
вече е оставил трайна следа във Вишата лига. За пътя до Острова, футболната
действителност и личния живот, Евдокия разказва пред “Новини - Лондон”.

Слави Илиев
- Еве, кога и как започна твоята футболна приказка?
- Още от много малка обичах да си играя
с момчетата от моя клас в училището в град
Хаджидимово. Моят баща беше треньор по
футбол и веднъж реших да отида на една
тренировка, която той обичайно провеждаше с мъжкия тим. Включих се в заниманието, а играчите явно впечатлени от изявите
ми предложиха на татко да ме картотекира
в отбора. Той обаче погледна доста скептично на тази идея и не се съгласи, може
би защото не искаше да се занимавам този
мъжки спорт. На мен обаче ми хареса и аз
все повече започнах да обръщам внимание
на топката, или да се придържам към неписаното правило, че забранените неща са
по сладки. С времето татко видя, че играта
с топка някак ми приляга и започна да ме
подкрепя, да ми дава съвети и да обръща
сериозно внимание на моята подготовка.
Впрочем никога не съм се занимавала с
кукли, беше ми много скучно.
- Аматьорското тичане по топката
няма нищо общо с професионалните
тренировки. Къде се сблъска за първи
път с истинския футбол?
- Бях на 14 години когато Емил Кърцелски, треньор по футбол от Благоевград
ми предложи да играя за футболен клуб
“Спортика”. Тогава играех за “Места” Хаджидимово, отбор с който участвах в първенството на момчетата. Именно в един
от мачовете играхме срещу формация на
“Пирин”, на която треньор бе Кърцелски, а
след мача той ми отправи оферта да играе с
момичетата, там където всъщност е мястото ми. Бях твърде крехка, но много амбицирана да се развивам като футболистка. Това
ми помогна бързо да се наложа в отбора и
да правя това, което най- много харесвам,
да вкарвам голове. Последваха мачове за
националния отбор на България при девойките и така започнах да трупам опит.
- Колко сезона игра за “Спортика”
Благоевград и каква е равносметката
за теб от престоя ти в клуба?
- В “Спортика” изкарах пет сезона, като
престоят там винаги ще остане в спомените
ми. Бяхме един прекрасен колектив, с амбициозен треньор в лицето на Емил Кърцелски и президент като Искрен Мазнев, който
бе готов на всичко в името на футболния
клуб. Сигурна съм че в друг отбор едва
ли ще имам толкова приятелки, колкото в

“Спортика”. Ние се разбирахме прекрасно,
както на терена така и извън него, просто
горяхме от желание да се докажем и това ни
помогна да се наложим като един от водещите клубове в страната. Спечелихме сребърните медали, играхме финал за купата
на България, но така и не успяхме да спрем
хегемонията на най- силния клуб в родното първенство НСА. Аз много се развих
по време на престоя в “Спортика”. Страшно много голове вкарах с екипа на благоевградския клуб, дори не си направих труда
да водя статистика. Играла съм и за НСА в
Шампионката лига на Европа при жените,
но не бих сравнила обстановката там с тази
в “Спортика”.
- Продължаваш ли да следиш изявите на момичетата от”Спортика”?
- Да разбира се, следя в интернет какви
резултати постигат. Освен това непрекъснато поддържам връзка с момичетата и настоящият им треньор Радослав Креснички.
Този сезон отново са медалистки, малко не
им достигна за второто място. Дори и мен
ме е яд, че не успяха дя изместят ЛП “Суперспорт” от втора позиция, но да се надяваме че следващия сезон че бъде по успешен
за тях. Трябва да отбележа, че “Спортика”
дори и с малките си финансови възможности, които има, винаги е бил отбор който се
е стремял към титлата. Просто амбицията
да спреш тоталния хегемон в шампионата
на България НСА не ти дава мира и аз съм
сигурна, че един ден и това ще се случи.
- Еве как се стигна до този забележителен трансфер в Англия, едва ли се
дължи само на силните ти изяви в родното първенство?
- Аз от много време имах желание да играя в чужбина, разбира се не на всяка цена
в Англия. Просто така се стекоха обстоятелствата. Моят треньор Емил Кърцелски
се премести да работи на Острова и започнахме да обсъждаме евентуален мой трансфер на “Албиона”. Преди това тайно се надявах на контракт с тим от Франция или
Германия, просто защото там футболът е
на малко по- високо ниво. Кърцелски обаче
уреди да премина пробен период в “Бристол Академи”. Трябваше да минат матурите,
абитуриенският ми бал и веднага след това
отлетях за Лондон. Когато пристигнах, бях
малко притеснена, защото не знаех какво
ме очаква. Направих три пробни тренировки с тима на “Бристол Академи”, в които дадох всичко от себе си и след тях треньорът
Уили Кърк ме взе в тима. Той разбира се
имаше и впечатления то моята игра в Бъл-

гария, след като бе изгледал няколко DV- та
с мои мачове. Бях единствената представителка на Източна Европа, а в тима имаше
още португалка и испанка.
- В “Бристол” обаче не ти дадоха
много шанс за изява, оставаше често
сред резервите. Това оказа ли влияние
върху психиката и футболната ти
форма?
- В “Бристол” не успях да играя толкова много, колкото очаквах. Това просто бе
преценка на треньора. На мен ми се искаше
да вкарам поне един гол с “Бристол”, да играя срещу грандовете “Арсенал” и “Челси”.
Аз никога преди това, където и да съм играла не съм била резерва, но тук това се случи
и ми беше доста трудно. Въпреки малкото
игрови минути аз съм благодарна, за това
че направих първи стъпки в английския
футбол и натрупах опит. Аз от тук нататък
мога да играя в много отбори на Острова,
най- вече затова че съм била част от отбора
на “Бристол Академи”. Те имат голямо име
тук, играли са шампионска лига лига, били
са на второ място в първенството.
- Слезе едно стъпало по- надолу в английския футбол. Как те посрещнаха в
новия ти отбор “Лондон Биис”?
- Още като пристигнах в “Лондон Биис”,
момичетата започнаха да ме наричат Бербатов. Тук в Англия Димитър Бербатов е
по- известен дори от Христо Стоичков. Те
разбира се са от различни поколения, а момичетата в отбора са по- млади и са гледали
изявите на Митко. Аз се почуствах поласкана от това че ме наричат Бербатов и се
надявам един ден да постигна неговите успехи. Лично не се познавам с него, но се надявам едни ден за се запознаем, все пак сме
от един край. Иначе с момичетата се разбираме перфектно, последите мачове играем
все по - силно, а мениджърът ни Дейвид
Едмъндсън знае много добре какво иска от
нас във всеки мач. Аз играя постоянно и се
чувствам много добре като втори нападател. Имам няколко асистенции и треньорът
е много доволен от моите изяви на терена. В
момента има пауза в първенството и аз използвам момента да се върна в България за
кратко. Искам да се видя с приятелки и роднини и да си почина от футболните емоции.
- Като каза приятелки, нека надникнем за малко и в личния ти живот.
Имаш ли си гадже?

- Не все още нямам, просто защото на
този етап имам други приоритети. Има
време за всичко, първо кариерата пък после другите неща извън терена.
- Кой е твоя идол във футбола?
- Любимият ми футболист е Кристиано
Роналдо. За мен той е най-добрият в света. Разбира се, че уважавам и Меси. Когато
някой е добър, не мога да го отрека. За мен
ще е уникално, ако един ден се запозная с
Роналдо. Това е единственият футболист,
който ако ме покани ще отида на среща.
- Радва ли се на популярност футбола за жени в Англия?
- Първият ми отбор “Бристол Академи”
имаше най-голяма посещаемост от всички
останали. На всеки мач се събират най-малко 5-6 хиляди фенове, продават се много
билети. Преди година отборът е отстранил
“Барселона” на осминафинал в Шампионската лига и капацитетът на стадиона се
е оказал малък за всички желаещи да наблюдават двубоя. Настоящият ми тим има
по- малък стадион, но винаги има много
фенове и също се радва на голяма популярност. Просто хората тук обичат да гледат
футбол, пък било то и женски. В България
дори мъжките отбори не разполагат с такива бази и условия, каквито имаме ние.
- До къде се простират амбициите
ти на клубно и национално ниво?
- Последният лагер с националния отбор
и участието ми в мачовете с Кипър ми дават
надежда, че вървим в правилна посока. Аз
винаги съм искала да играя с националната фланелка и сега след победата на Кипър
в приятелски мач, се прибрах в Лондон с
по- голямо самочувствие. Дори като казах
на моите съотборнички, че сме победили
Кипър те не ми повярваха. За тях е странно, че България може да печели мачове на
национално ниво, просто защото не познават достатъчно българския женски футбол.
Аз обаче съм амбицирана да им докажа, че
България може да има Димитър Бербатов
не само при мъжете, но и при дамите.
- Все някога ще спреш с футбола, след
това накъде?
- В момента съм студентка първи курс
в НСА, треньорски профил. Един ден като
приключа с футбола искам да се занимавам
с треньорска дейност. Аз уча по индивидуален план и за сега се справям успешно.
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Петко
и Диди,
брат намисля
Пенчо
Славейков.
– време,
търпелиево
средство,
което силните
и властните
ползват,
и учителски
повтарям
аз.като българските
сатова
ограничени
и
тъповати
селяни,
но като
- Интересно.
някой
знае
за него?
– замечтано
се отдава
за
държат
покорство
слабите
бедните.
Приучачеда
ли
и повечев-Дали
говорят
за футбол,
заиколи
и глупостта
им е
на
мислите
Диди. Тя
ескромност,
писател.
усеща
Които
вайки
ги от
малки
наняма
която
в общи линии
противна
иси
дразнеща,
нищоТя
весело
впросторите.
нея.
се откриват,
при отварянето
напредвид
всеки капак.
Капак
казва
скромността
имам
– казва
назакриващ
човекавиНо –ако
си американец
от средната
порода
- чистичък,
нечий
живот и човешка
история.
„Не
изтъквай
себе
си,
другите
са
по-важни
от
та
сок, средноинтелигентен, завършил колеж, умерен,теб“,
непринуВсяка човешка
история
е огромен
свят.
Малъкда
свят.
Странен
приучавайки
ги
на
скромност,
не
се
налага
пазят
със
ден иОтваряш
общителен
най-добре
да си в България. Всяка
свят.
го и- тогава
живееше и
и
ти.
сила
своите придобивки
богатства…нали разбираш?
българска
жена между 12 и 40 години
ще
да ти
духа, да
- Е, естествено…естествено,
че знаят
за иска
него…и
странното
Силните
и богатите иначе – ако
нямаше
скромност
и
говори нали
английски
с тебе /о,
какво удоволствие
ене
даси
опресе…знаеш
кое?
Че
живеем
в
огромен
свят
Диди,
а
давасмирение – щеше да се наложи непрекъснато да пазят
ниш
английския
истински
американец/
и да
се ожени
ме
сметка
за това.си
Щес го
кажа Защоо
така:
даже
хората,
които
знаятза
за
със
сила
своите
богатства.
бедните
непрекъснато
Рачо
не
са
малко.
Сигурно
дажеЗлатна
са много.
Примерно
по целия
тебе,
да
се
ожени
за
Великата
Америка,
за
която
бългабиха искали да им ги отнемат. Сега – не милси простко
свят
има
сигурноче
десетина
хиляди
човека,
които
нещо
за
рите
забравиха,
се нарича
САЩ
е само
едназнаят
пета
част
от
за
богати
и бедни…а
помисли
заиедин
човек,
който
има
него…Но…странното
е, че на нас ни
се струва,
чеиме.
пак никой не
територията
на
двата
континента,
носещи
това
и един, който няма. Примерно един има малко известзнае за него…
Всеки
българин
познава
по някой
американец.
Гордост
в
ност.
А дугият
– няма
никаква.
И ето
ако нямаше
това
- Нещо
не мога
да разбера…мъчи
се с –
моята
мисъл Диди.
семействатазае скромност…как
семейният американец,
който
е–бил
на гости
изискване
да
ти
кажа
всеки
би
на- Ами представяш ли си…може да има примерно куп хора,
веднъж,така,
преди
и славата
е ял
/какнаследници…просто
лиНаполеон,
го накарахме,
правил
чепет
дагодини
отнеме
на
наколко
Иван
живеещи
в Аржентина,
негови
преки
Вазов
на разни
ей
такива…така
си мисля!
сладъкибеше
само!/
шкембе
предполагам,
въобще
не
знамчорба!
да има нещо
такова Просто
– но нали
ще
говори
лошо
за тях
и
добро
себе
си.години
Щеинаправи
Българските
мъже
завиждат
наза
американците
поради
знаеш
– много
български
преселници
от 20-те
живекакво
ли не загида
е Той, а не
Скромността
е начин
тази
причина
подвеждат
да Те.
пият
заедно - десетки,
огромни
коли-за
ят
в Аржентина.
И
примерно…има
няколско
които
озаптяване
етествения
стремеж
човека
да
наложи
са
негови
И че
те го
знаят!
Тоестна
– знаят
и вИ
чества,
тапотомци!
дана
се види,
американците
не
могатгодадаже
пият.
себе
си за сметка
на другите.повръщат,
Е…ще кажеш
е хубаво
Аржентина…
действително
- американците
падат –
нато
земята,
а
да
има
неща,
които
да–смеят
озаптяват
човека…щото
- Амаразни
тук не
го знае
никой!
ядосва
се леко
Диди. да пият българските
мъже
доволно
се
и продължават
- Напротив!
учени-филолози
знаят…
иначе
човекътВсички
няма да
се спре да ядесигурно
и хора,гонали
така?
горди победители!
историците…много
библиотекарите…възрастни,
Но
аз ще ти кажа иотдруго:
Това си е така…добреобразое да
Освен това, американците не разбират от футбол! Ха! Ха,
ванинякои
хора…има,
има Диди…даже България
е голяма…нали
има
правила-озаптители
на човешката
дивотия,си
ха, ха! На човек
му иде
да се пръсне
от
смях.
представяш
– седем
милиона
човека!
Ако
решиш
да сеси,
ръкуваш
на дивото човешко
желание
за налагане
на себе
на
Понякогащезати
американец
да се приеме и българинът,
с всичките,
отнеме
надможе
три години!
егоизма
ни, който
ние смятаме
за повече животинско,
живял
повече
от еднакачество…обаче
година в какво
САЩ,целиш
но чуй
само
като
заместител
- О, ти
сичовешко
изчислил
даже…И
да
ми покажеш
отколкото
сега…това
ес
и
само
в
случай
на
тежък
недостиг
на
американци.
тия…странни
мисли?
–
пита
Диди
и
ме
гледа
под
око.
добре, но се прилага само за едни. Скромността е ин-Ако
Искам
да озаптяване
те
насоча къмна
неща. Първо
– че
наистина
аз бях
американец
вдве
България
нямаше
дание
се суетя,
а
струмент
за
егоизма
на бедните,
слабите,
не
сида
даваме
сметка
колко голям
е света си всички
колко
щях
осъществя
сексуални
контакти
хубавички
лишените,
по
наследство
ощетените…Да
сиразнообразен.
чувала
Та
самомилионер
в Китай
има
60които
милиона
Диди!
български
момичета,
микрал
сепианисти,
натискат.
Тези с изрусените
някой
или
някой
да възпитава
в скром- Ама то в Китай всичко е…там всичко е по шейсет милиона
коси,итези
с почернените
коси, Някоя
тези с впитите
полупрозрачни
ност
свитост
своите деца?
българска
свинска
– пренебрежително се смее Диди.
мутра
да учи
децата
си нас скромност
и благост?
М?…
панталони,
които
се носят
прашки отдолу
/с безхитростно- Но както предполагам – дори за Рачо Славейков в АрженСега
ще скочачеи така
ще счупя
главата
на тоя,
койтотези,
каже,коиче
то
обяснение,
им
било
по-удобно/
с
всички
тина знаят няколко десетки човека. Може и стотици. Предстаскромност
и
свитост
не
са
едно
и
също…А
какво
са?
Да
то
страшно
харесват
у
мене
не
друго,
а
личността
ми
/пак
ми
вяш ли си? Но ние въобще махваме с ръка и за нас това е нищо.
свиеш
пипала,
своите
желания
да могат
дас
идва дасвоите
изсмея
грозно/,
а личността
ми –едата
прекрасна
с това,
Светът
ссенеговата
ужасна
масовост
ни кара
смятаме
само
се
разпрострат
желанията
на
друг!
Богатият
и
наглият
че е личност
на американец.
Тоест, и
занезначително.
да зарадвам българите,
милиони.
Всичко
друго ни е дребно
да
може
да властва
над
унизения
и бедния. и грозните.
- Аха…разбирам…
-им
кима
Диди.
бих
оправил
всичките
жени.
Без пъпчивите
И
азе…че
смятам,
чеми
най-нескромното
нещодърна све-ИАзатова
другото
е тъжно,
че има пейка
освен
това
щяхнякак
да унижавам
българите,
като сес Петко
та
е да изискваш
скромност
от друг
човек.
Ако
някой
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
смята
да налага
– той може да я изисква
паметник…а
кой един
–скромност
не? с друг, да
държат любезно
не се наричат приятелски
само
от себе
си.
Иначесае по-заслужили,
наистина нагло,
ама
много се
- Ами
Петко
и Пенчо
явно.
– прозява
“педерас” и “свиньо”, работата отива на лошо. Работата отива
нагло…Дори
и от
децата
си, смятам
аз, нямаме
право
Диди. Тя е млада
и не
се интересува
от хора,
в които не
може да
навлюби
бой. Заили
българина
любезното
отношение
е неестествено,
се
даскромност.
намрази.
да
изискваме
Защото
ние я изискваме,
за да
плаши
го иА
обижда.
- Да бе.
кой
решава
кой е заслужил?
И какво
значи „заслуосвободи
тяго
място
за нашата
родителска
нескромност!
Всъщност,
какво е са
да си
американец?суетливо
Това означава
да
жил“?
Я си
виж
Така
е.това.
Хората
маймунчета,
боричкаговориш
наима
английски
да иимаш
ирландско
- италиански
Исе.
азНо
бръквам
джобаинеща.
си
изваждам
джиесема
си, влизам в
щи
ивдруги
интернет
и изваждам
статия
за скромност
Рачо.но
Там
или
унгарско
- еврейски
произход,
дапише:
нямаш
желание да
Християнството
изисква
от вярващия.
Но
Рачо
Петков
Славейков
е
български
военен
си
припомняш
корените
си.
Да
ядеш
хамбургери
ипублицист
царевица,
тия, които хитро използват всяка религиядеец,
и идеология,
и
преводач.
Роден
на 15 майименно
1857 печка,
година
в град Трявна вза
така
хитро
са приложили
християнството,
китайска
храна
заемикровълнова
полуфабрикати
и да
семейството
на Петко
Славейков.
година учи
държат
нищите
и бедните
там Между
където1870-1872
им е мястото…
пица за вкъщи.
в Роберт
колеж,
а след това
и в гимназияние!
в град
По
хаха,
нали
се
сещаш?
А нищите
ИНиколаев.
мястото
А когато
най-великата
страна в сме
света те призове,
да ни,
време натия,
Руско-турската
война –
оте1877-1878
година
се записспоред
които
са
отгоре
долу.
Но
аз
не
ща!
хвърляш
атомни бомби
върху
градове,в вруската
които има
предимва
като доброволец
при княз
Черкаски
армия.
През
скромност
не искам да/Енола
си налагам,
за да бъда
ноИ
училища
и университети.
Гай,
самолетът
хвърлил
1883
година завършва
в Екатеринослав
Военното
кавалерийско
удобен
тия,
които искат
да клечат
на главата
ми имудабомбатана
над
Хирошима
е кръстен
на майката
пилота
училище.
Заминава
за Източна
Румелия,
къдетонастава
кавасе
усмихват
небрежно-пренебрежително.
О
да,
мила
много трогателно/.
лерийски
подпоручик. Взема участие в Сръбско-българската
Диди!
война.
През
1887 година
се включва в русенския
бунт,
част от
Също
означава
да се интересуваш
от изкуство,
политика,
И казвам ти: Затова
тая сутрин
– минавах
по една
офицерските
поради
което
е осъден
на смърт.
Избягва
наука - стига бунтове,
да ги дават
по CNN
или
Дискавъри…
софийска
улица.
И тя беше
така
разкопана,
че копачите
в Русия, където
завършва
висша
кавалерийска
школа
в Санкт
на траншеи от Първата световна седяха някъде там в
миналото и плюеха от завист – минавах си и ме спря
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Стандартни
отклонения с...

Калин Терзийски

ПРЕКЪСВАМЕ
ЗА МАЛКО ДА
ИЗИСКВАШ
БИХ
РАЧО ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ
СКРОМНОСТ
НА УЛИЦАТА
Да се бориш за мир, но чак когато започнат да докарват
ковчезите с телата на твойте съграждани. Докато няма американски ковчези, неамериканската паплач да мре, на кого му
дреме. Е, да…
Петербург.
През 1895 означава
година с позволение
праДа си американец
да пътувашна
побългарското
света с лекота,
вителство се завръща да се прости с баща си Петко Славейков.
снаряжен само с малко снопче от най-универсалното амеОстава в България, но му е забранено да се занимава с военна
риканско изделие - смолата, слепваща американската нация
дейност и започва да превежда и пише публицистични творби.
- със снопче
долари.
По-късно
става
член на Демократическата партия и сътрудДа
приемат
доларите
ти сСвързва
удоволствие
ресторантите
ничи на
печатните
ѝ органи.
се и свлявото
крило
нав
един
мъж
с яркозелена
сигнална
жилетка:
Къде
отиваш
ВМРО.[1].
Пише заме
вестници
и списания
между
коитотакова
"Пряпошефе?
– попита
той. Стана
ми едно
странно
"Знаме",
"Мир",
"Демократически
преглед" и други.
Пише
–рец",
шефе
хубаво
обръщение
ли е? – замислих
се за миг.
статии
и
студии
по
военнополитически,
военноисторически
Че защо да не е хубаво! – казах си. Но в него естествено
и литературни
въпроси. Кореспондент
е нанаперен
някои френски
и
има
и лека подигравка
– я какъв съм
- с тесни
английски
вестници,
сътрудничи
на
руския
печат.
Превежда
панталони, с островърхи обувки и кадифено елече –
творби от английски и руски поети - К. Улф; Т. Кембел; Н. В.
като някой суетно-попръдващ придворен от двора на
Гребел; М. Ю. Лермонтов; И. Карно и др.
Саксонския курфюрст.
Умира на 21 февруари 1931 година[2].
Гледа ме и ми се подиграва леко човечецът.
Разказ
от аСтефан
Па и защо
не ми сеБонев
поподиграе? Кажете!– викам му
аз. А той ми обяснява че оттук не може да се мине. А
откъде? –огава
викам
аз. Ами
ела и– бях
вика
той нагодини.
шопскиНо
с
се казвах
Пиер
нами
двадесет
ударениеиначе
на е-то.
Шопският,
Диди,
не
винаги
е
хубав.
приятелите ме наричаха Пепито, понеже съм
Хубав е като
се използва
за колорит
в писанията
на Говофин
приличал
на италианец.
Нямах
нищо против.
Разказ
писател.
Ноотв Марион
устата наКолева
чиновник от градското пътно
реха още, че съм имал затворен характер, и сигурно е било
управление – не е. И аз затепвам с островърхите си
вярно.
По времето, когато започна тази история, следвах
На на
Венета
като
Малкия Мук обувчици след чиновника – той
медицина. Понеже не ходих войник, вече бях втори курс.
ме води откъде да мина, показва ми пътя. А когато ме
Какво
да подари наподробност,
сватята за юбилея?
Жената се готви
Има
една
която
непременно
трябизвежда
от интересна
лабиринта от траншеи
– спира
се поглежда
да заминава
припреди
една от
дъщерите
си в Щатите.
Нещо,нещо
което
ва
да
спомена,
да
започна
разказа
си.
Имаше
ме под око и пита: Ти нещо май коментираше по Нада
й
напомня
за
корените.
Картина.
С
къща
от
Жеравна,
или
особено в мен.
ОщеАотаздете
бях навикнал
да се си
вглъбявам
ционалното
радио?
се усмихвам,
свалям
черните
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бичам приглушената светлина. Когато се прибирам
вечер вкъщи, първата ми работа е да спусна завесите и да включа нощната лампа. Ето така - щрак! И

готово.
После лягам с ръце под главата. Взирам се в грапавините
по тавана, които са се откроили на бледото осветление, и
си мисля, мисля... За всичко! За двайсетте лева, които днес
похарчих ей така, за оня, дето духа. За това, че съм един стар
ерген без изгледи за свестен брак. За самотната си квартира, чиито недостатъци прикривам зад уютното „вкъщи“. За
Светла и за всички приятели-пияници ...
Прехвърлям целия си пропаднал живот. Като се наситя на
тавана, се обръщам на една страна и започвам да изучавам
стената. Между петната на тапета се е появило ново, мръсночервено и разлято. Сигурно е от снощи, когато ударих плесница на Светла. Тогава тя се извъртя и чашата с вино звънна
в нещо. Как да не я удари човек! За пет минути бях до тоалетната. Докато се върна, тя седнала в Гогата. А той, ухилен
до ушите, бърника в пазвата й. Пияници! И тя е пияница! Но
мъжки се държах снощи. Добре направих, като ги изхвърлих
навън. Всичките! А само Гогата е три пъти по-як от мен.
Ставам и отивам до прозореца. Дърпам отдавна обезцветените завеси и се взирам в звездите на небето и в звездите
на земята. И едните, и другите светят и премигват понякога. И на едните, и на другите може би съществува живот и
топлина.
А аз съм сам. И тук е студено. Приближавам се до малката електрическа печица. Усещам топлината й, но тя като че
ли преминава през костите, без да ме сгрее. Треперя. Колко
много студ съм насъбрал. Оглеждам се. Както често ми се
случва, цялата стая, с всичките вещи в нея, ми опротивява.
Става ми чужда. Грабвам палтото си и хуквам навън.
Улиците също са до болка познати и противни, но някак
по-иначе. Всеки минувач крие нещо загадъчно. Заглеждам
красивите жени и момичета. Харесвам си една с кестеняви
коси и млечна кожа. За миг мярвам кафейните й очи и като
че ли в тях откривам нещо съвсем мъничко, което обаче е за
мен. Тя чака на спирката някакъв неидващ автобус. Значи
чакам и аз. Паля и пуша. Пуша и пак паля. От време на време
се споглеждаме. Като ученици. Май и двамата сме попреминали възрастта на тези емоции, но... В джоба си имам
десетина смачкани левчета и шепа стотинки, пакет „Мелник“
с пет-шест цигари, и сополива кърпичка. Това значи едно
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ТОПЛИНА,
РАВНА НА
ЖИВОТ
кино. Как да я заприказвам? Какво да й кажа? Всички средства са толкова изтъркани.
Пак се поглеждаме. Какво толкова му мисля? Правя нещо,
което никога досега не съм правил. Отивам до нея, поглеждам я в очите и хващам ръката й. Пръстите не се противят,
впиват се нежно в моите. Автобусът пристига и тя ме повежда към него.
Стаята не е нищо особено, обикновен женски бекярник.
По-уютна е от моята, все пак тук има жена. Сядам на сравнително новото русенско легло и впивам устни в неизбежното
кафе. Колкото да не кажа нещо. Тя седи и ме гледа. Сякаш
се пита, какво да ме прави сега. Повдигам рамене. Не че съм
телепат, но може наистина така да си е помислила. Милата!
Коя ли съдба й приляга? Може би учителка, изоставена от
мъжа си. А може да е вдовица. Без деца. Или ги гледа някой
друг.
Тя отпива от кафето с цвета на очите й и поклаща отри-

цателно глава. Не, не си познал! Не съм нито едната, нито
другата, нито третата... Ти видя, на вратата ми пише Мария,
както всяка втора жена. Аз съм твоята втора жена - Мария!
Не се прави, че си ме забравил. Винаги ме намираш на някоя
спирка. Извикваш ме, когато си безпътен. Тогава аз те хващам за ръка и те повеждам към себе си. И не говорим нищо,
да не развалим магията. Само се гледаме. Помниш, нали!
Навеждам глава. Помня! Как да не помня нещо, което
сам съм измислил. С теб винаги стигаме дотук, скъпа моя
Мария. Оттук нататък вече нищо не можем.
Отварям очи. Прескачат кръгове от дългото стискане на
клепачите. Никъде не съм излизал, разбира се. Таванът пак
си е грапав и петното от Светла си стои на тапета. А пък
мъждивата електрическа печица като алхимик се опитва да
превърне в топлина мизерната ми заплата.
Отново поглеждам през прозореца. Много са звездите,
които светят, но малко от тях дават топлина, равна на живот.

едва закърпи тройките заради името, което си беше създал
сред преподавателите. След това той стана още по-затворен.
Съвсем престана да ходи на лекции, а колегите само вдигаха
недоумяващо рамене зад гърба му.
Последните години от следването си Яник буквално избута. Когато завърши, го разпределиха в едно малко градче на
север от столицата. Оттам го препратиха в едно още по-отдалечено и затънтено село, където веднага го назначиха за
началник-гара. Всичко това беше за Яник като дар божи.
Гарата представляваше разнебитена едновремешна
постройка, каквито беше виждал само по филмите. Нареди
си една стаичка в пристройката и остана да живее там. По
единствения коловоз минаваха два влака дневно, единият от
които беше бърз и не спираше тук. Пътниците бяха малко,
пък и селото беше отдалечено, така че той не правеше впечатление с тъмните си очила и особения си характер. Освен
това железничарската униформа и фуражката се сливаха
с тъмните стъкла на очилата му, и както той смяташе, му
придаваха почти офицерски вид.
Единственият човек, с когото говореше, беше Ваня,
пощенската раздавачка, която идваше да прибира оставената от влака поща. Тя беше около тридесетгодишна жена,
с тежка черна плитка и палави като самата нея гърди, които
надничаха от деколтето. Всички в село знаеха, че е стара
мома и никой не се зачуди, че откакто има нов началник-гара, пощата почти винаги закъсняваше.
Яник се чувстваше малко неловко в нейната компания, но
не се смущаваше от шегите и закачките й, защото обикновено в такива моменти бяха сами. Понякога, когато наблюдаваше скрит зад тъмните си очила ямичката между порозовелите от слънцето гърди, си мислеше, че може да има нещо
общо с нея. Нещо, което не е имал с никоя друга жена и от

което доскоро се срамуваше. Но при мисълта, че тя рано или
късно ще се сблъска със змийския му поглед, той само се
отдръпваше и наместваше с ръка очилата си, сякаш се боеше
да не паднат.
Тя неведнъж го бе питала защо не сваля черните си
очила, но той винаги отговаряше, че без тях може да ослепее.
Ваня само кимаше с широко отворена уста и го гледаше
недоверчиво.
Яник не искаше да я загуби. Постепенно привикна със
застояванията й, които започнаха да стават все по-дълги.
Станеше ли седем часът, той се сресваше, напръскваше се с
дезодорант, заставаше зад гарата, очаквайки я да се появи с
голямата си чанта на рамо в края на пътя.
Една вечер, когато Яник се канеше да си ляга, на вратата
се почука. Обикновено никой не го търсеше, а още повече по
това време. Поколеба се за миг, но отвори. На прага стоеше
Ваня. Той щракна ключа на осветлението и в този миг жената свали очилата му. Яник закри очите си с ръка и тръшна
вратата пред нея. После пусна резето и угаси лампата. Нямаше нужда от светлина, за да се ориентира в тъмното.
Почувства се изигран. Стисна юмруци и заблъска по стената. Никога не беше изпадал в такова състояние.
- Видя, нали! - изкрещя той - Сега се махай!
Зад вратата се чуваха ридания. Яник махна резето и отвори. Ваня плачеше, подпряла гръб на стената. Вдигна мокрите
си очи към неговите. Яник не отмести поглед. Издържа!
- Да, видях, глупчо! - проплака Ваня. - Това са най-хубавите и най-чистите очи, които някога съм срещала.
Някакъв щурец под прозореца се мъчеше да заглуши
скърцането на пружината и далечния вой на локомотивна
сирена. По пода се търкаляха дребни черни стъкълца и проблясваха на влязлата през прозореца луна. Беше късно лято.

ЩУРЕЦ ПОД ПРОЗОРЕЦА

ивееше на квартира в един от крайните квартали
на столицата. Косата му беше русо-пепелява, а
лицето - обсипано с лунички. Нямаше приятели.
Опитваше се да дружи с колегите си от института, но не се
получаваше нищо. Съзнаваше, че това се дължи на мълчаливостта и затворения му характер, но не искаше да се промени. Такъв си беше. И колегите му го отбягваха, като виждаха,
че не могат да завържат разговор с него. Впрочем Яник беше
свикнал, а и предпочиташе да живее сам.
Но не беше само това. Той смяташе, че има нещо в очите
си. Веднъж, още когато кандидатстваше в института, една
бъдеща негова колежка му беше казала, че има змийски
поглед. Яник после дълго се гледа в огледалото, докато наистина откри една втренченост, която едва ли беше змийска,
но сигурно не беше много приятна за околните. Оттогава
почти винаги когато беше в компания, слагаше тъмни очила.
Всички така свикнаха с тях и с обяснението, че има болни
очи, та не можеха да си го представят иначе.
Постепенно и Яник започна да си вярва, че очите му не са
добре и че ако само за миг свали очилата си, ще ослепее.
Иначе в учението беше добър. Изпитите от първия семестър издържа само с шестици. Преподавателите се учудваха
от тъмните очила и лаконичността, с която говореше, и ги
считаха за сигурен признак, че го чака блестяща кариера. Но
Яник знаеше, че никаква кариера няма да има. Успехът му
беше добър, защото четеше много, а четеше, защото иначе
нямаше какво друго да прави след лекции. Но скоро и това
му омръзна.
Всички се изненадаха, когато след третия семестър "професорът" взе само един изпит с четворка, а на останалите
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10 неща, които не трябва да криете от лекаря си

Х

ората посещават личния си лекар по
най-различни причини – от твърде сериозни до абсолютно тривиални и безсмислени. Без значение за какво сте отишли
при лекаря си обаче, има някои неща, които
е важно да си припомняте всеки път щом сте
в кабинета му. Става въпрос за няколко детайла около здравословното ви състояние,
на които или не обръщате достатъчно внимание, или се срамувате да признаете.
В един утопичен свят личният лекар е човекът, който знае и помни абсолютно всичко
за пациента си, дори и нещата, които трудно
се споделят. Ако се крият факти от него, това
може да повлияе негативно върху диагнозата, която изготвя, и дори да застраши живота на пациента. Лекарят е човекът, който
е на поста си, за да помага, не да съди и да
пренебрегва. Ако споделите нещо и той не ви
даде съвет, а започне ви хока или просто не
се интересува – това е знак, че трябва да го
смените.
Ето кои са 10-те най-често срещани неща,
които рядко споделяме на лекаря си, а трябва:

1. Спрели сме да пием
лекарство, което лекуващият
ни лекар лично е предписал.
Хората масово не спазват лекарските указания, когато приемат даден медикамент.
Или забравят да пият лекарствата според
предписанието, или ги спират, защото се
чувстват по-добре или защото смятат, че
вече не им действат и че няма смисъл от тях.
Това обаче може да се отрази на други фактори, например кръвното налягане или нивата
на холестерола, но най-вече на болестта или
проблема, който се лекува. Следва ново посещение при лекаря и срам да се признае причината за новите болежки. Ако лекуващият е
наистина човек на място, ще разбере. Но ако
го излъжете, рисковете са много.

2. Премълчаваме точно колко
алкохол консумираме и колко
цигари пушим на ден.
Лекарят ви няма да ви арестува, ако пиете и пушите повече от допустимото. За него
е важно да знае дали начинът ви на живот
афектира върху здравословния проблем,
заради който сте отишли при него. Така ще
знае какви изследвания да ви пусне и как
може да ви бъде полезен. Ще може и да ви
даде съвет как по-лесно да ограничите някой
от вредните си навици, без това да влияе на
психическото ви здраве.

3. Чувстваме се изключително
стресирани, депресирани и
потиснати, но не смятаме, че е
необходимо лекарят ни да знае.
Ако имате чувството, че започвате да изпитвате ранни симптоми на депресия, много
е важно да се консултирате с вашия лекар за
това. Независимо дали става въпрос за любовни терзания, или за по-сериозни житейски проблеми, не само приятелите, но и лекарят може да помогне. Колкото по-рано се
хванат наченките на потенциална депресия,
толкова по-лесно може да се излекува. Това
не е лична болест, а проблем като всички
останали, за които е необходим специалист.

Затова е много важно да разчупите леда, да се
отпуснете и да споделите тревогите си.

6. Страдаме от безсъние.

4. Взимаме лекарства на
билкова основа или
просто билки, вместо
традиционните, които
сани предписани.

Безсънието може да е симптом на много
болести, които биха могли да бъдат хванати
в зародиш – например стрес и депресия. При
жените липсата на сън може да означава и
навлизане в менопауза. Вместо да прибягвате веднага до медикаменти, които обещават,
че ще ви приспят моментално, посъветвайте
се с лекаря си – той може да ви каже какво да
правите и какво не преди сън, как да се храните и каква рутина да си въведете.

Ако мислите, че натуралните медикаменти, идващи директно от природата, са алтернатива на традиционните, грешите. Особено
ако сте си ги набавили от съмнителни места
с непотвърден произход. Някои от тях могат
да навредят на сърцето ви, както и на други
органи, в зависимост от вашия организъм.
Същото важи ако прекалите с витамините и
минералите. Много е важно лекарят да знае
за вашите предпочитания към билките и сам
да ви предложи алтернативи на лекарствата,
които трябва да приемате.

5. Имаме финансови
проблеми.
Малко хора биха разказали на личния
си лекар за финансовите си проблеми, но
понякога това е необходимо, за да се установи дали това не отключва други неща
– стрес, депресия, безсъние, пристрастяване към хазарт, биполярно разстройство
и др. Няма нужда да давате отчет за баланса по сметката си, но е важно да споделите дали има нещо, което ви тревожи
ежедневно, и какво е то. Така лекарят ще
си направи извод и за здравословното ви
състояние, или поне ще елиминира някоя-друга хипотеза.

7. Имаме проблеми със
стомашно-чревния тракт.
За повечето пациенти това е нещо срамно
и твърде лично, но всъщност е много важно
лекарят да знае дали всичко е наред и в тази
област. Проблемите с червата могат да бъдат
и симптом за рак, който да бъде пропуснат
при срам от споделяне. Човек буквално може
да умре от срам, ако не говори с лекаря си за
нещата, които му се струват необичайни. Чакането „просто да мине от само себе си” не
е вариант.

8. Чувстваме се изключително
изморени през цялото време.
Не е нормално да се наспивате, да се храните добре и да пиете достатъчно вода, дори
да спортувате, а да се чувствате постоянно
изморени. Има някаква причина за това състояние и то не трябва да се подценява. Може
да е признак за много болести, сред които
депресия, анемия, дори болест на сърцето.

Лекарят ви би бил улеснен при поставяне на
диагноза, ако разполага с подобна информация.

9. Имаме проблеми, свързани
със секса.
Много хора смятат това за тема табу и
дори не биха си помислили да споделят проблемите си с гинеколог, още по-малко с личен
лекар. Освен че медицинското лице може да
даде най-добър съвет за някои проблеми,
които са лечими, то може да установи дали
няма налични признаци за друга, по-сериозна болест. Например импотентността при
мъжете може да е индикатор за диабет и сърдечни болести, а болките по време на полов
акт при жените – симптом за хормонален
дисбаланс или проблеми с матката, които не
трябва да се пренебрегват.

10. Имаме роднини,
починали от опасни болести.
Личният ви лекар трябва да знае от какви
болести са страдали или все още страдат вашите роднини. Много е важно да го информирате за случаите на рак, диабет и инфаркт,
за да може да съсредоточи изследванията си
в тези области и да бъде подготвен за търсене на ранни симптоми. Подобна информация може да спаси живота ви.
И не забравяйте – ако личният ви лекар
или специалистът, при когото сте отишли,
вдигне вежди и ви погледне учудено, когато
му споделите някое от изброените неща, или
просто не ви обърне внимание, намерете си
друг незабавно!
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Жертва ли сте на
домашно насилие?
Вижте всички ранни знаци за това,
че сте тормозени вкъщи

К

огато ви кажат „домашно насилие”, какво си представяте? Сигурно веднага се
сещате за размазан грим, плач, разрошена коса, посинени очи…но това са само
знаците за агресивната атака.
Всъщност, има голяма разлика между
това, което е и това, което си представяме. Въпреки че физическото насилие има
по-често проявление, реалният тормоз започва много по-рано. Контрол, манипулация
и дори, колкото и странно да ви звучи, силната обич, може да са част от всичко това. Ето
няколко неща, за които трябва да внимавате.

1.Първо, насилниците са
много романтични
В първите дни те ще са много, много романтични. Може би, най-романтичният човек, който сте срещали някога. Може да ви
залеят с подаръци, да ви обръщат много внимание , да бъдат много внимателни. Ще ви
бъдат отдадени – на 100 %. Да бъдеш романтичен, не те прави насилник, разбира се. Но
насилниците често използват мили жестове,
за да ви разсеят от нещо друго, по-важно и
застрашително.

2. С тях връзката върви много
бързо
Те ви казват, че ви обичат, че никога не са
се влюбвали така, че не могат да живеят без
вас и че искат постоянно да ви виждат. Може
дори да искат да живеете вече заедно след
няколко месеца връзка. Ако сте жена, може
дори да настояват да имате деца преди да сте
готови. Сякаш сте в някой болид от Формула
1 и то без каска. Ударът приближава и няма

измъкване. Слушайте инстинктите си. Не избързвайте, ако не се чувствате готови.

3. Бързо става ревнив
Много ревнуват, ако някой мъж или жена
ви погледне. Мислите, че е сладко, но не е.
После ви казват, че не им е приятно да се срещате с колеги и приятели, че те ви влияят зле.
И тогава идва параноята. Постоянно ви пишат, искат да знаят какво правите, къде сте.
Идват на ваши срещи, на които не са поканени. После се оправдават, че толкова много
ви обичат, че не могат да стоят далеч от вас.

4. Ще се притесняват за вас
Да се тревожиш за партньора си е нормално – дали е добре, дали е щастлив, дали
е спокоен. Но има различни нива за това.
Насилникът все ще е на ръба от притеснение. Ще изпада в паника, че не сте му върнали обаждане или че не сте отговорили на
съобщението му. Ще ви карат да се чувствате
виновни защо мълчите. Всъщност, подобна
разтревоженост е просто прикрита мания за
контрол. Скоро ще започнат да твърдят, че те
знаят най-добре какво трябва да правите и че
трябва да го слушате. Скоро дори ще настояват да им искате разрешение, за да отидете
някъде или да срещнете някой ваш приятел.

5. Четат ви съобщенията
Те ще искат да знаят какво правите на
компютъра и какво гледате. Докато ви няма,
може да четат съобщенията ви или да разглежда страниците, които сте посещавали.
Ще настояват за паролите на всички ваши

Ето къде във Великобритания е
най-добре да се гледат деца!
И със сигурност не е Лондон
Решили сте да заживеете в Лондон и да
отгледате децата си в британската столица?
Решили сте го вече? Сигурни сте? Е, това би
било много, много погрешно?
Според изследване, направено от група
букмейкъри, Лондон е на дъното на класация за местата, подходящи да създадете семейство. И това е заради високата цена на
имотите и твърде голямата престъпност.
Ако се намирате в Съри, Оксфордшър и

Бедфордшър, пак трябва да съжалявате.
Възможността да имате нормален и спокоен
живот там също е малка, информира "Метро".
Ако обaчате сте в Къмбрия, направили
сте добър избор. Там има не много скъпи имоти, добри училища, висок жизнен
стандарт и малко престъпления. Също така
не е лошо да се живее в Дарбишър, Тайн и
Уиър, както и Чешър. „Да се нанесеш в дом
и да отглеждаш деца е много скъпо нещо и
трябва да направим баланс между достъпността на имота, който купуваме и района,
който избираме да е безопасен, да има добри
училища и сигурна среда, в която да отглеждаме детето си. Обикновено тези, които си
купувам дом преди да създадат семейство
го правят с идеята да се задържат в него за
години напред, така че да го подбереш правилно е много важно, още повече ако искаш
след време да не съжаляваш за избора си”,
обясни Ръсел Куирк, експерт в областта на
имотите.

профили и ако не им ги дадете, ще се сърдят
и подозират какво ли не. Накрая ще се окажете скрит в тоалетната , за да си чатите спокойно с някоя колега или колежка.

6.Критикуват харчовете ви
Ще забележите как постепенно започват
да следят за какво харчите парите си и какво купувате. Ако си позволите нещо по-така,
някоя глезотийка, подгответе се за сериозна
доза критики. Дори може да настояват да управляват вашите финанси и дебитни карти.

7. Все едно срещате двама
различни души
Понякога те са мили, добри, внимателни. Това е страната, която всеки вижда. Тези
черти вие сте заобичали. Понякога обаче да
общувате с тях е истински ад. Те може постоянно да ви разочароват, взимат ваши малки
недостатъци и ги увеличават многократно.
Ще ви накарат да се чувствате малки, несигурни, слаби. Може да ви крещят и унижават.
Ето ги и триковете с „Вината”. Виновни сте за
всяко малко нещо, което някога сте правили.
Всяка една ваша грешка е огромна, в сравне-

ние с техните. Все се надявате, че ще се върне
очарователната личност, която обичате, но
това едва ли ще стане.

8. Те са винаги жертвата
Някой друг е виновен. Лош ден на работа,
нали? Колега-идиот го е ядосал. Проблеми с
приятелите. А ако вие имате лош ден? Вие сте
си виновни. Крещят ви, ядосват ви се, нараняват ви. Дори ако не виждате логика, те ще намерят такава. Ще казват неща от рода „Просто защото много те обичам.”. Ще се чувствате
отговорни за кофти настроението им и поведение и вие сте виновни, че не можете да ги
развеселите. Най-сетне, когато ви ударят, ще
кажат, че и затова носите отговорност вие.
Това е вече насилие.Но това не бива да ви се
случва. Вие заслужавате много повече. Заслужавате много повече любов. И няма нужда да
се справите с този проблем сам.
За емоционална помощ, може да се обадите на Горещата линия за домашно насилие върху жени на 0808 2000 247.
Ако се намирате в гей връзка, потърсете
помощ на 0300 999 5428 или 0800 9995428.
Мъжете ще получат подкрепа на Горещата линия за мъже - 0808 801 0327.

Скандална
статистика:
Болници крият истината
от родители на починали деца
Една четвърт от родителите, преживели трагедията бебето им да се роди мъртво така и не получават информация от
болницата дали смъртта на детето им се
разследва. Нито пък научават резултатите
от това разследване. Правилата във Великобритания задължават всяка една клиника да изследва какво е довела до подобна
трагедия. Лекарите са длъжни да проведат
и разследвания ако детето е получило увреждане по време на раждането. 56 % от
подобни разследвания са „неадекватни”,
разкриват специаисти от Кралския колеж
по гинекология. А при 27% се дават много
„оскъдна” информация, а при 29 % медиците нямат никаква идея как подобни фатални обстоятелства да бъдат избегнати.
Външни експерти се включват при

само 7 % от проверките, което дава възможност на много болници да избегнат
отговорност. Шокирашо, при един от четири случаи родителите никога и не разбират, че е започнало изследване и никога
не им се казва какво е открито. Експерти
предупреждават, че болниците не се учат
от грешките си. Докладът идва след като
английския здравен омбудсман заяви, че
скърбящите семейства се блъскат в „стена от тишина”, когато се оплачат от лоши
грижи. Много често близките така и не
получавали защо някой техен роднина е
починал. За 2015 година има докладвани
921 случаи, включително 654 сериозни мозъчни увреждания, 147 случаи когато бебе
е издъхнало в първата седмица от живота
си и 119 мъртвородени.
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Съдят Ед Шийрън за 20 милиона
Откраднал песента си Photograph от двама
текстописци

Никой не иска палата
на Том Круз в Англия
Том Круз изпитва истинско затруднение да продаде своя палат в Уест Съсекс.
Мисията се оказала невъзможна, въпреки луксозният му дом е от цели 6 спални.
Круз закупил имота за 3 милиона евро
през 2006 година,когато току що бил минал под венчило за третата си съпруга –
американската актриса Кейти Холмс.
Те се разведоха след шест години брак
и семейното им жилище бе предложено
за продажба през октомври месец за 4.94

милиона евро, но засега няма желаещи.
Скъпият имот освен, че е много просторен – цели 11 хиляди квадрата- разполага със собствено танцово студио,
басейн, тенис корт и къща за гости с две
спални в двора на имота. До Лондон се
стига само за един час и предлага отличният баланс между градския и провинциалния живот. Но, въпреки това, явно
намирането на купувач се оказва доста
трудна задача.

Посвещават комикс на Принс
Принс, иновативният музикант, носител на няколко Грами-та, който издъхна от
случайно поемане на твърде голяма доза
обезболяващо през Април, ще бъде почетен със специален комикс. Книжката е от
24 страници и е създадена от „Блу Уотър
Продъкшънс” и е посветена на кариерата
на 57-годишната суперзвезда, който успя
да развие до истински висоти джазът,

блусът и диското. Звездата има спечелени
седем Грами-та и един Оскар.
„Толкова много неща още не са казани
за него”, казва говорител на компанията. Принс създаде истинска революция
в музиката с песните си '1999,' 'Little Red
Corvette,' 'When Doves Cry,' 'Purple Rain,'
'Batdance,' и още много други. Комиксът
бе пуснат в продажба на 8 юни, когато
звездата трябваше
да отпразнува рождения си ден.
Той бе намерен
в безсъзнание в
асансьор в имението му в Минеаполис.
Според доклад
на властите, певецът починал след
прием на твърде
много
фентанил
– хапче, което служи за облекчаване
на силни болки.
Най-вероятно това
е станало случайно.

Двама американски музиканти съдят Ед
Шийрън за 20 милиона долара или 13,8 милиона паунда заради сингъла му „Photograph
”. Мартин Харингтън и Томас Ленърд твърдят, че тя много прилича на тяхното парче
Amazing. Двойката твърди, че хита на Ед има
същата музикална структура като тяхната балада, която е била пусната като парче на победителя от американското Х Фактор през 2010
Мат Кардъл. Мартин и Томас написали парчето през 2009-та. Според тях това на Шийрън има 39 идентични ноти с Amazing като
музикантите доказват това чрез документи и
нотни листи. „Приликите се виждат дори за
обикновения слушател”, убедени са творците.
Песента Photograph е продадена над 3.5
млн. пъти и има над 200 млн. гледания в
Youtube. От своя страна песента на Мат Кардъл има малко над милион гледания в мрежата, а в класациите на Великобритания успя да
се стигне само до 84-тото място през 2011 г.
Документите по делото са подадени в
съда в Лос Анджелис, Калифорния в сряда.
То се води не само срещу певеца,ами и срещу ко-автора на Photograph Джони Макейд,
който е и годеник на актрисата Кортни Кокс.

Отговорност се търси и от компаниите Сони
и Уорнър Мюзик Груп.
Мартин и Томас използват адвоката Ричард Буш, който е осъждал Робин Тике и Фарел Уилямс за песента им Blurred Lines заради
неспазени авторски права. Тогава печели 7
милиона долара.
Photograph е петото парче от албума на
Ед „Х”. Шийрън я обявява за песента, която е
променила кариерата му. Той самият е писал
песни за звезди като Тейлър Суифт, Джъстин
Бийбър и групата Уан Дайрекшън.

Тази прекрасна Дисни принцеса е
всъщност
21-годишен
мъж на име
Ричард
Тази удивителна Снежанка,която изглежда така
сякаш току-що е напуснала някой филм на Дисни,
е всъщност 21-годишен
мъж на име Ричард от
Ориндж Каунти, Калифорния. Той е гримьор на
свободна практика и редовно трансформира себе
си в прекрасни принцеси
на Дисни – от Снежанка в
Пепеляшка, използвайки
само четки за грим и неговите невероятни
качества.

Ричард започнал с преобразяванията си преди около 4 години и много хора
били шокирани, когато разбрали, че
всъщност е мъж.
„Мисля, че е голям комплимент за мен,
когато ме сбъркат за жена, защото това означава, че моите трансформации са наистина успешни”, коментира той. Всяка една
задача му отнема 2 часа и Ричард често
прави сам своите костюми. Само понякога ги купувал онлайн.След като редовно се
обличал като принцеса, младежът успявал
да натрупа малко повече самочувствие.
Като тийнейджър често бил тормозен
от съучениците си заради твърде наднормено тегло, което в последствие успял да
свали. След като поотслабнал успял да си
намери работа и да се преобразява в повече образи. Един от любимите му е на
русалката Ариел, която обичал от дете.
Също така се е преобличал като Аладин и
Питър Пан, така че не само женските образи са му в практиката. „Да бъда принцеса ме накара да се чувствам по-сигурен в
себе си човек. Чувствам се още по-красив,
когато съм просто себе си. Всичко останало е просто бонус”, коментира странният
американец.
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Цирк
Футбол
Разпадът на
най-популярната
игра у нас продължава
Националите направени
за смях в Япония, ЦСКА и
Левски са пред разпад

Ц

ар Футбол. Най-великата игра.
Спортът на спортовете. Е, не и у
нас. Това, което се случва в родната
действителност, е по-скоро Цирк Футбол.
Защото в последните години не само не сме
дръпнали и крачка напред, а дори не сме и
на дъното. Дълбаем с всички сили надолу с
увереност и последователност. Ама, чак пък
толкова да сме упорити…
Ясно е, че в нашата мила държава нищо
не е като хората, че спортът ни ли да върви. Ето, онзи ден стана ясно, че рекордните
4 189 зрелостници имат двойки на матурата
по български и литература. Падение не, ами
падение! Срам и позор!
Ще започнем от националния ни отбор.
Ами, че той е свършил! Преди време Любо
Пенев беше заяви, че ютията започва леко
да се отлепва от дъното. Да се отлепва, да се
отлепва, ама колко да се отлепва? Седи си тя
там, долу, на най-дълбокото и не се вижда
въобще как ще потегли нанякъде. “Лъвовете”, иначе гордо звучащо, приличаха на
малките котенца, каквито ги харесва Валери
Божинов. Готови да се дадат без бой.
БФС прати командата на Ивайло Петев
на иначе престижен и традиционен турнир
далеч в Япония. На “Кирин Къп” се събраха
прекрасни отбори като домакините, Босна
и Херцеговина и нашите “лъвове”. Резултатите бяха колкото шокиращи, толкова и очаквани. Българите се поразходиха, видяха
къде изгрява Слънцето и си тръгнаха с 11
“парцала” в “кошницата”.

Още на старта японските самурай така
зачаткаха нашите, че милите, още се чудят
как инкасираха само 7 гола. За статистиката паднахме с 2:7, след като след 38 минути
игра на стадион “Тойота” в Нагоя нашите
вече бяха получили 4 “парцала”. След мача
иначе скромните и вежливи японци, нямаха
как да отрекат - тези явно не се познаваха.
Да, ама след мача Ивайло Петев обясни, че
нашите можели и да завършат наравно. Позор! Да те бият като тъпан на събор и пак да
имаш някакви претенции.
А резилът беше исторически. От далечната 1947 година националите ни не бяха получавали толкова голове. Тогава българите
загубиха от Унгария в Будапеща в турнира
за Купата на Балканите и Централна Европа.
И както казва “оптимистът”, винаги може
да стане и по-лошо. Няколко дни по-късно
безсрамниците на Петев бяха набити и от
Дания. “Червеният динамит” гръмна само
4 пъти, но това беше достатъчно. За да ни
покаже къде се намираме и какво правим у
нас. Или по-скоро - какво не правим!
И говорим за лицето на българския футбол. А какво ли става надолу? Още по-зле е.
Тъкмо изпратихме най-скучният сезон в “А”
“професионалната” футболна група. ЦСКА
беше при аматьорите и показа, че с млади
таланти от школата, с много работа и с работа на спокойствие резултатите ще дойдат.
И дойдоха - “червените” спечелиха Купата
на България. Но какво от това, след като и
до днес не се знае какво ще е бъдещето на

клуба.
Или по-скоро какво ще е бъдещето на
някой от…деветте клуба. Да, точно така.
Толкова са дружествата в България, които
носят името на най-титолувания ни клуб.
Оттук до началото на първенството нещата
ще се променят всеки ден. Гришаганчевото
ЦСКА ли ще играе в елита? Василбожковото ли ще бъде? Някое друго ли? Какво ще
се случи на “Армията”, ще разберем скоро.
Или пък не. Ситуацията е толкова объркана, че дори феновете на ЦСКА, които бяха
най-единните българи в последните месеца,
започнаха да се разединяват.
Половината, начело с “Офанзива”, се обявиха твърдо против сливането на ЦСКА с
Литекс. Друга голяма фракция - “Анималс”
пък се разграничи и даде индикации, че
ще бъде с Гриша Ганчев. С две думи - пълен
хаос. От БФС само потвърдиха, че ЦСКА ще
играе в елита, защото Боби Михайлов и хората му са наясно, че без “червените” постната “А” група ще струва още по-малко. Ама
кое ЦСКА ще е, не е ясно. Не е ясно и какво
ще стане с милионите дългове на “червените”.
И докато в ЦСКА привикнаха на подобни сътресения, в Левски досега беше привидно спокойно. Привидно, защото наскоро
Георги Иванов призна колко трудни са били
последните месеци. Как футболистите не
получавали заплати с месеци и някои били
изправени пред угрозата да бъдат изгонени
от квартирите си. И като говорим за Гонзо,

спортният директор на Левски вече не е …
директор на Левски.
Гонзо беше само един от управниците,
които подадоха оставки. Всъщност всичко започна от шефа Иво Тонев. Един от
собствениците на Левски обяви, че е подал
оставка и иска да напусне поста си като
председател на Управителния съвет. Ще го
обясним на прост език - все едно да притежаваш голямо имение и да искаш да си
тръгнеш, а съседите ти да гласуват дали да
те пуснат.
Ето такива глупости стават на “Герена”.
Последва вълна от оставки. Гошо Гинчев,
Ники Илиев, Иван и Андрей, и още, и още.
Говори се, че всичко това е заради фенското присъствие в Управителния съвет. Има
и други слухове, свързани с две от основните фигури на политическия небосклон у
нас, които воюват за надмощие на “Герена”.
Толкоз.
И всички тези сътресения дни преди
“сините” да започнат подготовка за новия
сезон. Предстои и участие в евротурнирите.
Трябва да се прави и селекция, но се говори,
че дори треньорът Люпко Петрович е теглил
една сръбска за случващото се на “Герена”.
Общо взето именно тези сръбски описват най-добре милата родна картинка във
футбола ни. Лошото е, че само с псувни
нищо няма да се оправи. Не приказки трябва, а дела. Казали са го велики хора. Жалко,
че такива във футбола ни от години липсват.
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Шоуто започна!
Безпрецедентни мерки за
сигурност на Европейското
Франция започна с измъчена
победа над Румъния

Г

олямата битка за европейския футболен връх започна. Евро 2016 е първото по рода си по много причини. За
сефте в историята за титлата ще спорят
цели 24 отбора. Ще се изиграят 51 мача, а
на 10 юли на финала в Париж ще бъде определен най-достойният.
"Започва нещо, което надхвърля границите на народите. Истински празник на
идеята за обединение", заяви президентът
на Франция Франсоа Оланд. Държавният глава добави, че е доволен от факта, че

участие на турнира ще вземат три страни,
които не са членове на Европейския съюз Турция, Русия и Албания.
У нас пък за първи път голямото футболно събитие ще се предава едновременно в ефира на две телевизии. Националната
БНТ и частната Нова телевизия. И двете се
подготвиха максимално, за да “доставят”
пълна информация на зрителите си. Мачовете ще се предават на живо по пет канала
- БНТ 1, БНТ HD, Нова телевизия, Диема и
Диема Спорт. Откриването и първият мач

Героят на “петлите” се
просълзи от емоции
Големият герой на Франция Димитри
Пайе напусна просълзен терена. Халфът на
Уест Хем взриви “Стад дьо Франс” с прекрасните си изпълнение и беше сменен от
селекционера Дидие Дешан малко преди
края на двубоя. Техничарят тръгна към
страничната линия, когато емоциите му
взеха връх. Пайе се просълзи, но въпреки
това поздрави феновете. По-късно халфът
разкри причините за емоциите си.
“Напрежението беше огромно. Ако някой ми беше казал, че ще е така, нямаше да
му повярвам. Много съм горд. Трябваше
ни време, за да влезем в мача. Румъния ни
затрудни. Имахме много възможности да
отбележим бърз гол. Много съм щастлив,
че стигнахме до победата след мой гол. Емоцията беше огромна. Никой не вярваше, че
ще бъда тук в началото на сезона. Да играя

Белгия с най-скъп отбор на турнира

пред моето семейство ми даваше допълнителни сили”, заяви Пайе.

Националният отбор на Белгия е най-скъпият сред всички 24 тима, участващи на Евро
2016, се казва в анализ на букмейкърите от
Profit Accumulator. Според изследването общата цена, заплатена за трансфери на всички играчи в състава на Марк Вилмотс е 318,9
милиона лири, което е с повече от 50 милиона повече от втория Германия (264,5 милиона). На трето и четвърто място в класацията се подреждат Англия (189,7 милиона) и
Франция (183 милиона).
Средната цена, заплатена за всеки един от

23-мата футболисти на Белгия е 13,9 милиона лири, което е благодарение най-вече на
трансферите на Кевин де Бройне в Манчестър Сити (55 милиона), Кристиан Бентеке в
Ливърпул (32,5 милиона) и Еден Азар в Челси (32 милиона).
Общата сума, платена за трансферите на
всички 552-ма играчи на европейското е 2,2
милиарда лири. Двамата най-скъпи футболисти са звездите на Реал Мадрид Гарет Бейл
(86 милиона) и Кристиано Роналдо (80 милиона).

Шампионът ще вземе
27 млн. евро
Путин идва с подводница в
Новият европейски шампион по футбол ще спечели и 27 млн. евро. Общият награден фонд на Евро 2016 е 301 млн. евро.
Всеки един от 24-те отбора ще получи по 8
милиона евро за участие. В груповата фаза
ще има бонуси от 1 милион евро за победа
и 500 000 евро за равенство. Всички участници в осминафиналите ще получат допълнително по 1,5 милиона евро, а осемте
четвъртфиналисти - по 2,5 милиона евро.
Полуфиналистите ще получат допълнително по 4 милиона евро. Победата във

финала на „Стад дьо Франс“ на 10 юли
ще струва 8 млн. евро. Загубилият тим в
Париж пък ще се „утеши“ с 5 млн. Това
означава, че ако бъдещият шампион спечели всички мачове в груповата фаза, той
ще получи общо 27 милиона евро от наградния фонд срещу 23,5 милиона евро
на Евро 2012.
На Евро 2012 общият награден фонд
беше 196 милиона евро, но отборите бяха
16 вместо 24. На Евро 2008 наградният
фонд беше 184 милиона евро.

Президентът на Русия Владимир Путин съвсем
нажежи обстановката преди мача на “Сборная” с
Англия. Двубоят беше в събота вечерта в Марсилия, а държавният глава се очакваше да дойде на
Лазурния бряг с…подводница. Ужасяващото бойно средство „Старий Оскол“ вече беше заснето как
пори водите на Ламанша в очакване на държавния
глава от Кремъл. „За пръв път руска подводница
идва толкова близо до Англия“, заяви Найджъл
Скът, капитан от кралските военноморски сили.

Те държат под прицел лодката, която е снаряжена с торпеда и ракети.
Подводницата е ескортирана от руския
военноморски кораб „Алтай“. Заявеният
маршрут е през Кале към Марсилия. Медиите в Англия и Франция вече надушиха,
че е изпратена със специална мисия. „Старий Оскол“ и „Алтай“ трябва да закарат до
Марсилия Владимир Путин за мача Русия
– Англия. Мерките за сигурност се нала-
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Европа е футбол
между Франция и Румъния беше излъчено
на живо по БНТ и Нова. Същата схема ще
бъде и за финала на “Стад дьо Франс”.
Мерките за сигурност също са впечатляващи. Общо 42 хиляди полицаи и 30 хиляди жандармеристи, включително агенти
под прикритие ще следят за сигурността
в десетте града домакини. Паниката е сериозна, след като преди месеци Париж и
Брюксел бяха разтресени от терористични атаки. Към всеки един от отборите ще
бъдат прикачени по 17 полицаи и двама
агенти от елитните служби. Масирано полицейско присъствие ще бъде осигурено
на летищата, гарите, стадионите, тренировъчните игрища и хотелите, както и на фен
зоните.
Френското правителство пусна и специално приложение за смартфони, което предупреждава потребителите от евентуални
атаки. Потребителите получават съвети
как да реагират в подобни ситуации.
Първенството беше открито със стегната церемония на “Стад дьо Франс”. Разбира се, не липсваше и един от символите на
Франция - танцът канкан, появил се през
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30-те години на 19-ти век. Кулминацията
дойде, когато на терена излезе световноизвестният DJ Дейвид Гета, който заедно
с шведската звезда Зара Ларсон изпълниха химна на Европейското “This One’s For
You”.
Колкото до мачът на откриването мина според очакванията. Много напрежение, борба и малко футбол. В крайна сметка Франция победи Румъния с 2:1 с гол в
края. Големият герой бе Димитри Пайе,
който асистира за попадението на Оливие
Жиру, а в 88-та минута вкара феноменален
гол, за да донесе успеха на “петлите”.

Талант на “Трите лъва” още изживява мечтата си
Младата надежда на Англия призна, че
все още не може да повярва, че си е извоювал
място в тима за Европейското първенство
във Франция. 18-годишният нападател дебютира в професионалния футбол за Манчестър Юнайтед през януари, а няколко месеца
по-късно е с „Трите лъва“.
"Когато за пръв път влязох в съблекалнята

и видях играчите и имената им на гърбовете
на екипите, не можех да повярвам, че това се
случва наистина. Вкъщи говорих с брат ми
и той също не може да повярва, че играя в
националния отбор", призна Рашфорд.
"Истината е, че се опитвах да си пробия път до младежкия отбор на Манчестър
Юнайтед до 21 години, когато изведнъж се

Пеле обяви Англия и Испания
за фаворити
Царя на футбола Пеле определи Англия и
Испания за фаворити за титлата на предстоящото Европейско първенство във Франция.
Бразилската легенда обаче има странна слава
– прогнозите му никога не са точни.
"Англия има много нови играчи, но смятам, че те могат да стигнат до финала. За
всеки отбор ще бъде трудно да стигне до титлата, защо като цяло силите са много изравнени. Който има най-голям късмет, той ще
спечели. Все пак, ако сега трябва да избирам,
моите два фаворита са Испания и Англия",
заяви Пеле.
Англия стартира участието на Евро 2016

Марсилия
гат заради опасността от атентати.
„Руснаците съвсем прекалиха, това
е излишна демонстрация на военна
мощ“, коментират медиите в Англия.
Те дори получиха снимки на подводницата, направени от холандския
капитан Роб Веркерк. „В момента морето е твърде пренаселено“, казва със
страхопочитание морският вълк от
Ротердам.

срещу Русия в събота, а в група "В" са още
Уелс и Словакия. Защитаващият титлата си
Испания започва срещу Чехия в понеделник,
а другите два съперника в Група D са Хърватия и Турция.

оказах на върха на атаката на първия състав.
Едва ли някога това щеше да ми се случи, ако
Антони Марсиал не бе получил травма на загрявката срещу Мидтиланд.
Никога не съм мислил за място в националния отбор, защото конкуренцията е огромна. Винаги играя така, че мислите ми да
са насочени само към конкретния мач. Но
трябва да призная, че се чувствам невероятно да бъда в националния отбор“, каза още
талантът.

Сблъсъци между Англия и Русия
в Марсилия
в центъра на Марсилия, и не скриваме
УЕФА заплаши да
“изрита” двата
отбора заради
проявено насилие
Освен с пищното откриване, “Евро
2016” ще бъде запомнено и със сблъсъците между привържениците на Англия и
Русия, които се разиграха в деня на мача
между двете държави. Атаката на руските хулигани по улиците на Марсилия
прати двама британски фена в болница
с опасност за живота. Според френските издания, “братушките” се движили на
групички, въоражени с ножове и боксове.
Сблъсъците продължиха и на стадиона,
след като руски фенове нахлуха в сектора
на английските, крадейки знамена им.
Заради сцените на проявено насилие,
УЕФА заплаши и двете държави с евентуално “изритване” от първенството
„Изразяваме своето отвращение към подобни насилствени сблъсъци, случили се

силното си притеснение от подобни
прояви. Такова поведение е абсолютно
неприемливо и няма място във футбола”, се казва в изявление на футболната
организация. Русия вече бе предупредена за това, че може да има сериозни последствия, след като именно руснаците
бяха в дъното на ужасяващите прояви
след мача. Досега Англия се измъкваше
от подобни наказания, въпреки няколко дни подред на агресия.
От британското правителство предложиха да изпратят полиция във Франция, която да помага на френските им
колеги в опазване на реда.
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Великият Мохамед Али
отиде във вечността
Боксовата легенда почина на 74-годишна възраст

Е

дин от най-великите спортисти на
всички времена Мохамед Али почина на 74-годишна възраст. Боксовата
легенда, еталон и пример за подражание на
милиони, отиде във вечността, след като повече от 30 години водеше битка с болестта
Паркинсон.
Новината за кончината на американското величие разтърси мнозина. „Обичах го!
Али никога няма да умре“, заяви знаменитият промоутър Дон Кинг. „Бог дойде за своя
шампион“, лаконичен бе Майк Тайсън. Трогна се и Кубрат Пулев. „Твоята диря остава завинаги“, обяви Кобрата.
Мохамед Али почина в резултат на септичен шок по неустановена естествена причина. Бившият световен шампион бе приет в
болницата във Финикс с дихателни проблеми. Погребението на шампиона бе в петък,
като надгробно слово произнесоха бившият
президент на САЩ Бил Клинтън, журналистът Брайън Гамбел и актьорът Били Кристъл.
Церемонията се предаваше на живо, като
бяха раздадени 15 000 безплатни билета за
феновете, които искат да видят за последен

път кумира си.
Мохамед Али е роден на 17 януари 1942
година в Луисвил, Кентъки. Рожденото му
име е Касиус Марселиус Клей младши, но
през 1964 година се присъединява към движението Ислямска нация. Оттогава вече е
известен като Мохамед Али.
Американецът започва да тренира бокс
едва 12-годишен, като през цялата си треньорска кариера се подготвя под ръководството на Фред Стонер и записва 100 победи
и 5 загуби. През 1960 година печели олимпийската титла на Игрите в Рим, след което
започва и големият му пробив в професионалния бокс. Мохамед Али прави впечатление не само с феноменалните си качества, но
и с ексцентричното си държание.
Легендата печели първата си титла в тежката категория на 25 февруари 1964 година,
когато побеждава Сони Листън в седем рунда. Следват знаменити победи над величия
като Флойд Патерсън, Хенри Купър, Джо
Фрейзър, Джордж Формън и Брайън Лондон.
Мохамед Али отказва да се бие във война-

та срещу Виетнам, заради което световната
му титла е временно отнета, наказан е да не
се занимава със спорт за 3,5 години, а освен
това е осъден на 5 години затвор. Присъдата
в последствие е отменена. Оттегля се от спорта през 1981 година, след като записа 56 победи и 5 загуби. Печели три пъти световната
титла и изгради име на един от най-великите

Кръщават
на него улица
в Ню Йорк

Крилатите фрази на Шампиона
„Аз съм най-великият”.
„Трудно е да бъдеш скромен, когато
си велик колкото мен.“
„Ако сънувате, че ме побеждавате,
по-добре да се събудите и да се
извините”.
„Мъж, който на 50 гледа на света по
същия начин както когато е бил на
20, е загубил 30 години от живота си”.
„Няма да ми липсва бокса - аз ще
липсвам на него”
„Нося се като пеперуда, жиля като
пчела, ръцете ти не могат да
ударят това, което очите ти не
виждат.
„Вкъщи съм чудесен човек, но не
искам светът да знае за това.
Скромните хора, които съм срещал,
не стигат много далеч.“

Една от улиците в Ню Йорк ще бъде преименувана на
Мохамед Али. 33-а Уест стрийт, която се намира край зала
"Медисън Скуеър Гардън", ще носи временно името на великия боксьор. Именно в "Медисън Скуеър Гардън" той
играе осем срещи, включително и една от най-знаменитите на 8 март 1971 година срещу Джо Фрейзър. "Той заслужава в негова част да бъде кръстена улица. В целия свят
му се възхищават и го уважават за това, че той отстояваше
своите принципи, своята вяра", заяви кметът на града Бил
де Блазио.
Според законите на Ню Йорк, за да бъде преименувана за постоянно дадена улица, трябва да има решение на
градския съвет, което в последствие да бъде одобрено и
от кмета.

„Може би Паркинсонът е знак от
Бога, който да ми напомни какво
в важно. Той ме накара да забавя
крачка и да се вслушвам повече,
отколкото да говоря. Сега хората
ми обръщат по-голямо внимание,
защото не говоря толкова много”.
„Живей всеки ден така, сякаш ти е
последен, тъй като един ден точно
така ще стане.“

Спор за
наследството
от 80 милиона долара
Дни след смъртта на Мохамед Али започнаха и споровете
за наследството му. Мохамед-младши, единственият биологичен син на легендата, обяви четвъртата съпруга на боксовата легенда, че иска сама да се разпорежда със състоянието от
80 млн. долара. Братът на Али – Рахман, също се присъедини
към атаките. Двамата са ядосани, че живеят в мизерия заради
изгората на спортния великан. Мохамед-младши се оплаква,
че е забит в пропаднало гето в Чикаго и оцелява на подаяния.
Очакванията са, че седемте дъщери и осиновеният син на легендата също да се намесят в спора за имането.
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Овен (21.03 – 21.04)

Телец (22.04 – 21.05)

Близнаци (22.05 – 21.06)

Рак (22.06 – 21.07)

Ще се почуствате много щастливи, защото
получавате доказателство за силни чувства.
Нещата ви се уреждат с по-малко усилие, ще
бъдете по-малко зависими от другите. Периодът е сравнително спокоен за вас. Родените
през април да се пазят от лъжливите обещания на партньор, който ви мами от доста време. Приятно посещение от приятели.

Възможни са неприятности с партньора,
заради изневери. Не подлагайте връзката на
изпитание. Не отстъпвайте завладяните територии. Близките ви уважават. Има кой да
ви помогне. Очаквайте нови предложения от
хора, които са пълни с бизнесидеи. Звездите
ви покровителстват. Използвайте благоприятния момент, за да решите някои проблеми.

Напрегнат период, особено ако учите
или се подготвяте за изпити. Непредвидени
разходи ще ви смутят, но са за добро. Все се
втурвате напред, но сега намалете темпото.
Спрете да говорите за другите. Не ги упреквайте за несполуките си. Желаете да сте между силни хора. Искането ви ще се осъществи,
но внимавайте да получите максимален успех от контакта.

Не се претиснявайте. На прага сте да направите големи промени в личен и в служебен план. Поели сте нещата в свои ръце и
звездите ви помагат. Не правете големи покупки - ще бъдат несполучливи. Ще посетите
близки хора. Ще ви се зарадват и ще ви обгърнат с топлина. Интимният ви живот е на
приливи и отливи.

Лъв (22.07 – 22.08)

Дева (23.08 – 22.09)

Везни (23.09 – 22.10)

Скорпион (23.10 – 22.11)

Ще сте на педали. Добри дни за бизнес. Готови сте за всякакви предизвикателства. Не
се поддавайте на емоции, а преценете трезво
нещата. Очакват ви добри постижения, свързани с деловата ви работа. Не се доверявайте
на служител, който е от скоро на работа. Бъдете по-разумни при вземането на важни решения, засягащи дома и семейството.

Изяснете позициите си на работното място и не остъпвайте от тях. Възможни са делови разговори за промяна на екипа или за
разширяване на дейността ви. Ще получите
изработени, но забавени пари. Бъдете внимателни с хора, които търсят близостта ви.
Вие сте със здрав разум и ще успеете да се
дистанцирате от тези, които ви дразнят.

Ако нещата не се получат, oставете ги.
Ще се стрещнете с човек, който ще унищожи
личните планове. Имате желание да се измъкнете от застоя, но едва ли ще го постигнете. Вие искате да сте жертва. Родените през
октоври ще получат предложение за далечно
пътуване. Не бързайте да приемете. Успех,
работа, пари.

Периодът е успешен. Много е вероятно
да поемете нов служебен ангажимент. Може
би ще стане с помощта на високопоставен
човек. В любовта сте всеотдайни, но това не
се забелязва от партниора ви. Решавате жилищен въпрос, а някои ги очаква нов дом.
Предложение за брак ще ви се отрази добре.
Шансът е на ваша страна.

Стрелец (24.11 – 21.12)

Козирог (22.12 – 20.01)

Водолей (21.01 – 19.02)

Риби (20.02 – 20.03)

Силен период. Очакват ви добри постижения, ако сте достатъчно упорити и последователни. Дните не са подходящи за промяна на работното място, но са удачни за
подготовка на тази цел. Родените през януари могат да пътуват в чужбина. Ще създадете
добри контакти. Внимателно правете нови
покупки - не се увличайте.

Ще сте на педали. Добри дни за бизнес. Готови сте за всякакви предизвикателства. Не
се поддавайте на емоции, а преценете трезво
нещата. Очакват ви добри постижения, свързани с деловата ви работа. Не се доверявайте
на служител, който е от скоро на работа. Бъдете по-разумни при вземането на важни решения, засягащи дома и семейството.

Любовен конфликт ви тормози от доста
време. Нещо във връзката ви не ви върви.
Около вас се въртят интересни личности,
които привличат вниманието ви. Това не
помага в отношението ви с интимния партньор. Ако връзката ви се е изчерпала, подобре я прекъснете. Не се бойте от самотата.
Тя няма да трае дълго. Пазете се от измами.
Бъдете по-малко капризни.

Жените ще са разочаровани от мъж, който ги е уверявал в голямата си любов, а сега
се крие. Човек от път ще стане причина да се
успокоите. Нещата не са толкова лоши колкото ви се струват. Може да се измъкнете от
това положение. Внимавайте с уреждането на имотен въпрос. Ще ви поискат пари в
заем. Не давайте - не е добре за вас. Очакват
ви добри дни.
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Малки обÿви 31

13 юни, 2016
Лесно Судоку

Работа
Строителна компания търси човек с опит в областта на монтаж,
ремонт и поддръжка на покриви.
Желателно е кандидатите да владеят английски език на разговорно ниво.
Моля изпращайте CV на jobs@
copecrown.com или позвънете на:
07415952248
Търси се 1 момче за обща работа със CSCS карта или писмо!Работно време е вечер от
4ч до 10ч(6ч-50паунда)Обекта
е намира до Vauhxall station-62
Wandsworth Rd SW8 2LF.Започване веднага 07927327347

Средно Судоку

Трудно Судоку

Фирма, директен работодател в
почистването търси СПЕШНО
момичета/жени на пълен работен ден в сферата на почистването. Започване веднага. Заплащане
£7.50 на час. Кандидатите трябва
да са self-employed и да притежават банкова сметка. Опит и
Английски език са предимство.
За повече информация и/или регистрации моля да се обадите на
07985544804 или 07506074356 от
09:00 до 19:00 всеки работен ден.
Във връзка с разширяване дейността на фирмата, набираме
чистачи за извършване на регулярни почиствания на територията на Лондон.
Търсим мотивирани кадри, с
опит в почистването, основни
познания по английски език и
готовност да пътуват на кратки
разстояния.
Предлагаме пълна заетост, шест
дневна работна седмица, добро
заплащане и изгодни условия.
Молим кандидатите да изпратят
CV с прикачена снимка и актуален телефонен номер на info@
cleanerslondon.com
С oдобрените ще се свържем в
най-кратък срок.
Телефон за връзка: 02034758344.

Квартири

Очакваме вашите БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ
във вестник „Новини Лондон“ на
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 и
оборудвани, БГ ТВ, Булсатком,
седмично почистване на всички общи помещения. Две семици депозит, една седмица наем,
три месеца договор. Договорът
за наем е официален документ
в UK, той ще ви помогне при
записване за училище, детска
градина, лекар, зъболекар, пред
всички общински и държавни
власти, както и пред повечето
банки!

Две седмици депозит, една седмица наем, три месеца договор за
наем. Договорът е официален документ за UK. Плащане по банков път, с карта, чрез Paypal или
в брой на място. За всяка платена
сума издаваме документ.
Квартири Лондон предлага посрещане на хора от летища, гари
и стейшъни на преференциални
цени за всички наши клиенти!
Също така, предлагаме транспортиране на багаж, товари и
мебели при смяна на квартирата,
момчета за носене на багаж.
Двойни стаи в Walthamstow в
близост до Home Base E17
Къщата разполага с двор..голяма
кухня..бг-телевизия. Интернет,
две бани с тоалетни. .безплатен
паркинг. .Чистачка почиства къщата всяка седмица
Контакт 07943466600-Бранко
Давам
напълно
обзаведена единична стая под наем до
Goodmayes Station (4-та зона).
Стаята е свободна от 8-ми Май,
сметките са влючени в наема.
Къщата разполага с бг телевизия,
интернет, две бани и трапезария.
За повече информация, моля
обадете се на: 07886536031

Бояджийски услуги
Почистване и боядисване на
гаражи.
Почистване на градини, вземане
на скрап и хвърляне на боклуци.
07402543171

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
Извършвам превози с ван на
територията на Лондон и Англия, на конкурентни цени, тел.
07800515223
Денонощни таксиметрови услуги до всички летища, тел.
07522879344

Компютри
Преинсталация на Windows, £20
07450781823-Георги

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

Благодарности
Сем. Христови благодарят на Росен Жечев от гр. Шумен, който
в навечерието на Великден, на
30.04.2016 г., се притече на помощ
на сина ни, който беше закъсал
на пътя недалеч от Челмсфорд,
по пътя за манастира "Св. Йоан
Кръстител" в Есекс. Един напълно непознат нашенец помогна
в беда на детето ни! Нека бъде
здрав, Господ да му помага и дано
повече българи бъдем като него и
си помагаме в Англия!

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

Услуги

ФИЛМЧЕТА ЗА СПОМЕН от вашите видеа и снимки. Музика по
ваш избор. Евтина изработка и
професионализъм. КЛИПОВЕ за
рожден ден, годишнина и другиз
семейни празници с вазш текст и
материал. М: 07729200970, Надя

Продавам
Продавам конструктори Lego 07450781823, Георги

Козметични услуги
Фризьорски салон „Ayten“: 25
Westbury Avenue, London, N22
6BS, на вашите услуги – стилист
Аyten, тел. 07904930701
Фризьорка с 9 годишен стаж в
Лондон предлага всички видове
фризьорски услуги в района на
Leyton тел. 07841618483, Дани

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

