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Българите ще пътуват и работят свободно
във Великобритания, както до сега
На този етап няма от какво да се притесняваме, твърди
английският посланик у нас Ема Хопкинс

А

кцент в първия разговор между
външния министър Даниел Митов и
посланика на Великобритания у нас
Ема Хопкинс в деня след референдума беше
резултатът от него и съдбата на българските
граждани.
"Отношенията между нашите страни имат
дългогодишна история - съществуват преди
Европейския съюз и ще продължат да се развиват и при актуалната ситуация в Европа",
увери Хопкинс, цитирана от пресслужбата
на МВНР.
Британският посланик уточни, че на този

етап българските граждани все още ще могат
да се възползват от свободното пътуване и
от условията за работа във Великобритания,
както и досега. Тя заяви, че най-важното
нещо в момента е съсредоточаването върху
това, което предстои, и намирането на възможно най-правилния подход за продължаване на сътрудничеството.
От своя страна, Даниел Митов също заяви, че Великобритания ще остане важен
партньор на България в Европа, както и съюзник в НАТО и в други международни организации.

Британци масово съжаляват, че
са гласували за „Брекзит”

Ч

аст от британските граждани, които
са гласували за "Брекзит" на референдума, споделят, че вече съжаляват за
постъпката си и че ако днес имаше повторно
гласуване, биха дали гласа си за Оставане,
предаде Evening Standard.
Над 17.4 милиона души в различни части
на Великобритания гласуваха за Излизане на
референдума, решаващ съдбата на Обединеното кралство в ЕС. Те отбелязаха победа с
минимална разлика над кампанията за Оставане, която събра подкрепа от 16.1 милиона
души. Както се прогнозираше и по-рано, днес
известна част от евроскептиците вече съжаляват.
Свързвайки се с британската медия, десетки граждани споделили, че са били шокирани
от резултата на референдума, защото не са
предполагали, че техният глас за "Брекзит"
действително ще окаже подобно влияние.
Адам от Манчестър споделя пред BBC следното:
"Наистина не мислех, че това ще се случи
и че точно моят глас ще има значение накрая,

защото просто вярвах, че ще останем.
Последвалата оставка
на Дейвид Камерън
допълнително ме шокира, ако трябва да
бъда честен. Мисля, че
следва дълъг период
на несигурност през
следващите месеци и
това много ме тревожи."
Друг
гласоподавател, на име Манди,
казва: "Бях много разочарована от резултата,
въпреки че гласувах за "Брекзит". Събудих се
тази сутрин и реалността ме удари. Ако имах
възможността да гласувам отново, щеше да е
по различен начин!"
Значителен брой британци в продължение
на целия ден изразяваха възмущението си от
случилото се в социалните мрежи, споделяйки, че съжаляват за решението си да гласуват
за "Брекзит". Един от тях пише: "Лично аз гла-
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сувах за "Брекзит", защото повярвах в лъжи, а
сега съжалявам повече от всякога и имам чувството, че гласът ми е бил изтръгнат насила!"
Още един коментар в "Туитър" показва, че
не всеки от гласоподавателите е бил наясно с
последствията от вота си: "Ъмм мисля, че донякъде съжалявам за вота си, действително
нямах основателна причина да гласувам по
този начин...". А други просто пишат: "Сега
наистина съжалявам за вота си!".

Озбърн: Готови сме да се изправим срещу
това, което бъдещето ни е подготвило

Т

ри дни след обявяването на резултатите от референдума за членството на Великобритания в ЕС,
канцлерът на хазната Джордж Озбърн
излезе с дългоочаквано изявление. В
него той обяви, че страната е готова да се

изправи срещу това, което бъдещето е подготвило за нея със същата сила, каквато е
показвала до този момент.
Извънредни мерки, свързани с бюджета,
няма да бъдат необходими поне до есента,
заяви Озбърн, добавяйки, че всички действия около финансите на страната трябва да
бъдат внимателни, докато не бъде назначен
новият министър-председател, който ще заеме мястото на Дейвид Камерън.
По думите на Озбърн, плаването към
новата посока няма да бъде спокойно, но
Великобритания е подготвена да се справи
с всичко, което предстои. В речта си, насочена предимно към напрегнатите през последните дни инвеститори и компании, канцлерът определи състоянието на икономиката
като "фундаментално стабилно" и "отворено
за бизнес". Той също така уточни, че ще обя-

ви бъдещата си роля в Консервативната
партия през следващите дни.
Според финансовия министър, Лондон не трябва да задейства Член 50 от
Лисабонския договор, с който се задвижва процедура с 2-годишен срок за напускане на ЕС, преди да има изготвен план.
Това изчакване би помогнало на фирмите
да изяснят случващото се и да преценят
дали да размразят инвестициите си.
Озбърн беше категоричен, че вотът за
напускане на ЕС не е бил сценарият, който самият той е искал, но въпреки това
е важно желанията на мнозинството да
бъдат уважени. Той добави, че правителството е длъжно да приеме резултатите
от референдума и да направи така че те
да работят за ползите на Великобритания.
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Принц Уилям се появи на
корицата на гей списание
Никой не трябва да бъде тормозен заради сексуалната си
ориентация, заяви херцогът на Кеймбридж

П

ринц Уилям стана първият член на кралското семейство, който се появява на корицата на гей списание.
Херцогът на Кеймбридж този месец е на корицата
на лайфстайл изданието Attitude, което е предназначено за
членове на ЛГБТ обществото. Той е дал интервю за списанието, в което е казал силни думи, обявявайки се против
насилието по хомофобски подбуди, предаде "Дейли Мейл".
На корицата, заснета от фотографа Лей Кейли, принц
Уилям се усмихва приветливо, облечен в бяла, леко разкопчана риза. В интервюто той говори за насилниците над
гей обществото и казва: "Никой не трябва да бъде тормозен заради сексуалните си наклонности!". Това е и заглавието, поставено на първа страница.
Херцогът използва страниците на списанието, за да
призове младите хора, които са жертва на някакъв вид

насилие от страна на други, неприемащи тяхната сексуалност, да потърсят помощ.
Принц Уилям разкри още вчера, че ще бъде на корицата
на списание Attitude, когато подписваше съболезнователната книга за жертвите от гей клуб "Пулс" в Орландо. Тогава той каза следното:
"Младите хора, които срещнах по време на интервюто,
са наистина много смели. Те не само изразяват себе си, но
и дават надежда на други хора като тях, които преминават
през някакъв вид тормоз заради сексуалността си. Тяхната сила и оптимизъм трябва да окуражи всички нас да се
изправим срещу подобен тормоз, когато станем свидетели
на такъв. Това, което искам да кажа на всеки млад човек,
който е подложен на насилие заради сексуалността си, е:
Недей да търпиш!".
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Заради "Брекзит" Rуаnаіr пycнa 1 млн. билeтa по 9,99 евро
От ĸoмпaниятa пpизовават британците дa
ce възпoлзвaт oт промоцията и дa нaпycнaт
Beлиĸoбpитaния

К

акто обещаха в случай на „Брекзит“,
от Ryanair пуснаха 1 милион билета до
различни дестинации в Европа на цени
само от 9,99 евро. Това обявиха от компанията от Фесйбук. Билeтитe мoгaт дa бъдaт peзepвиpaни дo пoлyнoщ нa 24 юни, ĸaтo пoлeтитe
ca зa пepиoдa от oĸтoмвpи до дeĸeмвpи.
Paзпpoдaжбaтa щe вaжи 24 чaca, ĸaтo oт
ĸoмпaниятa пpизовават британците дa ce
възпoлзвaт oт промоцията и дa нaпycнaт

Beлиĸoбpитaния. Преди дни Rуаnаіr обеща
най-голямото намаление в историята, ако
британците гласуват за излизане от ЕС. Миналият месец компанията беше разследвана
от полицията заради своята кампания „Brexit
special” за оставането на Великобритания в
ЕС. Чрез нея авиокомпанията обещаваше на
британските граждани, че полетите им ще
струват 19,99 евро, ако дадат положителен
вот на референдума.

Ето кой стои зад петицията за втори
референдум
Оказва се, че е фен
на кампанията за
напускане на ЕС
Петицията за втори референдум, която привлече вече около
3 милиона поддръжници, е била
започната от активист за кампанията за „Брекзит“. Уилиям
Хийли я започналл преди около месеца, когато изглеждало
по-вероятно Великобритания да
остане в ЕС. Той е активист за дясно ориентирана политическа организация.
Петицията е започната на 23 май, а сега
тя се оказа в полза точно на това, което не
иска основателят й. Самият Уилиям бурно е
отпразнувал напускането на Съюза. Но сега,
иронично, оказва се, че самият той може би
ще прецака това. Резултатите от петицията
ще бъдат разгледани в парламента във вторник..

Върнала се към стария
навик от нерви

„Подписката бе завладяна от хората от
противноковия лагер. Моите действия явно
са били твърде подранили. По това време
нямаше гарания за победа за кампанията за
напускане“, обяснява идеологът на подписката. Сега петицията привлече още повече
почитатели.
Като нищо , може да се окаже, че част от
подписите са на хора, поддръжници идеята за
напускане.

Юли месец ще е отличен
за почивка в България
Ще бъде топло, без обаче да
има екстремни температури
Ако планирате пътуване до България
юли месец, не е зле да знаете, че най-доброто време за това ще е от 1 до 17 юли.
Началото до към средата на месеца ще е
топъл, сух и предимно приятен за почивка на морето. Е , валежи все пак ще има,
но те хич няма да са страшни, информира
„Канал 3“.
Почти целият месец се очертава сух.
Изключение правят няколко дни около
17 до 21 юли, когато ще прекапе малко
дъждец. А температурите ще са търпими
– около 22-29 градуса, само понякога над
30.
Малко нестабилно се очертава да е в
края на месеца, но все пак да не забравяме, че е юли и всичко е възможно – от големи жеги до порои.

Жената на Камерън
пропушила заради
референдума
Жената на премиера на Великобритания
Дейвид Камерън, който обяви намерението
си да напусне поста, пропушила от стрес покрай вота. Тя не била пушила дълго време,
но сега отново се завърнала към вредния
навик, твърди семеен приятел, цитиран от
„Дейли Мейл“. Тя захапала папироса отново в четвъртък, като се опитала да успокои
нервите си и с чаша вино.
Преди референдума, в своята първа
вестникарска статия, мис Камерън заяви,
че гласува за оставане в името на бъдещето
на своите деца. „Като всички майки, аз се
интересувам какво ще е бъдещото на младите, за техните възможности, тяхната безопасност и щастие. Правим това моментно
решение в тяхно име“, каза още тя. Жената
на премиера добавя, че се тревожи от нова
рецесия и че остава до съпруга си независимо от всичко.
„Много семейства направиха и невъзможното, толкова много усилия в името на
стабилна икономика. Съпругът ми работи

ден и нощ. Наистина ли искаме да провалим
всичко това? Всички тези усилия на толкова
много хора през годините? Трябва да продължим да работим“ , призова преди референдума дамата.

Британските фермери: Храната ще
поскъпне след излизането от ЕС
Торнадо
в Китай
уби 51 души
Десетки са ранени,
а много домове – разрушени
Ужасяващо природно бедствие в Китай.
Торнадо уби 51 души и унищожи много жилища, съобщават официалните власти. Торнадото се образувало близо до града Янченг
миналият четвъртък. Много хора са ранени,
пътища са разрушени.
Пороища се изливаха седмици наред в
южната и източната част на страната, имаше
и много бури, които причиниха наводнения
и ранени.
Китай често е съсипван от природни бедствия, особено наводнения и земетресения.
Наводненията се дължат на лоша инфраструктура и недобра канализация.

Фермерите във Великобритания излязоха
с общо изявление, в което изказват страховете и реалните си очаквания, след като британските граждани гласуваха за "Брекзит".
Най-лошото нещо, което ще се случи след
излизането от ЕС, е поскъпването на храната.
Мериг Реймънд, председател на Съвета

на фермерите във Великобритания, определи резултатите от референдума като "политическа катастрофа". Той предупреди, че
зависимостта на Великобритания от вносните стоки, комбинирана с отслабения паунд, означава, че хранителните продукци
след известно време ще поскъпнат, при това
значително.
В петък, малко след обявяването на резултатите от референдума, британската лира достигна
най-ниската си стойност от 1986
година насам, падайки с 13%.
"За съжаление, ние произвеждаме само 60% от храната, която консумираме. Твърде зависими сме от
вносната храна, а при по-слабата
лира, цените й ще бъдат по-високи", коментира Реймънд пред "Гардиън", добавяйки, че ЕС отпуска
щедра субсидия за британските
фермери - между 2.4 и 3 млрд. паунда годишно, което много помага
за развитието на сектора.

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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Джо Кокс – гласът на онеправданите,
заглъхнал заради омразата
Теодора Иванова

П

о-малко от две седмици след убийството на Джо Кокс, депутат от Лейбъристката партия, Великобритания
все още е в шок. Отминалите дни бяха изпълнени със съкрушителна болка от страна
на нейните близки и роднини, но и от нестихващи въпроси защо това сполетя точно
нея. Кокс си отиде малко преди да навърши
42 години, оставяйки съпруга си и двете си
невръстни деца. Нейният живот, изпълнен с
мисъл и грижа за околните, беше отнет по
особено жесток начин от човек, изпълнен с
омраза. Несправедливостта, срещу която самата тя се е борила през цялата си кариера и
до последния си дъх, се обърна срещу нея и
буквално й забоде нож, за да покаже колко
по-силна е от човешката воля за промяна.
Хелън Джоан Кокс (наричана Джо) беше
убита от 52-годишния Томъс Меър на 16
юни в района на градската библиотека в
Бирстал, Западен Йоркшир около 12:53 ч.
местно време. Тогава тя е приключила среща
с граждани от избирателния си район Батли
и Спен, за който отговаря от месец май 2015
г. Меър я причаква и успява да я простреля
няколко пъти, след което се приближава до
нея и я намушква с 30-сантиметров нож.
Всичко това се случило толкова бързо, че
никой от очевидците не успява да реагира,
освен един пенсионер, който също е ранен.
Убиецът побягва и малко по-късно е заловен
в същия район. През това време Кокс умира
от раните си.
Стотици хиляди британци, сред които политици, видни обществени фигури и
обикновени граждани, бяха шокирани от
случилото се и не спираха да си задават въпроса: „Защо?”. До момента точният мотив
за престъплението остава неясен. Но посланията, които Кокс оставя след себе си, са
по-ясни от всякога.
Колегите на Джо Кокс от Лейбъристката
партия я описват като „една от най-ярките
млади звезди” сред тях. Като „изгряваща
звезда на политическата сцена” я определи
и Хилари Клинтън, дамата, която се бори за
титлата президент на САЩ.
Преди да влезе в парламента, младата
парламентаристка е била председател на ху-

манитарна организация в Оксфам и често
е контактувала с бившите си колеги дори и
след избирането си за Батли и Спен. Усилията й са били насочени в това да се помогне
повече на сирийските бежанци във Великобритания, както и на хората, останали в
Сирия. Тя често помагала на мигрантите в
Йоркшир и участвала в множество дебати,
в които е изразявала твърдото си мнение,
че британското правителство трябва да използва влиянието си и да се намеси по-активно в конфликта в Сирия, за да помогне за
разрешаването му. През последните дни от
живота си е подготвяла и доклад, свързан с
ислямофобията и опасността от агресивния
национализъм, заедно с организацията „Тел
Мама”, следяща за насилието над мюсюлманите в Обединеното кралство.
Джо Кокс
е била твърд
привърженик
на идеята Великобритания
да остане в
Европейския
съюз. Последното й послание, което
е
написала
четири
дни
преди смъртта
си, всъщност
е предупреждение срещу
нещо, което
самата тя определя като „увъртане” около
въпроса за имиграцията в дебатите „за” или
„против” оставане в ЕС. Кокс, която е смятана
за един от най-силните гласове на сирийските
бежанци, е отворила въпроса за „легитимните
притеснения” около миграцията, за да обясни
защо евентуалният сценарии за „Брекзит” не
би могъл да ги разреши.
По думите на покойната лейбъристка,
целта на кампанията „за” оставане в съюза
е да се потърси възможно най-либералният
подход към проблема с мигрантите извън Европейския съюз, а другата кампания цели да
влоши ситуацията с твърде краен и дързък.

В последното си писмено изявление, Кокс
защитава не само мигрантите от държави
извън Европа, но и европейските, изтъквайки техния значителен принос за Великобритания. Тя цитира официални данни, според
които мигрантите от Европа са допринесли с
20 милиарда британски лири за икономиката
на страната, което е значително по-голяма
сума, отколкото тази, която са взели общо
като социални помощи. Нейното мнение е
било тези пари да бъдат насочени към едни
от най-важните сфери в страната – образование и здравеопазване. Сфери, към които чужденците от Европа също са допринесли, при
това значително.
„Не можем да допуснем гласоподавателите да се хванат в капана, който се крие зад
твърденията,
че само чрез
напускане на
ЕС страната
ще се справи
с проблемите
на миграционната
криза”,
пише Кокс, допълвайки, че
по следиците
за икономиката на Великобритания
ще бъдат катастрофални,
ако се забрани
свободното
придвижване
на хората.
„Ако останем в Европейския съюз, можем
да направим много повече, за да насочим
влиянието на миграцията в положителна за
самите нас насока. Много рядко се съгласявам напълно с министър-председателя Дейвид Камерън, но в този случай той е напълно
прав: ще се чувстваме по-силни, по-сигурни и
по-добре, ако останем в ЕС!”
Това са последните думи на Кокс, свързани с референдума, решаващ съдбата на Великобритания. От тях личи, че тя е защитавала правата на мигрантите до последния си
дъх, използвайки статистически данни, за да
изтъкне ползите за страната от тяхното при-

съствие.
След новината за смъртта на Джо Кокс
и двата лагера „за” и „против” оставане в
ЕС прекратиха временно агитационните си
кампании. Хора от цялата страна се събраха
на паметни шествия в нейна чест, а навръх
рождения й ден (22 юни), когато трябваше да
навърши 42 години, стотици британци се събраха на площад „Трафалгар” в Лондон, за да
почетат отново паметта й. Там присъстваха и
нейните роднини, както и съпругът й Брендън Кокс, заедно с невръстните им деца.
Няколко дни след смъртта на съпругата си,
Брендън Кокс, който също е политик, изказа
мислите си от случилото се в откровено телевизионно интервю.
„Тя беше човек, който имаше много силни
и твърди политически възгледи. Мисля, че загина именно заради тях. Вярвам, че тя би застанала зад тези възгледи и сега, след смъртта
си, точно както правеше, когато беше жива.
Със сигурност бих искал да продължа да се
боря за наследството й, както и за това, в което тя вярваше така упорито. Нейните възгледи бяха това, което беше и самата тя. Тя изгуби живота си заради тях и именно заради това
трябва да продължим да се борим за тяхното
изпълнение. Мисля, че тя беше много притеснена от факта, че хората все по-често заемаха
крайни позиции, че не си помагаха взаимно, не се интересуваха от важни проблеми –
всичко това беше немислимо за нея. Тя беше
невероятно добра, истински топъл човек, изпълнен с любов. Тя просто искаше да направи
промяна. Тя беше типа човек, с когото всеки
би искал да прекара остатъка от живота си.”
Джо Кокс действително успя да направи промяна в желаната от нея насока и след
смъртта си. В деня на убийството й нейните
близки обявиха началото на благотворителна
кампания в нейна памет, която е създадена
с цел да помогне във всяка област, която й е
била на сърце. Само седмица след фаталната
дата, кампанията достигна невиждан до момента рекорд по събрани средства – 1 милион
британски лири.
По думите на Брендън Кокс, най-голямото желание на покойната му съпруга би било
Великобритания да се обедини и да се бори
срещу омразата, която всъщност погуби и самата нея.

Убиецът на Джо Кокс –
неонацист и психически нестабилен
52-годишният Томъс Меър от Бирстол, Западен Йоркшир, който на 16 юни уби по особено жесток начин лейбъристката Джо Кокс, е описван като неонацист и психически нестабилен човек, който и преди е имал ментални
здравословни проблеми. Затворен и сдържан човек, той
е описван от съседите си като мъж, неспособен да убие
дори и муха. Въпреки това, по неясни до момента подбуди,
именно той е отговорен за покушението над депутатката,
която остави две деца без майка преди по-малко от две седмици.
До момента Меър отказва за случилото се. След ареста той остава безмълвен и апатичен. Проговаря единствено при първото си изправяне пред съда в Лондон. Когато

магистратите го приканват да произнесе името си, той
казва: „Смърт за предателите! Свобода за Великобритания!”. Оттогава насам убиецът не издава с нищо точните си мотиви, макар за публичното пространство те да
са ясни – убийство от омраза, по всяка вероятност на
политическа основа.
Томъс Меър получи обвинения за умишлено убийство, нанасяне на тежки телесни повреди и притежание на огнестрелно оръжие. Той ще остане в един от
най-строго охраняваните затвори във Великобритания
– „Белмарш”, и ще се изправи отново пред съда на 15 ноември. Преди тази дата ще има изслушване, предвидено
за 19 септември.
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Ц

ветелина Стоянова продължава да
се бори за живота си, а цяла България да се моли за едно от цветята на
ансамбъла ни по художествена гимнастика.
21-годишната красавица скочи от шестия
етаж на апартамента на баба си в столичния
квартал “Надежда”. Основната версия е за
опит за самоубийство. Още повече, че дни
преди трагичния инцидент Цвети е опитала
да си пререже вените.
Повече от седмица се чуха какви ли не
слухове и версии за злощастната участ на
едно 21-годишно красиво и успешно момиче.
Цвети Стоянова е отгледана от баба си, тъй
като майка й почива, докато баща й е пияница. За брат й се говори, че също е тръгнал по
наклонената плоскост. Остава й гимнастиката. Цвети е част от състава, който печели
световната титла и има големи амбиции за
Световното първенство.
Дни преди гимнастичките да заминат за
Европейското първенство в Холон, Израел
обаче Цвети обяснява на съотборничките
си, треньора си Ина Ананиева и на президента на федерацията Илиана Раева, че повече
няма желание да играе. Опитват да я разубедят, но безуспешно. Малко след това Цвети
опитва да реши проблемите по друг начин. В
резултат и до момента момичето е на апаратна вентилация в Централната реанимация на
“Пирогов”.
Миналата седмица й беше направена операция на гръбнака, продължила повече от
4 часа, но битката за живота й продължава.
Според някои твърдения лекарите все пак
дават шансове на гимнастичката да проходи
и да остане без увреждания.
Жестокият инцидент измести всичко друго в медиите у нас. Милиони се вълнуваха от
състоянието на Цвети, а социалните мрежи
изобилстваха с коментари в подкрепа на
гимнастичката. Je Suis Цвети казваме и ние
от “Новини Лондон”.

Получи медал от Европейското
Въпреки че пропусна Европейското първенство в Холон, Цвети все пак получи медал. Организаторите трогнаха българската
делегация, след като пратиха бронз, спечелен
на два обръча и три чифта бухалки, към България. Още на следващия ден след пристига-

Je Suis
Цвети
Стоянова
Световната шампионка
продължава да се бори
за живота си
Цяла България се
моли за гимнастичката
нето си у нас момичетата от ансамбъла посетиха “Пирогов”, за да поднесат отличието на
съотборничката си.
„Разбира се, че не съжалявам, че играхме
тук, защото това беше обмислено решение.
Безкрайно съм щастлива, защото казах на
момичетата, че прибавят този медал, който
е медал за борбата за живота, победата над
смъртта, медал, който ще занесем на Цвети, за да победим заедно с нея смъртта. Аз
вярвам, че тази сила и този силен характер,
който показаха моите момичета, ще бъде изключително полезен в тази битка, тя е част от
този отбор, тя е толкова силна, колкото тях
мисля, че техният подвиг ще изправи Цвети
на крака и всичко да бъде така, както е било“,
заяви Илиана Раева
„Много тежко и много емоционално за
нас състезание”, добави Ина Ананиева. Момичетата и треньорският щаб посетиха Божи
Гроб, където се помолиха за Цвети Стоянова.

едно момиче. И както тя се постара да представи България с добра слава, нека сега
не петним нейната слава. Сега Аз ще ви
кажа коя е тя. Цвети е най-доброто момиче, най-силното и най-борбеното момиче,
което съм срещал. Силен характер с чиста
душа. Точно заради това, тя и този път ще
се пребори и няма да се предаде. А вие хора,
които се възползвате от злополуката, за да
превърнете това в топновина сте безхаберници, които не осъзнавате тежестта на думите и тяхното влияние”, написа Александър Любенов.
“Всичко друго написано от хора, които
до вчера дори не знаеха коя точно е тя, е не
само излишно, но и НЕКОРЕКТНО. Неистини използвани за привличане на обществено внимание. Тази борба е не само лична,
тази борба е Национална. Стискайте палци
и се молете!”, написа Александър Любенов
във “Фейсбук”.

Приятелят на грацията:
Стискайте палци и се молете!

Тежки дни и за резервата
Любомира Казанова

Приятелят на Цветелина Стоянова проговори за
първи път след инцидента
с гимнастичката. Футболистът Александър Любенов
написа емоционално послание в социалните мрежи
и призова България да се
моли за приятелката му.
„Едно момиче даде всичко най-добро за България,
сега е време България да
даде всичко най-добро за

Любомира
Казанова,
която замени Цветелина Стоянова в ансамбъла ни по художествена
гимнастика, призна, че е
получила много гневни
съобщения след инцидента със съотборничката й.
18-годишната
Казанова
тренира с грациите ни
от 3 години, но за първи
път успя да влезе в титулярния състав. Нещо по-

вече – Люба изигра по перфектен начин
съчетанията си и получи много похвали
от треньорите на националния ни отбор.
Казанова е дъщеря на Милко Казанов,
който е двукратен олимпийски медалист
по кану-каяк.
„Беше ми много трудно. Дадох си
сметка, че ще тръгнат обвинения, че заради мен Цвети е в това състояние. За
това си казах, че трябва да бъда силна. В
петък вечерта разбрах, че Цвети не иска
да играе, но тогава момичетата отидоха
при нея да я разубеждават. В неделя Ина
Ананиева ми каза, че ще пътувам. Получавах съобщения, че съм провалила живота на Цвети, кълняха ме да я сънувам
всяка вечер, казваха, че госпожа Раева
е любовница на баща ми... Не познавам
тези хора, пращаха ми съобщения във
Фейсбук“, разкри Любомира Казанова.
„Вдъхвахме ѝ сила и кураж. казвахме ѝ
да бъде уверена и спокойна и да не чете
това, което се пише“, заяви бащата на
гимнастичката.
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Плаващите
на Кристо
Валя Балканска кейове
ни

Треска за Шекспир на
гостува в Лондон на 2 март
Острова, честват 400
Т
години от смъртта му

Новата инсталация на родния артист предизвика световен фурор
ворецът Кристо Явашев завърши новия
си творческиглас
проект
"Плаващите
кейоКосмическият
на България
Валя Балканве"
и,
очаквано,
той
предизвика
нечуван
ска ще ни гостува в Лондон на 2 март. За този
фурор
в цяла Европа.
повече,
заради
ден е планиран
големиятНещо
концерт
"България
- от
уникално
големият
интерес
се
наложи
векове за векове" на BBR Foundation и BBRинTV,
сталацията
да бъде затваряна
по случай националния
празник 3 през
март. нощта.
Защо?
Ами,
за да нещесебъде
износи.
Проектът
Заедно
с Балканска
и известният
гайсвързва
италианския
град
Сулцано,
нанай-ембрега
дар Петър Янев, а двамата ще изпълнят
на
северното италианско
езеро песни.
Изео, с голеблематичните
родопски народни
мияВостров
Монте Изола,
който участие
е насредмного
езепредставлението
ще вземат
рото,
плаващи
пътеки,песни
по които
хората
групичрез
за български
народни
и танци
както
могат
да се разхождат
свободно
и безплатно
от Великобритания,
така
и от други
държави в
от 18 юни до 3 юли.
Плаващите кейове из езерото Изео са с
обща дължина от 3 километра. Те водят от
Сулцано до Монте Изола, после преминават
покрай крайбрежието на Монте Изола и от-

веждат посетителите до островчето Сан Паоло,
което е частна собственост и което ще
Европа.
може
да се види
плаваКонцертът
е отсамо
19:00отвън,
часа в тъй
залакато
Millfield
Arts
щите
пътеки
го заобикалят.
Centre.
Адресът
е: Silver Street, Edmonton, N18
1PJ.Плаващите кейове са широки 16 метра и
високи
приблизително
35 сантиметра.
Цената
на билета e около
20 паунда.
Билети за
Те
са съставени
220 000 онлайн
полиетиленови
концерта
може даотзакупите
от сайта
кубове
с висока
плътност,
сглобени като мона Millfield
theatre
- https://www.enfield.gov.uk/
зайка
помежду си. Последният етап беше поmillfield/homepage/18/whats_on_millfield_theatre
лагането върху тях на 100 000 квадратни метра
жълто-оранжев
С този
плат
освен
Интервю
с шефа наплат.
BBR TV
Свилен
Григоров
платформите
са "опаковани" и 1,5 километра
- на стр. 10 и 11
от пешеходните улици в Сулцано и в град Пескиера Маргальо на остров Монте Изола.
Проектът на българския творец е финансирано изцяло от него. Той е най-очакваното
събитие в Италия за годината, като се очаква

проектът да привлече един милион туристи от Италия и от света, пише в. "Кориере
дела сера". Заради него северната италианска компания Тренорд увеличи влаковете по
линията Бреша-Изео-Едоло, която води до
Сулцано, както и влаковете до град Бреша,
откъдето пътниците се прехвърлят за влаковете по линията за Сулцано.
Тази година се навършват 400 години от
Сред
видните личности, които вече се
смъртта
на него,
Уилям
23 април
разходиха по
са Шекспир.
Брат Пит На
и дъщерич1616
бардът
умира в че
родния
си Стратфорд
ката
му,г.като
се твърди,
инсталацията
ще
на Ейвън,
пиесите му
продължават
дойде
да видино
и актьорът
и Леонардо
ди Ка-да
живеят пълнокръвен живот и днес. Театри,
прио.
университети
и издателства
по цял свят
Очаквайте ексклузивен
репортаж
от
„Плаващите
кейове“,
както
и снимков
матеще отбележат
юбилея.
Разбира
се, родинариал
Италия вВеликобритания
следващия брой на
„Новита от
на Шекспир
предвожда
ни честванията.
Лондон“
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 национална опера,
Бирмингамският кралски балет, певецът
Иън Бостридж и поетът рапър Акала.
Междувременно режисьорът на "Спектър" Сам Мендес продуцира "Кухата корона:

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

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

Деси – 07415667932 ; 03300100125

“Емигранти” - те Милен Миланов
и Александър Дойнов след
представленията в Лондон

Актьорите Милен Миланов и АлекВойната на Розите" с Бенедикт Къмбърбач,
сандър Дойнов изправиха на крака, с
Джуди
Денч, овации
Кийли препълнената
Хоус, Софи Оконенестихващи
зала
до,
Бонвил, сър
Майкълинститут
Гамбън ипри
Том
наХю
Българския
културен
Стъридж.
посолството на Р България в Лондон, а
Под режисурата
наКонстантин
Ръсел Дейвид
"Сън
посланикът,
Н. Пр.
Димив тров,
лятнаизлезе
нощ" ще
нова
напретърпи
сцената, за
да адаптация
се ръкус ва
участието
наизкаже
Мат Лукас,
Максин Пийк,
с тях и да
възхищението
си:
„Прекрасен
прочит
на текста.
Дълбоко
Джон
Хана, Илейн
Пейдж,
Ричард
Уилсън
в проблема
игмурване
Бърнард Крибинс
(по Би на
Би емигранта.
Си 1). Радио
Благодаря
ви за
тънкото
Би
Би Си 3 пък
щедраматизма
се настани виСтратфорд
чувство
за
хумор,
които
сте
вплели
в
на Ейвън между 22 и 24 април, за да излътова
тежко
за
човека
изпитание.“
чи нови произведения на поетесата лауреат
Гастролът
„Емигранти“
от СлоКаръл
Ан Дъфина
и адаптация
на "Крал
Лир"
вомир Мрожек бе по покана на г-жа
с участието на Иън Макдърмид (император
Светла Дионисиева – директор на БКИ
Палпатин от "Междузвездни войни").
в Лондон, и е част от европейското
"Шекспир е в нашето ДНК. От 90 години
турне
на спектакъла. Местата за обяние
излъчваме
му пред нявената
дата произведенията
18 юни се изчерпали
за
колко
поколения,
но
никога
досега
не сме
около час и г-жа Дионисиева допълправили
толкова дръзко
и авантюриснителнонищо
предложи
на екипа
да изитично,
кактоедно
в момента",
заяви генералният
грае още
представление
в същия
директор
на Биинтересът
Би Си Тонина
Хол.
Той допълден, защото
българската
общност
огромен,
а значителна
част
ни,
че през е2016-а
Би Би
Си ще осъществи
от заявилите
даизползва
гледат били
своята
най-важнажелание
мисия - да
всичангличани.
ките
си ресурси с цел да направи Шекспир
Въпреки
присъщата
тежест на
"неустоим
за всички,
по целия свят".
постановката, Милен Миланов и
Александър Дойнов приемат предизвикателството с радост и посветеност.
Театърът поръчва и изготвянето на
субтитри на английски език. Заслужавало си е… Сълзите в очите на
публиката бяха най-искрената проява
на възторг, вчустване и респект от актьорската игра, изразени и в последвалите разговори с многобройните
желаещи да поздравят екипа наши съотечественици.
Режисьорът Диана Добрева сподели: „Нашият прочит се занимава с
въпроса от какво бяга човек, а не към
какво бяга. Актьорите Милен Миланов и Александър Дойнов са блестящи в ролите си, превърнали пиесата
„Емигранти“ на Славомир Мрожек в
дълбок и болезнено откровен разговор за свободата, добротата, благородството, прошката и Бог, за нуждата от
нежност, близост и топлота. Със смях
или с тревога, със спокойствие или
с болка.“ „Днес текстът на Славомир
Мрожек, написан в емиграция преди
повече от 40 години, е по-актуален от
всякога с разтърсващата трагическа
мощ на философските послания, които изповядва.
Срещата ни с лондонската публика
бе истински, съкровен празник на културата и духовността“ – отбеляза Милен Миланов. „Прекрасните условия
за работа в Българския културен институт – Лондон, както и радушната и
многобройна публика, ни накараха да
вярваме, че Театър „Българска армия”
ще може да гостува отново в Лондон –
заключи директорът на ТБА Мирослав
Пашов.
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Скандално!
Българска фирма, свързана с
благотворителност, лъже нашенци на Острова
MG&G сменя хората си постоянно, не изплаща
заплати и таксува за безумни неща

С

рещнахме се със Стоян Денчев, симпатичен и видимо притеснен от случващото се с
него човек, който в момента води дело срещу бившите си работодатели от фирмата MG&G, която се занимава с доставката на закупените от благотворителните
магазини на „British Heart FondationНе са малко случаите, за съжаление, при които родни
фирми лъжат българите, дошли на острова с най-разнообразна палитра от обещания за
това как ще изкарват, едва ли не, без почти никакви усилия, доста добри суми пари на Острова. Разбира се, никой не знае как това ще се промени след референдума, на който Великобритания реши да се отдели от Европейския съюз, но едно е ясно – винаги ще има по нещо.
В желанието си да сме полезни на вас, нашите читатели, и с надеждата, че ни имате
доверие, решихме да ви запознаем с един подобен случай на излъгани надеджи, добронамереност и трудолюбие, „възнаградени“ с некоректност, забавяне на заплати, и, както е
модерно да се казва в България „скатаване“ що се отнася до дължимото възнаграждение за
изработеното” артикули. Вижте какво ни разказа той.

Интервю на Гергана Бойчева
-Здравей, Стояне. Разкажи ни какво точно
се случи, как започна всичко?
-Преди две години започнах работа за фирмата MG&G с главен директор Георги Йовчев
и главен мениджър Георги Стефанов. Позицията ми беше “Delivery Driver” („Шофьор на
ван“).
-С какви точно поръчки се занимаваше във
въпросната фирма?
-Разнасяне на мебели главно. Работихме
с британската благотврителна организация
„British Heart Fondation”.
-Колко време работи за тях?
-Две години.
-До тук всичко изглежда наред. Какво се
обърка, какъв беше проблемът?
-Всичко започна без дори да се усетя. В
началото наистина не можех да повярвам, че
това ми се случва, при положение, че за себе
си знам, че върша всичко съвстно. Но е един
момент се започнаха глоби, буквално за всяко
нещо. Ще ви дам пример – ако напиша SMS, да
кажем. И почти никога след това не взимах парите, които трябва. Получвавах напразни обе-

щания и вярвах в това. За това продължавах да
работя в тази фирма.
-Знаеш ли за други подобни случаи със служители на въпросната фирма? Има ли
други „опарени“?
-Да, не съм само аз. Фирмата не е платила
на много от работниците си заплатите, които
са били предварително договорени. Някои от
тях успяха да я осъдят и да си вземат парите,
други, случва се, се примириха със ситуацията
и с факта, че няма да им бъде платено, а трети – просто не знаеха правата си. Ако мога да
отворя една скоба – ги беше страх.
-Защо, според теб, се получава така?
-Това е откровена политика на фирмата – да
не изплаща всичко заработено на работниците
си. По този начин те трупат капитал. Техният
девиз е „Като не ти харесва, има други“. За това
и там работниците се сменят постоянно, никой не се задържа много. И, когато дойдат „новите“, поработят няколко месеца, обикновено
2-3, и не им се плати, те си тръгват, след тях
идват следващите...И историята се повтаря.

Възползват се от сънародниците си!
Това е най-тъжното. Именно за това и се

свързах с вас от „Новини Лондон“, защото
знам, че ще отразите компетентно и обективно цялата ситуация. А и, искам да съм полезен на хората, а те не са никак малко, които
искат да дойдат тук, в Лондон, и се доверяват
на най-различни хора и фирми. Нека да знаят
какво да очакват. За това сме българи, за да си
помагаме!
-Ти как разбра за тази фирма?
-От приятел, с който се запознахме в Лондон. В нея работят почти и само българи.
-От колко време си в Англия?
-Вече ще станат 4 години. За фирмата разбрах още когато дойдох на Острова. Започнах
като помощник, после станах шофьор. Има
неща по този случай, които не мога да споделя в момента, защото съм наел адвокат и
водя дело. Надявам се да го спечеля, смятам че
имам правото на това.
-Имаш ли подписан договор с въпросната
фирма?
-Да, разбира се. Но всичко, за което ме глобяваха през цялото време, абсолютно неправомерно, според мен, не фигурираше там.
-Например?
-Ами, да кажем следният случай. Когато

Какво представляват магазините на “British Heart Fondation”
Във Великобритания, тукашният еквивалент на “Българския червен кръст”
има, така наречените “благотворителни
магазини” (“Charity Shops”). Това са места, където всеки може да отиде и да остави вещ, която иска да продаде за символична цена, а средствата от продажбата
й да отидат за благотоворителната кауза

на “British Heart Fondation”. Във въпросните
магазини можете да намерите всичко – от
дивани, маси и столове, до домакински уреди, дрехи, аксесоари...И всичко действително е на символични цени. Бихме могли
да кажем, че това е нещо като родните магазини втора ръка, с тази разлика, че ако
изберете да си купите нещо от там, знаете,

че парите ви отиват за добра кауза. За
улеснение на всички, които искат да се
включат във въпросната акция, на сайта
на организацията има специална секция,
където можете да напишете пощенския
код на мястото, където живеете и търсачката автоматично ще открие за вас
най-близкия такъв магазин.

Българската “схема”
Както в много други области на живота
във Великобритания, нашенци успяха да “надхитрят” системата, да намерят вратичка или
с други думи начин да припечелват от тази,
иначе изцяло благотворително настроена ораганизация, основаваща се главно на доверие
и добра воля. Как работи “схемата” на нашенците? Около нея се зашумя в последните години, но тя далеч не е присъща само на родните
“тарикати” на Острова. От нея са се възползвали и румънци, и поляци. А именно: За да дари-

те нещо на магазин на “British Heart Fondation”,
което да се продава там и средствата от продажбата му да отидат за благотворителност,
което е твърде голямо, за да го пренесете сами
като диван, хладилник, пералня и тн, вие предварително се обаждате на телефона на фондацията. Те, от своя страна описват старателно
всичко, което искате да им предоставите за
каузата и изпращат човек с ван, който да вземе
нещата от дома ви. Те са по списък на база това,
което сте заявили по телефона. Но, доста чести

са случаите, когато хората, в последния момент
се сещат, че имат още нещо, което искат да дадат. И тук се намесват нашенците, тъй като в 90
процента от фирмите, които отговарят за превоза на въпросните вещи, работят българи. Реално нещата, които ви дават “екстра” не фигурират в списъците на “British Heart Fondation”
и ако сами не кажете за тях, то никой не знае,
че съществуват. И, както се досещате, те потъват някъде в дълбините на вана, с който са взети, а след това биват препродавани.

даден служител приключи работа, той е длъжен да изпрати SMS, с който да информира
началника си за това. Това трябва да се случи,
буквално до секунди. И ако се забавя, дори и
малко – глоба. Същото е, ако съм забравил
една точка или запетайка. И в един момент
аз отивам, при положение, че преди това съм
сметнал колко имам да взимам, и оставам излъган със 100-200 паунда по-малко само, заради тези измислени глоби. Глобявали са ме
дори за 2-3 минути закъснение, че не съм си
облякъл тениската на „British Heart Fondation”,
при положение, че тя е в раницата ми и просто
мога да отида в тоалетната и да я облека. Друг
фрапантен случай беше, когато ме глобиха, защото бях спукал гума. И то 100 паунда. Което, ще се съгласите, е нелепо, при положение,
че самата гума струва 30 паунда. Абсолютно
неправомерно е всичко. Не е нормално и със
сигурност не е правилно да се прави подобно
нещо.
-Спомена, че има бивши служители на въпросната фирма, които са я съдили и са
получили заплатите си, именно, защото
са потърсили правата си?
-Да, това се е случвало на няколко пъти до
сега, сещам се за трима, като се надявам да стане и при мен. Самият факт, че вече не е прецедент, говори много. Наистина, искам да кажа
на всички, които имат проблем с тази фирма,
да не се колебаят и да търсят правата си! Всичко е във вашите ръце!
-До момента разбрахме, че въпросната
фирма MG&G не е коректна с работниците си. Но, всъщност, ти не спомена,
конкретно с какво се занимава тя. За какво беше предназначен вана, който трябваше да караш?
- Това е едно от най-нелепите неща в цялата
история. Фирмата се занимава с доставки по
домовете, като главно работи с една от най-големите благотворителни организации във Великобритания „British Heart Fondation”. Реално
българската фирма е „прикачена“ към тях и
осигурява транспорта на мебелите и другите
артикули от магазините, където хората оставят дивани, маси, столове и тн неща, на символични цени, само и само с парите от покупката
да се помогне на някой. И ние идваме, с тези
ванове да ги доставим до човека, който е дал
от собствените си пари, вярвайки, че те отиват
за благотврителност. Не им вярвайте и наистина, не се захващайте с тях!

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

Деси – 07415667932 ; 03300100125
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10-те най-добри места за пикник в Лондон

Л

ятото дойде и в британската столица,
макар и с не толкова летни температури. Хубавата страна на живеенето
в този град (поне за хората, които не виреят
добре в горещините) е, че когато времето е
хубаво, температурите не удрят непоносимите 40 градуса и навън е перфектно за разходка и пикник. Ако сте почитатели на втория
вариант и се чудите къде да заведете семейството през следващия топъл уикенд, можем
да ви предложим 10 места в столицата, които,
поне според лондончани, са най-добрите за
целта.
1. Primrose Hill
Много хора предпочитат да отидат на пикник не просто на равна поляна, но и на място, предлагащо красива гледка. Primrose Hill
е една от дестинациите, които са най-предпочитани именно заради невероятната гледка
на небето над града. Този хълм се извисява
на 60 метра надморска височина и е чудесно
място за отдих. Освен това, близо до него има
зоологическа градина, която може да посетите след пикника.
*Най-близки метростанции: Camden
Town, Chalk Farm
2. Kew Gardens
Изключително подходящо място за пикник са ботаническите градини. Във Великобритания има безброй подобни места, които
са идеални за почивка и хапване на открито
със семейството. Близо до Brentford Gate пък
има специално пригодено място за пикник,
което улеснява значително посетителите,
отиващи до там именно с тази цел.
*Най-близка метростанция: Kew Gardens
Station (Overground, Underground)
3. Richmond Park
Richmond Park е смятан за най-любимото
място за пикник сред жителите на Лондон.
Това е най-големият от Кралските паркове,
разположен на над 2500 акра земя, затова
там шансът човек да си намери добро място
за сядане, което да бъде сравнително тихо и
достатъчно отдалечено от останалите хора, е
много голям. Друго предимство на това място е фактът, че е дом на разнообразни представители на дивата природа – там живеят
близо 650 елени, заедно с различни видове

след което да се отдадат на отдих сред природата в прочутите градини към него.
*Най-близка метростанция: Forest Hill
(Overground)
8. Hampstead Heath
Hampstead Heath е още едно популярно
място за отдих в Лондон, което несъмнено
оправдава славата си. Гледката над града от
Parlament Hill е просто спираща дъха – и, за
щастие, мястото е под закрилата на закона.
Районът срещу Kenwood House също е място,
което е любимо за много британци. В случай
че температурите рязко скочат нагоре, съвсем
наблизо има и плувни басейни, в които човек
може да се разхлади преди или след пикника.
Това прави мястото перфектна дестинация за
летния сезон.
*Най-близки метростанции: Hampstead
Heath (Overground), Hampstead
(Underground)
птици, пчели, бръмбари и много други.
*Най-близка метростанция: Richmond
(Underground)

зират по невероятен начин.
*Най-близка
метростанция:
Palace (Overground)

4. Greenwich Park
Това е най-старият от Кралските паркове
в Лондон, който също е доста голям, макар и
незначителен спрямо Richmond Park. Разположен е на 183 акра земя, на която несъмнено
има какво да се види. Всеки, който избере разходка или пикник до този парк, може също да
посети планетариума или да се разходи край
университета. Най-доброто място за пикник
без съмнение е на върха на хълма, където всеки може да се наслади на спираща дъха гледка
над река Темза и Централен Лондон.
*Най-близка метростанция: Citty Sark
(DLR)

6. Holland Park
Ако имате късмета да сте жители на „Кенсингтън”, Holland Park вероятно е любимото
ви място за отдих. Ако не сте, струва си да
отидете. Земите на парка предлагат множество възможности за забавления – от горска
среда за разходка до спортни площадки за
раздвижване. Най-забележителното място
там несъмнено е Japanese Kyoto Garden – красива градина с езеро и водопад, която е перфектна за търсещите спокойствие и идилия.
Наблизо има и пейки, които правят локацията много подходяща за пикник, а защо не и за
романтична среща.
*Най-близка метростанция: Holland Park
(Underground)

5. Crystal Palace Park
Ако търсите място за пикник, което разполага с широка зелена поляна и специална
зона, разположена близо до красиво езеро,
Crystal Palace Park е идеалното място за вас.
В случай че посещавате парка за пръв път,
не пропускайте да разгледате и интересните
скулптури на динозаври, които са там от откриването му през Викторианската епоха. На
това място красотата и историята синхрони-

Crystal

7. Horniman Museum
Градините на музея Horniman са особено
предпочитано място за пикник от живеещите
в Лондон, въпреки че наблизо има много други алтернативи, тъй като сградата е разположена на 16 акра земя. Много хора избират да
посетят безплатния музей, който приема посетители всеки ден между 10:30 и 17:30 часа,

9. Victoria Park
Няма как да не споменем и един от
най-прочутите паркове, известен с името
“The People’s Park”(„Паркът на хората”). Това
място е смятано за класически фаворит на
лондончани, имайки предвид факта, че е и
най-старият публичен парк в Лондон, открит през далечната 1845 година. Едно от
най-любимите занимания на посетителите на
Victoria Park са не само пикниците, но и разходките с лодки. Лодки могат да се наемат във
всеки ден от седмицата, между 11:00 и 17:00
часа.
*Най-близка метростанция: Hackney
Wick (Overground)
10. Battersea Park
Battersea Park разполага с многобройни
градини, които са нереално красиви – сякаш не са истински, а нарисувани от талантлив художник. Лондончани определят едно
конкретно място в този парк като най-подходящото за пикник – Sub Tropical Garden.
Там човек действително може да се почувства
като в рая и да се отдаде на отдих в пълния
смисъл на думата, скривайки се под сянката
на палмови дървета и любувайки се на екзотичната природа около себе си.
*Най-близка метростанция: Battersea
Park (Overground)

Най-добрите барове на открито в Лондон

З

а младите хора британската столица е
не само добро място за професионално развитие, но и за забавления. В този
контекст градът е прочут със своите уютни
пъбове с типично английска и леко мрачна
атмосфера, които са особено привлекателно
място, когато навън вали и времето не е подходящо за разходки. Лятото обаче се задава,
а с него и новите възможности за прекарване
на свободното време на открито. Добра идея
са баровете, които се намират на покриви
на високи сгради и предлагат красива градска гледка, близост до слънцето през деня и
прохлада – вечерта. Ако сме събудили интереса ви, нека ви запознаем с 5 такива места в
Лондон, които непременно трябва да посетите това лято. Побързайте и използвайте всеки слънчев ден или приятна вечер!
1. Netil 360
Адрес: 1 Westgate St, E8, 3RL, Hackney
Уебсайт: netil360.com

Бар Netil 360 е разположен на покрива на
Netil House в Hackney. Слави се с добро име
и е особено предпочитано място от хора, на
които им е необходим само лаптоп и интернет за работа. Там се провеждат различни тематични дневни и нощни партита, има вечери, през които се извършват кинопрожекции
или които са посветени на комици, и дори
събития, посветени на йога уроци. Гледката
от там е невероятна, а напитките – разнообразни и на висота.
2. Queen of Hoxton
Адрес: Curtain Rd, EC2A 3JX, Shoreditch
Уебсайт: queenofhoxton.com
Покривът на Queen of Hoxton е бил подлаган на толкова промени и подобрения,
колкото не е виждала дори Мадона. Тази
тенденция продължава и тази година, като е
променен не само интериорът, но и храната
и напитките. Място, което е препоръчвано и
обичано от лондончани.

3. Proud
Адрес: The Horse Hospital, The Stables
Market, Chalk Farm rd, NW1 8AH, Camden
Уебсайт: proudcamden.com
Ако харесвате класиката на Луис Карол
„Алиса в страната на чудесата”, този бар със
сигурност ще ви допадне. По случай 150-годишнината от публикуването на творбата,
собствениците трансформираха заведението на открито в място за късни коктейли и
ранни чаени партита. В духа на темата, там се
провеждат и различни събития в стил „Алиса”, придружени с игри и забавления.
4. Prince of Wales
Адрес: 467-496 Brixton rd, SW9 8HH
Уебсайт: pow-london.com
Обичате ли да танцувате? Ако е така,
Prince of Wales ви приветства. Без съмнение
това е един от най-хубавите барове на открито, известен не само с красивата гледка, но и
като място за танци, хубава музика и инте-

ресни коктейли. През уикендите има и специални партита с диджеи.
5. Dalston Roof Park
Адрес: Ashwin St, E8 3DL, Dalston
Уебсайт: bootstrapcomany.co.uk
Този бар е любимо място за хората, които
обичат разнообразие. Описван е като градски
оазис със забележителна гледка, захранван от
соларни панели. Там има както вечери с музика и танци, така и такива с кинопрожекции, музикални изяви на талантливи певци
и дегустации на интересни храни и напитки.
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„Никога не съм изпитвал
сексуално желание”
- Един процент от хората не изпитват нужда от
интимни ласки
- Освен гей прайд, вече има и асексуален прайд
- Това състояние не може да се „лекува”

М

айкъл Джей Дор бил на едва 14 години, когато почувствал, че не е
точно като своите съученици от
Лондон. Докато повечето от тях разказвали
как искат да целунат едно или друго момиче
или гледали порнографски списания, той изпитвал други нужди. Които нямат общо със
секса. Не чувствал тръпка, когато срещне момиче. Или момче.
„Помислих, че сигурно съм гей”, разказва
той в трогателна история за Би Би Си. Това не
е било правилно заключение. Той просто не
чувствал никакво романтично привличане.
Година по-късно намира термина за себе си и
той е „асексуален”. Намира това откритие за
себе си по средата на 90-те години. Не е имало книги за това „състояние” в библиотеката,
не е имало такава общност. Съвсем малко научни проучвания за това, че има хора, които
не са привлечени от никого. Нито жени, нито
мъже. Истината е че има хора, които никога през живота си не изпитват сексуално
привличане. И това не е някаква прищявка
от тяхна страна и не е в следствие задължи-

телно от травма в детството. Често те си се
раждат така.
„Измислих сам термина”, казва Дор, който
сега е на 33 години и работи като математик.
„От тогава открих , че много хора са го направили като мен.Може би,са чули термина
в класовете по биология”, заявява още той.
Едва през 2004 година канадският учен Антони Богар публикува проучване, в което
казва, че определена част от населението не
изпитва сексуално влечение. Използвани
са данни през 90-те от 18 хиляди британци, които предполагат, че 1 % от хората са
асексуални. От тази цифра – 70 % са жени.
Предполага се, че броят им е също толкова,
колкото са гей хората. Много по-малко са
тези, които се определят като бисексуални.
За разлика от някои сексуални дисфунцкии, асексуалността не може да се лекува. Тя
не е и въпрос на избор. Някои експерти смятат, че се дължи на хормонален дисбаланс.
Липсата на желание за секс може да доведе до
апатия и в други сектори на живота. Има си
много различни състояния. Някои хора имат

Любимата ни напитка като нещо напълно ново

Д

Соларният летателен апарат
направи историческо постижение

С

години конференции на тази тема в Лондон.
Вече има и прайдове в подкрепа на „страдащи” от това състояние хора, като събитията
стават все по-често посещаеми. Те се сливат
и с гей прайдовете, въпреки че в началото
хомосексуалните не проявявали голямо разбиране към асексуалните. Постепенно това
обаче се променило.
Офисът на Националната статистика
вече обмисля да се вкара и в списъка на сексуалните категории и „асексуализма”. Това
може би ще стане през 2021 година.

Червено, бяло или синьо
да е виното?

Самолет
без гориво
прекоси
Атлантика

амолет без абсолютно никакъв бензин се приземи в испанския град
Севиля, изпълнявайки историческо пътуване над Атлантика, информира
Би Би Си. Пилотът Бертран Пикар напусна
Ню Йорк в понеделник. Полетът бе 15-тият
етап за опита на Солар Импулс да прекоси
света.
Следващата посока ще е Абу Даби, където приключението започна през март, 2015
година. Екипът зад проекта се надяваше,
че краят на Атлантическия етап ще е в Париж, в чест на пионера Чалрз Линдберг. Той
прави първият подобен соло полет през
1927 година. Заради прогнозата за дъждове и бури обаче вместо френската столица,
спирката бе избрана да е Севиля.
Solar Impulse обикаля бързо около света,
след като поднови предизвикателство на 21
април в Хаваи. През 2015 година, самолетът
излетя осми етап от Абу Даби до Калеола
на Хаваите, изпълнявайки забележителен
4-дневен пробег, 21-часов полет – най-дългият соло полет в авиационната история
като се има предвид времето, за което е

много малко желание, докато други нямат
каквото и да е. На някои им харесва например любовната игра или гушкането, а други
ги намират за отвратителни. 70 % от асексуалните остават девственици, докато 11 %
са имали интимни актове, но не са активни.
17 % пък споделят, че са напълно отблъснати
от подобна идея. Един от най-често задаваните въпроси, които те се питат е: „Винаги ли
ще бъдем самотни?”.
За да се помогне на хора, които изпадат
в подобни състояния, се организират от две

осъществен. Но заради повреда на батериите забележителният Solar Impulse бе вкаран
за 10-месечна ваканция в хангара.
Това е първият в света пилотиран самолет, който е способен да лети благодарение
само на слънчева енергия неограничено
дълго във времето, т.е. да продължава да
лети и през нощта (когато слънчевите панели не произвеждат електричество), като
съхранява електрическата енергия в акумулатори и набира височина през деня.
На крилото са монтирани допълнителни
опори за защита от допир на крилото със
земята при ниски скорости на движение.
Предвидено е при излитане самолетът да
бъде съпровождан от техници на електрически велосипеди, до достигане на устойчиво хоризонтално състояние от действието
на подемната сила при скоростта за излитане. Слънчевите панели зареждат акумулатори, с които се задвижват четирите електродвигатели и зареждат акумулаторните
батерии. На практика полетът се осъществява без никакви въглеродни емисии, отделяни при изгарянето на горивата.

обра новина за любителите на вино, на
които взе да им писва от еднообразните червени и бели цветове на любимата
им напитка, а и не могат да бъдат изкушени от
розе. Ето ви нещо любопитно: вече се продава
и синьо вино.
Испански старт ъп, Jikk, тъкмо пусна на
пазара първото в света вино с цвят на небе.
Точно така. Разбрахте правилно. Това е синьо
вино. Те се надяват, че това ще е новият страшен хит сред алкохолните напитки, защото
предлаганияt от тях „еликсир” е не само вкусен, но и пълен с полезни вещества. Той отново
се прави от грозде, така че не се притеснявайте
– виното си е вино. То е създадено с помощта
на университетски учени, като са използвани едновременно и бели, и червени гроздови
плодчета, отглеждани в Испания. Също има и
малко индиго боя.

Една бутилка от 750 мл струва около 7,50 паунда, а алкохолът е около 11 %. Производителите убеждават, че дори млади хора, които нямат афинитет към виното, биха харесали този
вид напитка. „Забравете всичко, което знаете
за виното. Забравете хилядите рецепти, за които сте чели. Тук няма стандарт. Тук всички са
поканени на масата. Няма нужда да се спазва
някакъв етикет, няма нужда да се съобразявате
с какво ще го пиете”,заявяват хората зад тази
причудлива идея. „Не вярваме в правилата за
тестване на виното и няма нужда да познавате
кой знае какви правила. Просто се наслаждавайте. Това е свобода”, уверени са те.
На уебсайта, рекламиращ продукта пише,
че представя „промяната, движението, иновацията и безкрайността”.
Добра компания за една приятна вечеря навън или вечер пред Нетфликс, нали?
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Гергана Бойчева
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емислимото се случи. Мнозина не го
вярваха. Други пък отказаваха до последно да го осъзнавят, а трети дори
и днес твърдят, че не е реалност, а е станала
някаква грешка или недоразумение. Но, за
съжаление, математиката си е математика. И
цифрите говорят, а процентите не лъжат. И
те са 52 на 28 на сто в полза на събитието, за
което се вълнуваше с месеци цяла Европа. А
именно – евентуалният “Брекзит” или отделянето на Великобритания от Съюза. Както
се казва, легнахме си “вътре”, събудихме се
“извън”. И с времето, когато първоначалните
шок и еуфория от решението на британския
народ поотминаха, страстите се успокоиха,
доколкото изобщо бихме могли да използваме този глагол, започнахме да правим разбор
какво наистина означава това, че Обединено-
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то кралство вече не иска да е част от Стария
континент. До момента какво ще се случи с
хилядите мигранти на Острова никой не
може да каже със сигурност. Едно обаче е
кристално ясно – Европа след 23-ти юни вече
не е същата. Тепърва предстои да разберем
как Брекзита ще се отрази на всички нас,
които живеем и работим във Великобритания, как ще рефлектира върху самата страна
и като цяло, в по-глобален мащаб – на политиката на Европейския съюз и останалите 27
страни-членки. Обединеното кралство реши,
че “къса” с ЕС и връщане назад едва ли има, а
ние ви предлагаме да видите всичко по-интересно около тази раздяла, която, сигурни сме,
както се случва в живота често, няма да е никак лека. И, с леко притеснение бихме могли
да отбележим, далеч не толкова розова, колкото изглежда на хартия. Или, в конректния
случай на бюлетината от референдума.

Кой как гласува на Острова.
Или изборът в цифри
Гласуваха над 33 милиона британци, което е 72% избирателна активност.
Именно високата активност е извинението на социолозите, че резултатът се
размина с прогнозите им и се стигна до
обрат. Интересно е да се отбележи също,
че нямаше заявени предварителни проучвания тип “екзит пол”, което допълнително подсили напрежението от факта, че
резултатите до последно няма да са ясни.
51,89% от гласоподавателите се обявиха за брекзит, а 48,11 – за оставане в
Съюза. Тази малка разлика всъщност се
равнява на над 1 млн. гласа, които са за

напускане.Разпределението на гласовете
в отделните административни области в
Обединеното кралство изглежда така:
В Англия над 53% са пожелали Брекзит.
В Северна Ирландия над 55% са пожелали оставане в ЕС.
Най-големият защитник на Обединена Европа се оказа Шотландия, където цели 62% от хората са гласували
за оставане.
Уелс е на обратния лагер – повече от
52% от гласоподавателите са поискали Брекзит.

Камерън подаде оставка
като премиер
Малко, след като станаха ясни окончателните резултати от референдума, Дейвид Камерън подаде оставка като премиер на Великобритания. В обръщение към
нацията той каза, че в този момент, за да
се гарантира сигурността, има нужда от
ново правителство. "Аз не мога повече да
бъда капитан", каза той.
„Британският народ гласува за напускането на ЕС. Трябва да зачетем неговото решение. Сега Великобритания
се нуждае от ново ръководство, което
да я поведе по новия и път. Аз не мога да
остана капитан на държавата през оставащите няколко месеца. Моят кабинет
ще поддържа процесите в страната през
следващите 3 месеца, в които ще подготвим конференция на Консервативната
партия, на която ще се вземе решение
за ново правителство. До тогава ние ще
продължим да си вършим работата и да
изпълним поетите ангажименти“, заяви
премиерът. Той допълни, че няма наме-

рение да задейства чл.50 - за излизането
на страна от Европейската общност. Това
ще остане като отговорност на следващия премиер на страната, каза Камерън.
Очаква се той да посети кралица Елизабет II, за да я уведоми официално за решението си. Спряганите за наследници
на Камерън са няколко, като фаворит
за момента е Борис Джонсън. Бившият кмет на Лондон и водеща фигура на
кампанията за Брекзит ще се състезава
за доверието на британските избиратели
с вътрешната министърка Тереза Мей,
както и с правосъдният министър Майкъл Гоув.

Британската столица се оказа единственият район в Англия и Уелс, в който избирателите са дали своя вот почти
изцяло в полза на оставането на Великобритания в Европейския съюз. Именно
поради тази причина “столичани” силно

се разгневиха и резултатите от проведения
референдум предизвикаха бурни реакции
в социалните мрежи, непосредствено след
обявяването им. Цели 2,263,519 са гласовете против „Брекзит” в Лондон, в сравнение с
1,513,232 в полза на напускането. Това дове-

И сега накъде?
Когато преглътнат изненадата и разочарованието от решението на британците, в Брюксел ще
се заловят за деловата работа. Ето кои са следващите стъпки, извадени от “Дойче Веле”:
1. Великобритания трябва да заяви волята си
за излизане от ЕС чрез формално писмо до останалите 27 страни-членки. Кога точно ще стане
това - не е ясно. Референдумът във Великобритания не е обвързващ. Първоначално Камарата
на общините (Долната камара на британския
парламент) трябва да упълномощи премиера да
депозира в Брюксел декларацията за излизане от
ЕС. Само че 70 процента от депутатите в Долната
камара са против излизането на Великобритания
от общността. А и кой премиер би трябвало да
депозира британската декларация в Брюксел?
Дейвид Камерън вече обяви, че смята да подаде
оставката си до октомври.
2. Европейският Съвет, тоест представителството на останалите 27 страни-членки, упълномощава Еврокомисията да изготви договор
за условията, при които Великобритания ще
излезе от ЕС. Член 50 от Лисабонския договор
предвижда две години за подобна процедура.
Председателят на фракцията на християндемократите в Европарламента Манфред Вебер смята, че тя може да бъде приключена и по-бързо.
Ще се наложи да бъдат променени или отменени
хиляди правни текстове, засягащи отношенията
с Великобритания. Договорът за излизане от ЕС
трябва да бъде одобрен от всички страни-членки, от Европейския парламент и, разбира се, от
самата Великобритания. Ще трябва да бъдат преразгледани правата за престой на европейските
граждани във Великобритания и на британците
в ЕС. Необходими са и нови споразумения за пътуванията.
3. Едновременно с това или малко по-късно
ще започнат преговорите на Великобритания с
ЕС, на които ще се уредят бъдещите взаимоотношения. Възможно е да бъде сключен договор
за добросъседски отношения, включващ и регламент за свободна търговия. Възможно е и присъединяване на Великобритания към Европейската
асоциация за свободна търговия /EАСТ/ в която
понастоящем членуват Норвегия, Швейцария,
Лихтенщайн и Исландия. Според ЕК, договаря-

нето на детайлите от подобен международноправен договор може да отнеме години. Договорът
би трябвало да бъде и ратифициран от всички
страни-членки на ЕС, за което по принцип са необходими около две години. "Дезертьорът няма
да бъде приет с отворени обятия", беше казал
още преди няколко седмици председателят на
Еврокомисията Жан-Клод Юнкер.
4. В преходния период ще трябва да бъде изяснен и статутът на британските чиновници в
Брюксел. Вероятно те ще продължат да работят
в централата на ЕС, докато изтекат техните пожизнени трудови договори. Великобритания ще
трябва да плаща и пенсиите на своите европейски служители. 73-имата британски депутати
от Европейския парламент ще останат с право
на глас в заседанията на парламента до окончателното излизане на тяхната страна от ЕС. "Ще
намерим някакво разумно решение по въпроса",
твърдят европейски служители в Брюксел.
5. Много икономисти очакват крах на борсите
и срив на икономическия ръст на Великобритания. ЕЦБ и централните банки на страните-членки са се договорили за мерки в защита на британската лира. Ако е необходимо, на европейските
банки ще бъде осигурена допълнителна ликвидност, за да не изпаднат в парични затруднения.
"Ние владеем положението, макар и никой да не
знае какво точно ще се случи. А борсите ще се
съвземат отново", заяви източник от ЕЦБ в разговор с Дойче Веле.
6. ЕС ще трябва да обсъди и въпроса за заразителното влияние, което примерът на Великобритания може да окаже над други държави.
През 2017 година Франция избира нов президент. През 2018-та в Холандия се провеждат парламентарни избори. Десните популисти и в двете
страни вече обявиха, че също искат да организират референдуми за излизане от ЕС. Марин Льо
Пен във Франция и Геерт Вилдерс в Холандия
вече обявиха, че след случилото се с Великобритания виждат повече шансове за успех.
7. Процедурата за откъсване на Великобритания от ЕС ще струва много усилия и време и ще
затрудни до краен предел работата на европейската централа в Брюксел. "Това е кризата на кризите", заяви спонтанно един служител в Брюксел.

Лондон поиска независимост
де до искането на жителите на британската
столица, Лондон да поиска независимост
от Англия, като беше сформирана петиция, която до момента е събрала над 100
хиляди гласа.
„Кампанията започва тук. Направете
Лондон независим. Нека се отцепим и да
отплуваме в канала”, „60 на 40 за оставане в Лондон и 60 на 40 за напускане в останалата част на страната. Може ли да се

отцепим”, бяха част от коментарите на британците. "Лондончани трябва да знаят, че
ще работя за напред с правителството, за да
уверим всички в Европа и света, че столицата ще продължи да бъде добър град за бизнес, отглеждане на семейство, работа и живене", коментира кметът Садик Хан. Малко
по-късно същия ден, той публикува статус
на профила си във “Фейсбук”, с който увери
всички европейци, че фактът, че Великобри-
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Паундът стигна историческо дъно

Над 3 милионa британци се подписаха
за втори референдум
Броят на британските граждани, които са
се подписали под онлайн петицията за провеждане на втори референдум за членството
на Великобритания в ЕС, достигна 3 милионa. Страната все още се опитва да се отърси
от шока след обявяването на резултатите, а
много британци вече съжаляват, че са дали
гласа си за "Брекзит", пише "Индипендънт".
Петицията беше регистрирана в деня
след референдума на сайта на британския
парламент и събра близо 500 000 подписа в
рамките на часове. На следващия ден сайтът

се срина и имаше технически проблеми, но
въпреки това още толкова хора успяха да се
включат и да подкрепят идеята за нов референдум. Дали това ще се случи, все още не е
ясно, но по закон ако бъдат събрани над 100
000 подписа, въпросът трябва да бъде поставен в парламента.
Подписалите се призовават правителството да приложи правилото, според което, ако
гласувалите "за" или "против" са по-малко от
60%, а активността на избирателите е под 75%,
трябва да бъде проведен нов референдум.

Реакциите на Европа
Макар да беше един от възможните варианти за изход от референдума, Брекзит определено
дойде малко неочаквано на европейските лидери. Малко след оповестяването на резултатите от
вота на британците в Брюксел се проведе среща
на високо ниво между европейските лидери. На
нея присъстваха председателят на Европейската
комисия Жан-Клод Юнкер, както и председателите на Eвропейския парламент и Европейския
съвет Мартин Шулц и Доналд Туск, както и Марк
Рюте, министър-председател на Холандия, която в момента председателства ЕС. Лидерите излязоха с обща декларация, която гласи, че щом
британският народ е взел решението да напусне
Съюза, процедурата трябва да бъде стартирана
възможно най-бързо, без да се губи излишно
време. “Несигурността, която предшестваше
този референдум в Обединеното кралство не
може и не бива да продължи дълго. Великобритания трябва да подаде молбата си за напускане на
Европейския съюз възможно най-скоро”, коментира Юнкер. По негови думи, ЕС е общата рамка
на бъдещето на останалите 27 страни-членки.
Правото на ЕС ще продължава да се прилага в
Обединеното кралство, докато то договори излизането си от Съюза, за което член 50 от неговия
договор дава максимален срок от две години.
Сделката за условията, при които Великобритания би останала в ЕС, договорена на среща на
върха през февруари, няма да влезе в сила, няма

тания “не ги иска” не значи, че не са добре
дошли в Лондон.
“Искам да изпратя ясно послание до
всички европейци – вие сте добре дошли в
Лондон! Като британска столица ние сме
благодарни за огромния принос, който давате на града ни и се надяваме, че той няма
да се промени в резултат на референдума. В
Лондон живеят близо един милион европейски граждани, които носят огромни ползи за

да има предоговаряне, подчерта Юнкер. Отговаряйки на въпроси на журналисти той посочи, че
сега "очаква френско-немският мотор на ЕС да
вземе ясни позиции" и "несигурността, в която се
намираме да не трае дълго". Юнкер не отговори
на въпрос на британска журналистка дали това
е началото на края на ЕС. Той каза "благодаря" и
слезе от подиума. Германският канцлер Ангела
Меркел също обяви разочарованието си от решението на британците да напуснат, определяйки го
като “удар за Европа”. “Ние приемаме случващото се със съжаление. Това ще рефлектира върху
цяла Европа и процеса на европейска интеграция”, заяви Меркел, допълвайки, че тя ще е домакин на пост-брекзит разговорите с лидерите на
Франция и Италия.

града ни – работят усилено, плащат си данъците, допринасят за спокойния и културен
живот на столицата ни. На мен и на всички
нас сега се пада отговорността да се опитаме да излекуваме това, което се случи на
референдума и да вдъхнем кураж на всички
граждани на ЕС във Великобритания. Аз ще
работя докрай против кампанията, която ни
разделя, защото мисля, че заедно сме по-силни“, написа Садик Хан.

Cлeд иcтopичecĸoтo cи пoeвтинявaнe в
пeтъĸ, в нaчaлoтo нa нoвaтa ceдмицa пo вpeмe
нa paннaтa aзиaтcĸa тъpгoвия бpитaнcĸият
пayнд зaпиca нoв peĸopдeн cпaд. B ĸpaя нa
минaлaтa ceдмицa вaлyтaтa ce cpинa дo нaйниcĸoтo cи нивo oт пocлeднитe тpи дeceтилeтия, cлeд ĸaтo гpaждaнитe нa Oбeдинeнoтo
ĸpaлcтвo глacyвaxa зa излизaнe oт Eвpoпeйcĸия cъюз (EC). Днec cyтpинтa пayндът ce
тъpгyвaшe зa 1,33 дoлapa, ĸoeтo e c пoчти
3% пo-eвтинo oт цeнaтa мy в пeтъĸ. Cпpямo
eвpoтo aнглийcĸaтa вaлyтa e oтчeлa нaмaлeниe c 1,4 нa cтo дo 1,21 eвpo, cъoбщaвa ВВС.
излeзнaxa c пpoгнoзи зa дoпълнитeлeн
cпaд нa пayндa. По този повод финансовият
министър на Великобритания Джордж Озбърн излезе с официално изявление три дни
след обявяването на резултатите от референдума. В него той обяви, че страната е готова
да се изправи срещу това, което бъдещето е
подготвило за нея със същата сила, каквато е показвала до този момент. Извънредни
мерки, свързани с бюджета, няма да бъдат
необходими поне до есента, заяви Озбърн,
добавяйки, че всички действия около финансите на страната трябва да бъдат внимателни, докато не бъде назначен новият министър-председател, който ще заеме мястото на

Дейвид Камерън.
По думите на Озбърн, плаването към
новата посока няма да бъде спокойно, но
Великобритания е подготвена да се справи с
всичко, което предстои. В речта си, насочена
предимно към напрегнатите през последните дни инвеститори и компании, канцлерът
определи състоянието на икономиката като
"фундаментално стабилно" и "отворено за
бизнес". Той също така уточни, че ще обяви
бъдещата си роля в Консервативната партия
през следващите дни.
Според финансовия министър, Лондон
не трябва да задейства Член 50 от Лисабонския договор, с който се задвижва процедура с 2-годишен срок за напускане на ЕС,
преди да има изготвен план. Това изчакване
би помогнало на фирмите да изяснят случващото се и да преценят дали да размразят
инвестициите си.
Озбърн беше категоричен, че вотът за
напускане на ЕС не е бил сценарият, който
самият той е искал, но въпреки това е важно
желанията на мнозинството да бъдат уважени. Той добави, че правителството е длъжно
да приеме резултатите от референдума и да
направи така че те да работят за ползите на
Великобритания.

Шотландия налага вето на “Брекзит”?
След резултатите от референдума за
членството на Великобритания в ЕС властите в Шотландия настояха веднага да
започнат разговори с евринституциите в
Брюксел и страните от ЕС "за защита на
отношенията на Шотландия с ЕС и на мястото ни в единния пазар". Близо две трети (62%) от избирателите тук гласуваха за
оставане в ЕС, докато в национален мащаб
резултатите дадоха с 52% победа на привържениците на "Брекзит".
Първият министър на Шотландия Никола Стърджън обяви, че местното правителство подготвя законови проекти за
нов референдум за независимост от Великобритания по-малко от 2 години след
неуспешния (55 на 45 процента) за националистите референдум от септември 2014
г. След изявленията на Стърджън логично
възникнаха въпроси има ли Шотландия
право да договаря самостоятелно членство в ЕС и да пренебрегне решението
от референдума на 23 юни, въпреки че е
съставна част от Обединеното кралство.
Както Стърджън заяви, един от вариантите пред Единбург сега е повторен референдум за независимост. Но опциите не
свършват дотук, разказва Би Би Си. Един
от вариантите, който коментира Стърджън, е местният парламент да наложи
вето на прилагането на "Брекзит". Този
сценарий е на базата на интерпретиране
на Закона за Шотландия от 1998 г., с който
се регламентират работата и правомощията на местния парламент. Според чл. 29
от този акт местното управление прилага
директно европейското законодателство
без одобрението на Уестминстър. Според
някои експерти по конституционно право, за да бъдат променени отношенията
между Великобритания и ЕС в законодателната и други области, трябва да се иска
съгласие от Единбург. Законодателството,
уреждащо отношенията между ЕС и Великобритания и правомощията на Шотлан-

дия в частност, подлежи на тълкувания. От една страна, правителството в
Лондон е това, което е упълномощено
да преговаря с ЕС и да води външната
политика от името на цялото Обединено кралство. Това обаче не се отнася
за прилагането на европейското законодателство. Ето защо Никола Стърджън твърди, че Шотландия е длъжна
да прилага правото на общността. Но,
от друга страна, разпоредба в акта от
1998 г. постановява, че взаимоотношенията с ЕС не засягат правото на
правителството в Лондон да създава
и налага закони за Шотландия. Това
дава основание да се твърди, че ако се
стигне до конституционна битка, Уестминстър ще има крайната дума. Отделен въпрос е дали пренебрегването на
настроенията в Шотландия ще е политически мъдър ход. Ето защо самата
Никола Стърджън не повдигна директно за възможността за вето. Тази
опция се появи в отговор на въпрос на
журналисти. Според Би Би Си въпреки
изказванията й тя няма да прибърза с
организирането на втори референдум
за независимост, тъй като основните
въпроси от 2014 г. все още нямат отговор: какво ще се случи с икономиката
на една независима Шотландия, каква
валута ще използва и какви ще са отношенията й с ЕС. Вероятно Стърджън
ще продължи да сондира за идеи как
да се уважи волята на шотландците,
които преимуществено са гласували
за запазване на членството. Те включват специфичен статут по подобие на
Гренландия и Дания, асоциирано членство, вариант като с Гибралтар и др. За
разлика от всички тях обаче Шотландия към момента е неделима част от
Обединеното кралство и преговорите
й за бъдеще в ЕС със сигурност ще са
много по-трудни.
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Пиянството на един британски народ
Шамарът бе насочен към имигрантите,
но всъщност удари британците
Илина Григорова

Е

дна чаша топъл чай може да оправи
всеки лош ден, казват англичаните.
Но сякаш на света няма достатъчно
топла вода и чай, които да успеят да накарат британците да се чувстват по-добре след
катастрофалния избор, чиито последствия
тепърва ще трябва да изтърпят. Всъщност,
англичаните се оказаха в едно неочаквано
положение. Може би, много от вас са изпадали в подобно положение и в личния си
живот.
Сещате ли се когато например сте в някаква много кофти връзка, с множество
скандали, разправии, сцени на ревност и
неловки моменти, в които трябва да доказвате колко много обичате избухливия си и
леко претенциозен партньор? И изведнъж
този партньор, на който вие сте „уйдисвали“
постоянно и чиято прищявка сте винаги изпълнявали, тропва с крак един ден и казва:
„Писна ми, тръгвам си! Ти ме задушаваш!“.
Ами добре, казвате вие и подписвате молбата
му развод и по живо, по здраво. Избърсвате
сълзите и продължавате напред. Изведнъж
обаче този претенциозен ваш бивш любим
осъзнава, че всъщност никога не е искал да
се разделяте и признава, че си е мислил, „че
никога не бихте взели искането му за развод
насериозно“. Започваа да ви праща писма,
съобщения, обажда ви се, моли за „втори
шанс“. Също както сега, британците молят за
втори референдум.
Нека не се лъжем обаче. Няма кой да ви
го даде. Изпитото е изпито. И сега е ред на
тежкия махмурлук след прекалено многото бутилки напразни обещания, погълнати
от иначе славещите се напред – назад като
разумни „англичани“. Здравият разум на
сънародниците на Агата Кристи, Шекспир
и Оскар Уайлд се оказаха просто въздух под
налягане. Както и постоянното им оплаквания, че имигрантите са им взели „хляба“.
Ах, горките! Защото просто го виждам как
33-годишната Джейн Уилкинсън от някоя затънтено селце в Северна Англия си е мечтала цял живот да бере ягоди, да търка подове
или да обслужва клиенти в КФС за 7 паунда
на час, нали? Защото именно имигрантите от
Източна Европа са й виновни, че в средното
училище и последния клас наблягаше повече на креватните упражнения, отколкото на
упражненията по биология и така и не успя
да завърши с повече от средна оценка. Някой
й е виновен, че когато се оказа, че трябва да
работи 8 часа като секретарка, тя реши, че
„това й е под нивото“ и по-добре да гледа телевизия по 8 часа.
Това бе едно дълго, дълго пиянство. А последиците от него, за съжаление, засегнаха
твърде много хора, които сега се чудят какво
ще се случи с градежа на живота, който тухла
по тухла, много отдадено, са строили през
годините. Аз не съм специалист по живота
на имигрантите във Великобритания, но съм
сигурна в едно нещо: на българите във Великобритания никога не е било лесно. Нито
преди ЕС, нито по време на ЕС, нито след ЕС.
На нас винаги се е гледало като на втора ръка
хора. И никоя разпоредба на която и да е европейска институциия би променила това.

Никоя. Няма как да промениш едно съзнание на човек, който не само, че би гласувал
за излизане от ЕС, ами чистосърдечно би
гласувал и за излизане от 21 век и връщане в
18-ти, защото, нали, по-добре е да си велика
империя и да имаш колонии.
Оказва се, че всъщност последствията ще
бъдат предимно за британците. Тези пари,
които Найджъл Фараж и Борис Джонсън им
обещаваха да потекат като реки към Острова, след като той демонстративно напусне
Съюза, няма откъде да дойдат. Защото ако
Великобритания е била голям нетен вносител в бюджета на ЕС, тя взимаше и не малко пари по най-различни програми от там.
Особено за земеделие, пътища, ферми и още
подобни. И сега земеделците са в паника. И
разбираемо. Не само, че искат да им вземат
евтината работна ръка, ами искат да ги лишат и от едни сигурни милиарди. Защото,
дори германският канцлер Ангела Меркел да
убеждава, че европейските лидери „няма да
бъдат лоши“ по време на преговорите....О, те
ще бъдат лоши! Те ще бъдат сърдити и те ще
покажат, че който е искал развода, след това
най-често съжалява.
Разочарована съм от британците. Не го
крия. Защото смятах, че това е един разумен народ, с многовековни традиции, но с
модерно мислене. И всъщност младите хора
сигурно са така. Тези, живеещи в Лондон
космополитни хора, които твърдо заявиха :
„Имигранти или не – това са наши приятели!“.
Мислех, че само в България ниско образовани хора и пенсионери решават съдбата
на страната си. Но ето ви една добра новина,
явно това не е само наш проблем. А световен проблем с нивото на обща култура, което става все по-ниска. В свят на интернет, на
бързи компютри и умни телефони, все още
има хора, които въобще нямат представа
какво всъщност е ЕС, какво точно правят
институциите там, какво правят евродепутатите там и че това не са просто „хора, които взимат големи заплати“. Живеем в свят,
в който можеш да достигнеш от една дестинация до друга дестинация за буквално минути, часове, половин ден. Но сякаш векове
още ще трябват на умовете ни, за да приемем
тази глобалност и в съзнанието ни.
Истината е че британците се нуждаят
много повече от българите, отколкото ние от
тях. И не само защото сме работливи, защото
сме от едни от най-умните нации в света, не
само защото не питаме първо колко ще получим на новото ни работно място, а какво
трябва да направим, за да се задържим на
него. А защото Великобритания е била толкова велика нация през годините, именно
заради богатството от етнос, произход, език,
вярвания, култура, което се е разпростирало
из целия Остров.
Британците умеят да се шегуват, но сякаш
тази шега се оказа твърде солена за тях. След
първоаприлския майтап, който си спретнаха
през юни, се оказа, че не имигрантите са явно
големите губещи, а именно те. Защото изолацията и липсата на свобода не са нещо, за
което може да мечтае някой. А нещо, от което задължително трябва да се бяга. Винаги.
Европейският съюз, въпреки всичката си

бюрокрация, е дълбоко романтичен проект,
мечта да се изкове нещо ново, нещо различно. Нова връзка между нациите по начин,
по който да се избегне мрачното минало на
Берлинската стена и нацистките конц лагери.
Мисълта отново расизмът, омразата и разделението да победат – ето това е наистина
плашещото.
И все пак, има още много време, има още

много месеци, има още много години. Няма
нищо необратимо. Дори страшното главоболие след пиянство с фалшив алкохол. И фалшиви обещания. Както е казал един по-мъдър човек от мен: „Пази боже, да живеем в
интересни времена“. Е, ние явно живеем в такива. Сега ни остава да отворим една студена
бира, да се обгегнем назад, да се отпуснем и
да видим какво ще се случи.

Британци, какво
Това, което се случи във Великобритания,
може да бъде разказано по два начина - като
"справедливия гняв на масите" и като "бунт
на идиотите", казва в интервю за Дойче Веле
социологът Андрей Райчев.
ДВ: Какви ще бъдат последиците от
излизането на Великобритания от
ЕС - за самата нея, за Европа, за България?
Райчев: За да прогнозираме последиците, първо трябва да видим причините. Случилото се може да се разкаже по
два начина. Както можем за една и съща
професия да използваме думите „разузнавач” и „шпионин”, така и в случая
можем да опишем станалото от две противоположни гледни точки - като „справедливия гняв на масите” и като „бунт
на идиотите”. Уникален случай, при който всички с експертиза и акъл в главата
казват „Недейте!”, а народът въпреки
това натиска копчето. Състоя се микротренировка за Тръмп, това е абсолютно
същият процес. В Европа има хора, които могат да бъдат наречени „маси” или
„идиоти” - и тези хора се гневят, казват

„не” и без никакви рационални съображения решават, че се развеждат.
ДВ: И какво следва оттук насетне за
англичаните, които решиха да се разведат?
Райчев: Катаклизмът, който те сами
си причиняват, е сравним по сила само с
военните катаклизми. Вече са не United
Kingdom, a Devided Kingdom и начаса могат
да забравят за Шотландия. Въпрос само на
време е кога Шотландия ще напусне. А ситуацията на Северна Ирландия става съвсем абсурдна, защото тя трябва да избира
между два съюза - с Уелс и Англия или пък
с Ирландия и Европа. Тоест, на изпитание
е подложена формулата на самата страна,
на монархията. Това изпитание е резултат
от пълното политическо бездарие на Камерън. Защото Камерън и група хора около
него организираха референдума, смятайки,
че могат да си играят с огъня, че могат да се
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Българският посланик
в Лондон Константин
Димитров: Няма място
за паника
Няма място за паника. Българите на
Острова трябва да запазят самообладание
и да приемат случващото се хладокръвно.
Това заяви посланикът на България Константин Димитров в британската столица
специално за „Новини Лондон“.
„Всички нашенци са добре дошли в посолството на Република България в Лондон, където могат да получат най-подробна
информация за всичко, което ги притеснява или вълнува. Предварително искам да
успокоя всички – към момента статутът на
българите във Великобритания се запазва“,
сподели още Димитров.
По негово мнение, макар британците да
избраха да се отделят от Европейския съюз,
е важно да се запазят връзките между Англия и останалите 27-членки на Съюза.
За всякакви въпроси и питания, бихте
могли да се обадите на телефон 020 7581
3144 – телефон за връзка с посолството на
Република България в Лондон.

“Aren't you British?”
Въпрос който 10 годишно момиченце
с почуда задава на най-добрата си приятелка в петък сутрин, в училищния двор.
Причината? Току що обявеното излизане
на Англия от ЕС. В училищния двор кипи
от емоции и приглушени разговори, гневни
родители святкат с погледи евентуалните '
против' , а те тайничко потриват ръце и
любезно се усмихват- както всяка сутрин
междувпрочем. Децата, огледало на родителите си оживено говорят за случилото
се. Говорят, и за първи път осъзнават, че
някои от тях не са British. Дори собственото ми дете ме попита паникьосано в петък
сутрин " Мамо, ние British ли сме?" Преди
месец в училището имаше международна
вечер, време за отпразнуване на мултикултурното ни наследство. Родителите, и
тези IN и онези OUT, с охота си похапват
от чуждоземската кухня и споделят колко е
хубаво, че сме едно голямо семейство.
Само броени дни след това, децата им до
вчера възприемащи се като едно цяло, една
душа, едно училище ( на това ги учат ), разбират, че не са едно цяло, не са една душа,
не са едно училище . Става ясно, че някои
са British , други не! Смут и объркване! Ама
как така, нали бяхме едно? Някои деца дори
твърдяха, че не може Англия просто така да
си тръгне - това не е честно и със сигурност
не са ги учили на това в училище! В училище са ги учили, че са едно без значение на
цвят, произход, и националност, че трябва
да споделят, да работят заедно, да са екип и
най- вече да се приемат.
Ха сега иди обяснявай! “, Невяна Ценкова, интериорен дизайнер, живее в Лондон от 10 години

“Проведеният референдум затвърди
мъдрата мисъл, че не трябва да се подценява силата на големи групи от глупави
хора. Уверени в правотата на направения
избор големи групи от англичани от средната класа и в пенсионна възраст с нестихващ ентусиазъм празнуваха, докато не
дойде утрото на следващия ден. Осъмнахме объркани, обеднели и с неясно бъдеще.
Обещанията се оказаха популиски трик,
банките загубиха 30 процента от стойността на акциите си, паундът се срина и изведнъж всички сякаш “изтрезняха”. Вместо непоправима грешка”.
Данаил Иванов, работи и живее в Лондон
огромна крачка напред, жадуваният Брекзит се оказа непростима, надявам се, не и от над 5 години

Брекзит ли?
Да не бързаме с паниката
Няма задължаващ механизъм за парламента
да приеме резултатите от референдума
мократично.
Британската електорална система е
такава, че поддръжниците на оставането в ЕС имат повече депутати (Лондон и
Шотландия пращат непропорционално
на гласовете си повече представители).

Владимир Каролев

Т

ака, понеже се лее безбрежно много
"акъл", да припомним нещо:

1. Референдумът за #Brexit не е обвързващ -както правителството, така и парламентът могат да го игнорират напълно.
2. Излизането от ЕС минава през активиране на член 50 от Лисабонския договор.
Но нито в член 50, нито в британските
закони пише кой го активира. Камерън
със сигурност няма да поеме риска да го
направи собственоръчно.
3. Член 50-ти ще се гласува в Британския
парламент и няма да мине - съвсем де-

о направихте?
справят. Да, обаче къщата изгоря.
ДВ: В този смисъл не е изненада, че Камерън вече обяви оставката си.
Райчев: Да, политическата криза е неизбежна. Освен това те скачат в една дълбока
икономическа неизвестност и имат пред
себе си два варианта. Първият: да продължат да плуват в океана, без да знаят накъде
отиват и дали имат сили да се върнат обратно. При този вариант те се надяват на
спасителния остров, който се казва САЩ
- и изпадат в пълна и непосредствена зависимост от американците. Вторият вариант
е да прибягнат до абсурдната ситуация да
се наредят на опашката с Норвегия и да
молят ЕС да запази всички правила, но
без досегашните предимства, които имаше
Великобритания. Тоест - да дават вноска и
да имат достъп до пазарите, но да загубят
всички властови позиции, които притежаваха довчера.
Това е синдром на гнева на масите или
на бунта на идиотите, дължащ се на чувството за уникалност, което собственият
им елит им внушава непрекъснато: те са
уникална страна, те са велики и т.н. А това
е пълно самозабравяне, защото Англия не
представлява и 1% от световното население и не произвежда дори 2% от световния
продукт. Човек ако сбърка ръста си десет
пъти, както те го правят, живее с усещане-

то, че е висок 20 метра. И, примерно, веднага ще се удави в морето, ако гази надълбоко
с убеждението, че е висок 20 метра.
Във Великобритания се наговориха маса
глупости, включително и за българите и
румънците, които уж заливали трудовия
пазар. Но сред всички неща, които се наговориха на този странен остров, имаше
едно, което безспорно е вярно - и е сериозен проблем за Европа. Европейският
проект много отдавна надхвърли първоначалните си замисли и постигна някъде 300500% от това, което искаше в началото.
ДВ: Британците искат именно това да се върнат към първоначалния вариант.
Райчев: Да, това е просто един проект за
общ пазар - нещо като супермаркет. Това
може да бъде стабилна конструкция, разбира се. На следващата фаза може да има
следваща стабилна конструкция - федерация с президент, избран от народа. Но ЕС
седи помежду - нито в тогавашното, нито в
новото. А такова състояние е нежелателно,
нестабилно и води до неприятното обстоятелство, че нямаме избрано ръководство, а
само договорено ръководство. Не че това
ръководство се състои от „брюкселски
идиоти”, както ги наричат някои, не. Това
не са просто някакви равно говорещи роботчета, повтарящи едни и същи заучени

фрази като папагали: за кохезията, за изравняването, за Европа на гражданите...
Това се случва не защото са „идиоти”, а
защото нямат власт. По дефиниция те са
договорени като кукли на конци. А политическият лидер трябва да е интересен, той трябва да изразява своята емоция, която да влиза в унисон с емоцията
на милиони други хора. Но това не може
да се очаква от формулата, която имаме
в момента. Посто не може да се случи,
защото това би означавало Франция и
Германия да изгубят властта си.
В момента ЕС има ясен политически
център. Той са нарича „договор между президента на Франция и канцлера
на Германия”, които решават всички
въпроси, а онези в Брюксел просто изпълняват тази воля. Това е абсурдна ситуация и не може повече да продължава
така. И в този смисъл стигаме до един
много парадоксален извод: ЕС или се
връща в изходната позиция на общ пазар, точно както искаше Англия, но вече
без Англия, или пък прави решителната крачка напред към федериране, към
образуване на нов политически център,
при който всички страни-членки участват в управлението. Да, вече без Англия,
но има много други кандидати, които ще
допълнят бройката...

4. Потенциалът за предсрочни избори
също не е особено голям - лондончани, шотландци, ирландци, младежи и
малцинства са гласували да останат. А
именно това са групите, които вдигат
революции.
Британците от хобитовите графства в
Северна Англия няма да тръгнат с автобуси да бутат кабинети.
5. Лейбъристите (левите) във Великобритания вероятно ще изчезнат и ще бъдат заместени от UKIP на Фарадж. Той
пък ще продължи да громи недемократичността на ЕС с право.
6. Разбира се, доколко демократично е
2%, предимно пенсионери и по-необразовани, да решат съдбата на цялото население на Великобритания за десетилетия напред - никой не може да отговори.
Демокрацията има много кусури, но
е по-добра от всичко изпробвано. Днес
обаче имаме проблем с най-големия кусур.
7. Целият този цирк щеше да бъде
спестен, ако Гърция беше оставена да
излезе от Еврозоната и ако желае - от
Европейския Съюз.
Хората не сме особено рационални
и лесно се поддаваме на емоции, когато
взимаме решения. За да вземем относително рационално решение какво ще
последва при излизане и при оставане,
на нас ни трябват ясни примери и за
двете.
Гърция можеше, заслужаваше и желаеше да бъде такъв пример. Но очилатите
чиновници в Брюксел бяха прекалено
високомерни и корумпирани (Grexit
щеше да фалира няколко банки, които
им дават пари), за да направят правилното нещо.
8. Ако Великобритания наистина излезе,
то това надали ще е в състав "Великобритания". Шотландия открито заявява,
че ще се отцепи и това е правилно - абсурд предимно британски пенсионери
да вземат решение, противно на желанията на шотландците.
Обединеното кралство ще се свие
сериозно и ако не успее да договори
благоприятни условия с ЕС и бъде управлявано от някакви популисти, ако
финансовият му център се премести в
други страни от ЕС, Великобритания ще
се превърне в средно-голяма като население и икономика страна.
Мнение на Владимир Каролев, публикувано във „Фейсбук”, заглавията са
на редакцията
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Антон Балев- спортен треньор в Англия:

“Тук децата чакат с месеци
за да започнат тренировки,
а в България не могат да ги
вкарат в залата”
Бившият шампион на България на
земна гимнастика и дъщеря му с
престижна награда в Англия

А

нтон Балев е роден в Благоевград през 1973 година. Тренира гимнастика в
благоевградския клуб “Пирин” в продължения на 15 години. Има участия в
националния отбор на България по спортна гимнастика на Блаканско първенство и международни турнири. Шампион на България на земя през 1994 година.
Със своята съпруга печелят награда за най- добър цирков номер в България през
1997 година. От 2010 година той и жена ми са треньори в клуб “Hinckley Gymnastics
Club”. Цялото семейство Балеви, Антон, съпругата му Даниела и дъщеря им Йоана
от шест години живеят в Хинкли.

Слави Илиев
- Как един българин намери място в
треньорската гилдия на Острова?
- Моята работа тук е едно закономерно продължение на онова, което съм правил цял живот. Аз съм бивш гимнастик,
с участия в националния отбор на България, но една контузия ме принуди да сложа край на състезателната кариера. Завърших ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград
и след това с моята съпруга, която е бивша
състезател по акробатика започнахме да
се занимаваме с цирково изкуство. Създадохме собствен номер на трапец и пътувахме по цяла Европа. Последното ни
турне беше в Шотландия и понеже нашата
дъщеря трябваше да тръгне на училище,
решихме да се установим на едно място.

Спряхме с цирка и се озовахме в Лестър,
където се върнахме към гимнастиката и
започнахме работа в “Hinckley Gymnastics
Club”.
- На какво ниво е спортната гимнастика в Англия, съпоставимо ли е то с
това в България?
- Гимнастиката в Англия е много силно
развита, а не беше така преди 15 години,
когато англичаните съществено отстъпваха в този спорт в сравнение с нивото,
което имаше в България. Тук нещата са
много по- добре подредени и в момента
Англия е една от водещите страни в света
в спортната гимнастика. При нас в клуб
“Hinckley Gymnastics Club” все още се радваме на голям брой деца желаещи да тренират. Около 500 са постоянно трениращите, а аз се занимавам седмично с около
100 деца. Освен това имаме и групи, които
тренират за здраве.
- Има ли интерес от страна на децата
да се занимават с този труден спорт?
- Интересът към спортната гимнастика
в Англия е огромен. Особено след Олимпиадата в Лондон преди четири години,
която успя да запали много деца да тренират този спорт. Може да прозвучи изненадващо, но ние имаме огромен списък от
чакащи, които искат да започнат. През годините обаче нито едно дете на българско
семейство в Лестър не е проявило интерес
да се запише да тренира. Но се надявам
един ден това да се промени. Изключвам
дъщеря ни, която подготвям вече от няколко години.
- Как върви развитието на Йоана, съвсем наскоро тя дебютира на Европейско първенство за националния отбор
на България?
- Тя тренира много здраво, а има и потенциал. Навърши 15 години и от следващата година влиза при жените. На
последното Европейско първенство дебютира при девойките за националния
отбор на България. Две поредни години
тя и още няколко състезателки от нашия
клуб участваха на международния турнир
по спортна гимнастика в Благоевград. Там

Йоана се представи много силно и това й
осигури място в националния отбор. На
първенството преди месец в Швейцария
малко не й достигна за да намери място
във финала на многобоя, но пък тя видя
че нещата не са толкова страшни и това я
амбицира още повече, за да успее в следващото си участие.
- В края на 2015 година получихте огромно признание от спортната общественост във вашата община.
Каква бе наградата за теб и Йоана?
- Бяхме избрани за треньор и спортист на годината в английската община
Хинкли и Босуърт. През изминалия сезон
Йоана стана шампионка за девойки на
Ийст Мидланд и Лестършир, в състезанията за Британската купа заслужи златен медал на греда, а освен това спечели
и държавната титла и в България за клуб
„Любчо Солачки“. За подготовката й се
грижим аз и съпругата ми Даниела Василева-Балева, която също работи в „Хинкли“. Наградата дойде малко изненадващо, но пък тя освен че ни носи радост, ни
задължава и да работим още повече, за да
постигаме по- големи успехи.
- Ти помагаш и в националния отбор на България, имаш поглед върху
спортната гимнастика в нашата
страна. Какво трябва да се направи
за да имаме един нов Йордан Йовчев?
- През последните години Йордан Йовчев и Краси Дунев са хората, които държат гимнастиката в нашата страна все
още жива. Данчо направи много, успя
да доведе елита на този спорт във Варна,
където се проведе Европейското първенство, а след това осигури няколко комплекта с уреди за зали в страната. Трябва обаче още хора да се ангажират, защото има
потенциал в българските деца. При момчетата някак нещата са по добре, но при
момичетата конкуренцията е по- слаба.
Лошото е че развитието на технологиите
прави дистанцията между децата и спорта
все по- голяма.
- Връщайки се назад, на кой треньор
дължиш най- много за развитието ти

като спортист и треньор?
- На първо място поставям Любчо Солачки. Това е човекът, който ми даде наймного за израстването ми и като спортист
и като личност. Уважението ми към този
треньор, е причината да участвам всяка
година с мои състезатели в турнира носещ
неговото име. Последният път бяхме придружавани и от родители на деца, които
останаха впечатлени от България. Повече
от 15 години бях активен спортист в Пирин Благоевград и имам няколко участия
за националния отбор. През 1994 година
спечелих титлата държавен шампион на
земя. Тогава бяхме няколко много силни гимнастици от благоевградския клуб,
което създаваше голяма конкуренция и
постиженията не закъсняха. Освен мен
още няколко момчета станаха шампиони
на отделните уреди и се състезаваха за
националния отбор. Голяма част от тях
обаче са в чужбина, разпръснали сме се
по цял свят. В САЩ, Франция, Германия,
но непрекъснато се чуваме и поддържаме
връзка.
- Обмисляш ли връщане в родината си
някой ден, където да продължиш треньорската си кариера?
- Не, на този етап не сме обсъждали с
моето семейство такъв вариант. Поне докато Йоана не завърши образованието си.
След това може би, никой не знае какво
ще се случи след години. Освен това тук
условията за работа в нашия клуб са добри и това ни задържа в Хинкли.
- Какво предстои като участия на
клуб “Хинкли” през следващите месеци?
- През месец юни имаме общинско
състезание в Лестършир, което печелим
всяка година. В края на септември обаче
предстои много важно състезание Чалъндж къп, което е квалификации за националните финали на Британия. Това е изключително трудно състезание, защото
участват състезатели от всички държави
на Острова. Но дори и да не успеем да класираме наш представител, самото участие
ще ни бъде от полза.
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– но нали
думи
по
такъв български
начин,
че да
напълни
чекмеджето
за смях
Българските
мъже завиждат
на американците
ини
поради
знаеш
– много
преселници
от 20-те години
живедо
горе.
тази
причина гиИ
подвеждат
да пиятняколско
заедно - десетки,
огромникоито
колият
в Аржентина.
примерно…има
Да забегнем
– го
от
Дами канят
кой
не
помни
са
негови
И че
те
знаят!
Тоест не
––знаят
года
даже
итова?
вИ
чества,
тапотомци!
да се Екиме
види,
американците
могат
пият.
Или
пак от там- американците
– Това са бели повръщат,
бъбреци отпадат
петли!
Аржентина…
действително
на Пържат
земята, асе
- Ама тук не
го знае
никой!
ядосва
се леко Диди. да пият българските
мъже
доволно
се–смеят
и продължават
- Напротив! Всички учени-филолози сигурно го знаят…
горди победители!
историците…много от библиотекарите…възрастни, образоОсвен това, американците не разбират от футбол! Ха! Ха,
вани хора…има, има Диди…даже България е голяма…нали си
ха, ха! На човек
му иде
да се пръсне
смях.
представяш
– седем
милиона
човека! от
Ако
решиш да се ръкуваш
Понякога
американец
да се приеме и българинът,
с всичките,
щезати
отнеме надможе
три години!
Стефан
Бонев
живял
повече
от една даже…И
година в какво
САЩ,целиш
но само
заместител
- О, ти
си изчислил
дакато
ми покажеш
с
и само скам
в случай
на
тежък
недостиг
на
американци.
тия…странни
мисли?
–
пита
Диди
и
ме
гледа
под
око.
първо да добиете представа за автора на този
-Ако
Искам
да те
насоча
къмвдве
Първо
– направил
че
наистина
аз бях
американец
България
нямаше
дание
се суетя,
а
разказ.
Той
е започнал
данеща.
оплешивява,
е вече
не
сида
даваме
сметка
колко голям
ечетиридесетте
света си всички
колко разнообразен.
щях
осъществя
сексуални
контакти
хубавички
солидно
шкембенце,
гони
и...
Стига ви
Та
само вОттук
Китай
има 60които
милиона
Диди!
толкова.
нататък
си
го ми
доизмислете
сами.
не
български
момичета,
сепианисти,
натискат.
ТезиЗащото
с изрусените
- Ама
то вден,
Китай
всичко
е…тамна
всичко
е пода
шейсет
милиона
искам
някой
ако
ме
срещнете
улицата,
ме познаете
и
коси, тези с почернените коси, тези с впитите полупрозрачни
– пренебрежително
се смее
Диди.е писал еди-какво си.
да
си кажете,които
че ей се
тоя,
дебелият,
панталони,
носят
с прашки отдолу /с безхитростно- Но както предполагам – дори за Рачо Славейков в Аржентова този
разказ
ще бъде
за автора,
само четези,
по които Освен
обяснение,
че така
им било
по-удобно/
всички
тина
знаят няколко
десетки
човека.
Може исстотици.
Представремето,
когато
все още
нямаше
шкембе,
а за сметками
на/пак
товами
то
страшно
харесват
у
мене
не
друго,
а
личността
вяш ли си? Но ние въобще махваме с ръка и за нас това е нищо.
буйна
коса
покриваше
главата
му.
Тогава
той
беше
студент
и
идва дассенеговата
изсмея ужасна
грозно/,масовост
а личността
ми едапрекрасна
с това,
Светът
ни кара
смятаме само
с
живееше
в
самостоятелна
стая
на
един
тавански
етаж.
Повечече е личност
на американец.
Тоест, и
занезначително.
да зарадвам българите,
милиони.
Всичко
друго ни е дребно
то от
вечерите той прекарваше
сам със себе си и своите мечти.
кима
Диди.
бих- Аха…разбирам…
оправил всичките-им
жени.
Без пъпчивите и грозните.
Седеше
на перваза
нанякак
малкия
мансарден
гледаше
-ИАосвен
другото
е…че
ми
е
тъжно,
чепрозорец,
има пейка
това щях да унижавам
българите,
като сес Петко
дързвездите
и
мечтаеше.
Мечтаеше
да
стане
Автор.
С
голямо
А. И
и
а Рачо
не еЗнам
там. че
И си
– койзапочнат
решава кой
има
жаПенчо,
любезно
с тях.
те, мисля
българите,
ли ще
да се
тогава
си бешекой
автор,
само че все още никой не го печаташе и
паметник…а
–
не?
държат
един
с друг,
да небуква
се наричат
приятелски
затова
нелюбезно
смеешеида
сложи
пред
титлата
си. Една
- Ами
Петко
Пенчо
са голяма
по-заслужили,
явно.
– прозява
се
“педерас”
и
“свиньо”,
работата
отива
на
лошо.
Работата отива
от
най-смелите
муимечти
беше не друго,
а да виздаде
Диди.
Тя е млада
не се интересува
от хора,
коитосамостояне може да
навлюби
бой.
Заили
българина
любезното отношение е неестествено,
телна
книга.
се
да намрази.
плаши
го
и
го
обижда.
Един
ден,
както
си
мечтаеше,
застаналИнакакво
прозореца,
- Да бе. А кой решава кой е заслужил?
значи „заслуВсъщност,
какво
да синякой.
американец?
означава
да
усети,
че
в стаята
имаеоще
Дори го Това
споходи
странното
жил“?
Я виж
това.
говориш
английски
и си
да иимаш
ирландско
- италиански
И аз бръквам
в джоба
изваждам
джиесема
си, през
влизам в
чувство,
ченатози
някой
току-що
е влетял
покрай
него
интернет
ипрозорец.
изваждам
статия
засеРачо.
Там
пише:
отворения
Авторът
обърна
и се
облещи.да
или унгарско
- еврейски
произход,
но
дарязко
нямаш
желание
Рачо
Петков
е Истинска
български
военен
деец,
При
него
беше Славейков
дошла
муза.си.
като
тия,
дето ги
си припомняш
корените
Да ядешмуза,
хамбургери
ипублицист
царевица,
и
преводач.
Роден
наБеше
15 май
1857 печка,
година
в дреха,
град Трявна
ви
описваха
по
книгите.
облечена
в бяла
нещо като
китайска
храна
заемикровълнова
полуфабрикати
семейството
начак
Петко
Славейков.
Между 1870-1872
година
учи
роба,
до глезените
й. Правите
й черни коси
бяха
пица стигаща
за вкъщи.
в Роберт колеж,
а след
това иКогато
в гимназия
вче
град
Николаев. По
разпуснати
почти
до
кръста.
видя,
е
забелязана,
А когато най-великата страна в света те призове, да
време на
война
от 1877-1878
годиначесеавторът
записмузата
се Руско-турската
усмихна
толкова
невинно
и пленително,
хвърляш
атомни бомби
върху
градове,
вруската
които има
предимва
като
доброволец
при
княз
Черкаски
в
армия.
През
за
не падна
от перваза, където
седнал. хвърлил
номалко
училища
и университети.
/Енола беше
Гай, самолетът
1883
година
в Екатеринослав
кавалерийско
-Искам
дазавършва
ви се извиня,
че се наложиВоенното
толкова време
да ме
бомбата над
Хирошима
е кръстен
на майката
настава
пилота
му училище.
Заминава
за Източна
Румелия,
кавачакате!
- рече
виновно
музата - Знаете
ликъдето
колко много
автори
много трогателно/.
лерийски
подпоручик. Взема участие в Сръбско-българската
са се навъдили. И всеки от тях чака муза. Ето, тази вечер вие
война.
През
1887 година
се включва в русенския
бунт,
част от
Също
означава
да се интересуваш
от изкуство,
политика,
сте десетият, когото посещавам. И не мога да ви отделя повече
офицерските
бунтове,
поради
което
е осъден
на смърт. Избягва
наука
стига
да
ги
дават
по
CNN
или
Дискавъри…
от
половин час, в графика ми има още трима.
в Русия, където завършва висша кавалерийска школа в Санкт
После музата заописва колко трудна е станала тяхната
работа. Писачите станали невероятно много, а пък при музите
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Стандартни
отклонения с...

Калин Терзийски

ПРЕКЪСВАМЕ
ЗА МАЛКО
БИХ
СПОМЕН
ЗА
НАДЯ-

РАЧО ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ

в масло,
се запазят
Да се да
бориш
за мир,хормоните.
но чак когато започнат да докарват
Както исвеликите
малкисъграждани.
роли, запомнени
три америпококовчезите
телата наи,
твойте
Докатоотняма
ления
филми неамериканската
като Двойникът. паплач да мре, на кого му
канскиотковчези,
Както
да е. Тъжно е, когато си отиде хубав човек. Но
дреме.
Е, и
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
сСвързва
удоволствие
влявото
ресторантите
ничи на печатните
ѝ органи.
се и сне
крило
нав
започнали
съкращения
вти
щата,
бюджетът
достигал.
Били
ВМРО.[1].само
Пише
вестници
и списания
междуТя
които
"Пряпоостанали
двезастарши
и пет
младши музи.
все още
била
рец",
"Знаме", но
"Мир",
"Демократически
Пише
от
младшите,
очаквала
в най-скоро преглед"
време да ия други.
повишат
и студии
по военнополитически,
военноисторически
встатии
тяхната
йерархия.
Само дето оная, главната
муза, хич не
литературни
въпроси.
на някои френски и
яиобичала.
Обаче
нея койКореспондент
ще я пита! Тя,ехабилитационната
английскибила
вестници,
сътрудничи
на руския
печат. Превежда
комисия,
спускана
отгоре, така
че от главната
нищо не
творби отИанглийски
и рускиами
поети
- К. Улф;
Т. Кембел;нормаН. В.
зависело.
остави другото,
от ТРЗ
им съкратили
Гребел;
М.
Ю.
Лермонтов;
И.
Карно
и
др.
тива за престой при даден автор. А пък аз, кажете ми, моля ви
Умира на 21 февруари 1931 година[2].
се, как да вдъхновя един автор за някакви си двайсет, двайсет
Разказ
отАми
Стефан
Бонев
и пет минути.
че това
време не стига дори да се преодолее
шокът на тези, при които долитам за първи път.
И действително
авторът
самоисе
блещеше
с отворена
уста,
огава се казвах
Пиер
бях
на двадесет
години.
Но
гледаше, слушаше и не му се вярваше.
иначе приятелите ме наричаха Пепито, понеже съм
-Хайде, времето напредна! - погледна към часовника
приличал
на италианец.
Нямах нищо против. ГовоРазказ
от Марион
Колева
музата.
- Сядайте
и пишете.
По-бързо де! Къде ви е пишещата
реха още, че съм имал затворен характер, и сигурно е било
машина? Каква бракма! Такива при нас направо ги бракуваме.
вярно.
Поче
времето,
тази история,
На Венета
Надявам
се,
пишете когато
бързо. започна
Ще ви диктувам.
Така... следвах
Пишете
медицина.
Понеже
не
ходих
войник,
вече
бях
втори курс.
заглавие...
Какво
да
подаринабързо
наподробност,
сватята
за юбилея?
Жената
се готви
Има
една
интересна
която
непременно
трябМузата
издиктува
едно
късо
разказче,
погледна
дода заминава
припреди
една от
дъщерите
си в Щатите.
Нещо,нещо
което
ва
да
спомена,
да
започна
разказа
си.
Имаше
волно листата и поправи с червен молив няколко правописни
да й напомня
заОще
корените.
Картина.
С къща да
от се
Жеравна,
или
особено
в мен.
отподете
бях инавикнал
вглъбявам
грешки.
После
го целуна
бузата
отлетя през
прозореца,
от Боженци. Може да се помисли също за Созопол, или за
в различнивпредмети,
дана
семасата.
чувствам като
поглеждайки
последниядокато
моментзапочнех
часовника
Ковачевица.
тях.
Можех
да бъда
картината
на стената
или пък
масата
Оттогава
музата
започна
да навестява
от време
на време
Познаваше бегло един художник. Потърси го в галерияавтора.
му нещо,
преглеждаше
гоедвам
и отлиташе
при
втакухнята.
Въплъщавах
във всичко,
пожелаех.
муДиктуваше
край НДК.
Удари
насекамък.
„Хоратакоето
издържат,
други
клиенти.
А
авторът
се
влюби
в
своята
муза.
ПрощаваСъществувах
на
две
места
едновременно
—
в
собственото
трудно си плащат наема”, - обясни продавачът от съседния
шеси
закъсненията,
бързането
и нервността
й. Впрочем
както
тяло и„Отишли
в предмета,
съзерцавах.
магазин.
са дакойто
рисуват
в Несебър.
Винаги го
правят
по-късно
разбра,
всички
автори
взакачена
един
определен
Полятото.
това
време
живеех
в една
таванска
стая,момент
през
” На
вратата
беше
бележка
скъдето
телефонен
хлътвали
музите
ноОтговори
това било
любов-чисто
платониченомер. по
Венета
звънна.
дъщерята
наспра
художника.
понякога
водех
иси,
приятелки.
Нейможех
да се
на нито
ска,една
и в от
неятях.
нямало
нищо
лошо.
Момичето
долетя
за
нула
време
и
отвори
галерията.
Докато
А го желаех. Повечето от вечерите си преПонякога авторът
се опитваше
да пише
нещо
и сам,
но
разглеждаше
изрисуваните
градежи
и
се
чудеше
кое
платно
карвах с цигара в ръка, седнал на перваза на прозореца.
обикновено
получаваше
рядка
боза,заказано
на авторски
да избере,се
Венета
изведнъж
се сети
необичайно
красивата
Отсреща имаше друг прозорец, зад който често виждах
жаргон.Докато
разказите,
от музата,
почти без
селска къща на
сватята. продиктувани
Беше бяла, висока,
сред потънала
в
едно лице, което не ми даваше покой. Бях научил името
зеленина
градина,
с две
тънки, красиви
колони отпред, над
никакви
редакции
бяха
публикувани
в най-реномираните
й
— Емилия.
Също
бе студентка.
Много
пътиАвтор.
съм
се опиткоито
се
просторен
Последната
от тоя
род.
издания.
И крепеше
той вече
наистина
сечардак.
чувстваше
като

когато
той ие бил
и извор насела
смях,
със сълзата
ни за
Хърватска
в планинските
назаедно
Нова Гвинея.
Да изследнего
ще се прокрадне
усмивка
в ъгълчето
устата ни.
ваш чуждите
държави,ида
се наслаждаваш
нана
странната
имНа
душата
ни./екзотични храмове, съвсем по-различни чийздиващина
Лека нощ,
бургери,
дориНадя.
липса на чийзбургери, разни други интересни
Еха.
–
Диди,
след като
е прочела. на гражданин на
неща/ и даказва
следваш
чудната
си репутация
- Мхм. Велик човек…велик живот, какво ще кажеш? – казНай-Великата Страна на Света - скромен и непринуден.
вам аз.
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ЗА АВТОРА И НЕГОВИТЕ МУЗИ
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Веднъж тя дойде при него, но се застоя повече от друг път.
Беше някак си отнесена. Диктуваше му по два-три реда и се
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ПЛЕМЕТО НА ГОРЯЩИТЕ ГЛАВИ
Стефан Бонев

В

сички го смятаха за Перко Наумов. Ванката беше
нещо като сборен образ на всички ония улични интелигенти, които срещу някой-друг лев за
бира и сандвич са способни да ти досаждат с часове,
излагайки своята безконечна философия за живота,
после да преминат към възгледите си за
политиката и да завършат с последната
си поема.
Въпреки че дрехите му бяха прокъсани, а от сакото му липсваше цял ревер,
той беше изненадващо чист и спретнат.
Никой не знаеше къде живее, кой се
грижи за него, нито дали има роднини.
Понякога, изпадайки в поетичните си
трансове, споменаваше нещо за някаква
вдовица, за която говореше с нескрито
уважение. От приказките му обаче не
можеше да се разбере дали му е майка,
или любовница. Най-вероятно и тя беше
някакъв събирателен образ като него
самия.
Ванката имаше типичен вид на уличен бохем. Стараеше се да бъде винаги
гладко избръснат и като прокарваше
длан по бузите се хвалеше:“ До синьо, до
синьо!“. Към гледката трябва да прибавим и няколкото редки, почернели зъба,
които сочеха всички посоки на света,
когато се усмихнеше, и бяха причина
за специфичното му фъфлене. Картината едва ли ще е
пълна, ако не опишем косата му, по младежки щръкнала
нагоре, но със сивеещ цвят, издаващ четиридесетте лазарника зад гърба му. И онази сутрин Ванката се появи
рано-рано по Главната, пъхнал зиморничаво кльощавите си ръце в джобовете на сакото си, и се приближи
към мен точно когато допивах кафето си на една от
масичките пред „Балкан“, дочитайки местните вестни-

Главен. И изведнъж детето... От приятели и познати знаеха, че
дойде ли бебето, край на всякаква кариера. Двамата сериозно
обсъдиха въпроса, поскараха се няколко пъти и още толкова
пъти се сдобряваха, докато накрая решиха да го оставят. Все
щяха да намерят начин да го гледат и да си правят кариерата
едновременно. Нали все пак имаше баби и дядовци.
Денят, в който бебето огласи гарсониерата им със своя несекващ рев, беше също така особен за младото семейство. Хем
се радваха на своята рожба, хем виждаха края на издигането
си. През първата нощ, когато най-после малката Рая заспа,
Авторът и Ния не мигнаха. Вече предугаждаха как имената им
се смаляват, смаляват...
Детето отрасна ту при едната баба, ту при другата. През
това време семейството поддържаше добра творческа форма,
понаписваха по нещо ново, което най-често посвещаваха на
Рая. Авторът прописа детски приказки, защото се търсеха повече, а и се плащаха по-добре. Покрай детето разходите им се
бяха увеличили доста. Приказките на Автора не бяха нещо кой
знае какво, но ги публикуваха преди всичко заради известното му име и титлата, която все още беше с главна буква. Ния от
време на време си спомняше, че е била муза, и се опитваше да
вдъхнови Автора, но нищо не се получаваше. Нещата ставаха
още по-лоши, отколкото когато ги пишеше сам.
Авторът вече беше започнал да дебелее, да оплешивява,
сложи очила и понякога се питаше защо изобщо се е захванал
с писането. Имаше ли смисъл да продължава да смуче сюжетите от пръстите си.
Рая тръгна на училище, започна да става самостоятелна.
През свободното си време повече се застояваше при бабите си.
Дори вече не й се прибираше вкъщи. Там заварваше намръщените си родители, седнали над пишещите си машини в задимената кухня, пълна с немити съдове. Най-много да я питаха
как е минало в училище и колко са и писали по математика.
Сякаш само математиката съществуваше на този свят. После
дори не я слушаха какво им разказва. Само кимаха с глави и
се усмихваха пресилено и инстинктивно. Накрая подписваха

ци. Погледнах го с известна досада, тъй като трябваше да
бързам за спешна среща, която си бях уговорил едва ли не
в другия край на града. Той обаче спокойно седна на масата
и си взе цигара от пакета, който бях оставил до пепелника.
После взе запалката, щракна и пое дълбоко от дима. Тъкмо
започнах да му обяснявам , че нямам време и че е по-добре
да отиде при брадатия на съседната маса, когато Ванката

се присегна с горящата запалка към косата си и я запали.
Щръкналите посивели косми лумнаха със сух пукот като
слама и се разнесе отвратителна миризма. От изненада
успях само да се надигна от стола и да кажа: „Абе, човек...“
Ванката се хвана за главата и с див рев хукна през Главната.
После в продължение на месеци никой не го видя, нито
се чу нещо за него. Викаха ме в полицията, изписах сума
хартия за случилото се. Намериха се дори такива, които

механично бележника й, без да запомнят какви оценки има в
него.
Един ден, скоро след като завърши осми клас, Рая изчезна. Впрочем точният ден на изчезването не беше установен.
Просто родителите й си спомняха, че няколко дни поред не
са разписвали бележника, но колко точно... Дълго я търсиха,
обикаляха къде ли не, но никакъв резултат. В полицията само
вдигаха рамене и обещаваха да я открият на всяка цена.
Така минаха три години. Вече се бяха примирили. Авторът
и Ния не можеха да свикнат с мисълта, че те са виновни за
нейното изчезване. Ако я бяха контролирали, ако и бяха обръщали повече внимание, тя със сигурност щеше да е сега при
тях. Авторът започна да пише все по-тъжни и по-тъжни неща,
които дори заради името му не искаха да отпечатват. Ния ги
редактираше със сълзи на очи.
Докато един летен ден, както си пишеха и редактираха,
нещо влетя в стаята през широко отворения прозорец. Беше
муза. И то не коя да е, а тяхната Рая. Беше красива като майка
си на времето, носеше дълга бяла роба и се усмихваше щастливо.
- Майко, татко! - опита се да прегърне двамата наведнъж
дъщеря им. - Разбрах, че за да мога да контактувам с вас, а и
вие да имате полза от мен, трябва да стана муза, каквато е била
мама. Изкарах тригодишния курс и ето ме...
Авторът плачеше, но от щастие ли, от мъка ли, и той не знаеше. А Ния само клатеше глава и повтаряше името на дъщеря
си. Очите й отдавна бяха пресъхнали.
И вече толкова години Авторът си е Автор. Известен човек
е, печатат го навсякъде, канят го в радиото и телевизията,
раздава книги с автографи. Четат го навсякъде, даже има свой
разказ, който е включен в учебниците по литература. Със съпругата му са постоянно по конференции, приеми и коктейли.
Вече живеят в голяма, красива къща. Имат си кола, вила... А
Рая ги навестява всяка вечер, прошепва им по някой-друг
разказ или глава от поредния роман на Автора, целува ги по
бузите и после отлита при другите си клиенти. А Авторът и

ме обвиниха, че сам съм се пресегнал със запалката към
косата му. Слава богу, брадатият от другата маса се появи
и свидетелства в моя полза, та се размина.
Стана ми ясно какво се беше случило по-късно с
Ванката, когато след време веднъж пак си четях сутрешните вестници на онази същата масичка пред „ Балкан“.
В любопитната хроника на едно жълто столично издание
прочетох, че в някакво дивашко африканско племе туземците отскоро започнали да се кланят на някакво човешко
същество с горяща като факла глава. То
живеело дълбоко в джунглите, издавало
нечленоразделни звуци и от време навреме надавало зверски вой, разтърсващ
всичко наоколо. Хората му поднасяли
всеки ден дарове, а при пълнолуние
правели жертвоприношение. Избирали най-красивото момиче от племето,
запалвали му косата и го пускали
към мястото, където живеело новото
божество. Когато веднъж решили да не
направят жертвоприношение, богът-факла опустошил с огъня си цялото
селище на туземците. Кой знае защо, но
авторът беше завършил информацията
си с многозначителната фраза, че никой
не е станал пророк в собствената си
страна.
Погледнах пред себе си и видях, че
докато съм чел, на масата ми е седнал
мой познат журналист, който също се
беше зачел, димейки с цигарата си. Опитах се да му
обясня, че човекът, пред когото се молят тези африканци, е всъщност Ванката, но той ме слушаше със
смесица от неразбиране и подозрителност. Когато потърсих статията във вестника си, за да му я покажа, на
същото място намерих материал на съвсем друга тема.
Захапах ядосано една цигара и не ми оставаше нищо
друго, освен да се пресегна към запалката...

Ния си поплакват след всяко нейно идване. Само от едно ги е
страх, че рано или късно Рая ще се омъжи. Впрочем и те не са
сигурни дали ги е страх, или го искат, защото... Защото им се
гледат внуци.
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Как да създадем
перфектното Си Ви?
- Кога добавянето на наши постижения
може да ни изиграе лоша шега
- Работодателите отделят едва 6 секунди
на документите ни
- Кои хобита да скрием и с кои да се похвалим

В

днешния свят на „натисни бутон и изпрати“, резюмета и Си Ви -та
текат
към най-различни фирми и компании
като истински реки. „Гугъл“, например, отича
само 50 хиляди резюмета на седмица. Средното време, което един HR отделя на вашата
кандидатура е шест секунди. Да, само толкова. Може би, заради това много хора, особено тези в техническите специалности, вече
търсят нови начини за издирване на подходящата за тях позиция. Един от въпросите е
обаче дали да импровизираш и да добавяш
разни неща е хвалене или добър ход?
Отговорът е: зависи. Когато сътворявате вашето Си Ви, от огромно значение има
компанията, която търси хора. „Ако се опитвате да демонстрирате, че на вас може да се
разчита и че сте сериозен и отговорен човек,
да включите в кандидатурата ви, че редовно тичате на маратони ще покаже повече за
личните ви качества“, казва специалистът
по набиране на кадри Марик Розенберг от
Пенсилвания. От друга страна, това може да
прозвучи и като самоизтъкване, така че не
бива да се прекалява. „Да посочите няколко
ваши лични качества е добър начин да постигнете това, което искате“, допълва той.
Но, като цяло, като знаете колко много хора се опитват да грабнат позицията,
за която вие мечтаете, не се страхувайте да
проявите малко самоинициативност. Може
дори да разкриете малко повече за вашите
хобита и интереси. „Това ми дава възможност да придобия малко повече представа
за човека, който иска да дойде при нас и го
прави по-различен от другите“, казва шеф на
австралийска компания в писмо до редакцията на Би Би Си. „Така набързо придобивам
повече знания за него“, казва още той. Така
можело да се сформира динамичен екип от
разнообразни по характер хора.
Малките детайли също са от огромно зна-

чение. Ако например, някой гледа филми,
чете книги и готви, това означава, че може би
е креативна натура. Тренирате някой спорт?
Това означава, че може би обичате да общувате и това ви се отдава! Тези пък, които обичат да пеят, да танцуват и да ходят на концерти, най-вероятно са забавни, енергични и
добри в създаването на нови контакти.
Има някои неща обаче, които не е добре
да споменавате. Ако имате хоби като ловуване или сте фен на улични боеве в клетка, май
не е хубаво да ги посочвате като ваше лично
качество. Това би се отчело като пресичане
на границата, казва Кейт Хейдли, шеф на базирана във Великобритания компания.
„Ако например Си Ви-то ви може да помогне като отвори врата към вашите качества и възможности, така може да създаде
и предразсъдъци и дискриминация“, допълва тя. „Някои неща ще помогнат на бъдещите
ви шефове да си сформират погрешна представа за вас, от която никога да не се отървете“.
Винаги се питайте дали нещата, които искате да добавите, са по някакъв начин свързани с позицията, за която кандидаствате.
„Ако вашите лични постижения са например
твърде ангажиращи свободното ви време
и не са свързани с работата, която търсите,
това може да ви отдалечи от нея и да постигне обратен ефект“, казва Лиза Рейнгел,
специалист от фирма за набиране на кадри в
Ню Йорк. Не изглежда честно, но това е положението. Всичко, което включвате трябва
да е подчинено на главната ви цел да се приземите на работното място, което искате. Ето
пример: Ако искате да се занимавате с търговия, но нямате много подобен опит, ако бягате маратони това ще покаже, че имате желание да се развивате и да побеждавате вашия
личен рекорд. Това е черта, която е желана
от компаниите'', казва още тя. Каквото и да

е, Си Ви- то трябва да засилва образа, който
искате да представите за себе си.
Документите, с които кандидаствате, са
аргументи защо трябва да бъдете наети и
затова всичко трябва да ви представя в позитивна, но разумна страна, да грабва вниманието и да подкрепя с доказателства информацията, която предоставяте.
Докато вашите постижения подкрепят
образа, който се опитвате да представите,
те могат да добавят и предимство за вас на
интервюто. Само бъдете сигурни, че сте отделили време да ги свържете с професионалната ви и лична етика.
„Ако искате да
докажете, че сте програмист с голям опит,
може да добавите и времето, когато сте били
доброволец за някаква кауза, която сте подкрепили. И пак помнете: твърде много от
каквото и да е може да има обратния ефект.
На работодателите не им харесва когато някой се хвали как иска да промени света към
добро или какви надежди и вдъхновения
има. Използвайте мотивационното си писмо, за да подчертаете малко повече за себе си
или това, което би ви направило по-добър
кандидат от останалите.

Какво да не носите на
интервю за работа?
Отворени сандали с чорапи, закачливи
цветни маратонки и тясна по тялото ви тениска, която открива достатъчно от стегнатите ви гърди? Не, забравете. Никога! Ако
искате да направите добро впечатление,
това, което носите отгоре е също толкова
важно колкото онова, което е в Си Ви-то
ви. Първите впечатления са много важни
и може да провалят интервюто от началото. Затова не бива да залагате на тениски от
рода на: „Обичам големи цици“ или „Две
бири на закуса“, дори да ви изглеждат забав-

ни. Но дилемата: какво да нося или по-точно какво да не нося е наистина важна. Да
избереш перфектното облекло би трябвало
да е лесно: консервативен костюм в тъмен
цвят, например. Но в днешния корпоративен свят, правилата се измениха.
Редовно шефове на компании избират да
носят ризи съчетани с маратонки или например сиви, еднообразни тениски – нещо ,
с което е познат Марк Зукербърг, шефът на
„Фейсбук“. Той си купува от тях с килограми и отива на работа така облечен, всеки
ден. Тогава какво да направим? Специалисти в бранша смятат, че всичко зависи от
фирмата, към която сте се насочили. Един
от начините да не сгрешите е още, когато ви
се обадят за интервю, да попитате официално или по-формално ще е то. Дори и какво
облекло се очаква от вас. Това ще покаже,
че мислите с една крачка напред и обичате
да сте подготвени. Трябва да сте с една идея
по-находчиво облечен, отколкото се очаква от вас. Ако атмосферата там е джинси
и тениски, облечете си малко по-свободно
падащ панталон от добра материя и риза.
Ако там са така облечени, заложете на костюм.
Важно е хем да изглеждате добре, хем да
ви е удобно, все пак. Когато пристигнете
там, оставете якето и чантата си на закачалка. Носете със себе си само малка папка.
Не предпочитайте нови дрехи или обувки,
които не сте слагали никога преди, защото
рискувате да не ви е удобно. Сако за жените и пуловер за мъжете също е подходящо,
ако навън е студено. Маратонки, къси панталонки и дънки много рядко се приемат
добре от интервюиращия. Не дъвчете дъвка
и не отивайте без долна дреха, ако сте с напълно бяла рокля. Мислите по този начин:
Ако ми предстои една приятна вечеря, какво бих избрал?“

Имали сте лош ден на работа?
Вижте само колко по-кофти примери има!
Изстрадали сте бая голямо унижение на
работа, така ли? Не сте искали да натиснете
копчето „отговори на всички, помислили сте
си, че телефонът ви е с изключен звук, не е
трябвало да се обличате така. И какво си мислихте?
Изглежда напускането е единственото
правилно решение, нали? Не бързайте, защото има много други сгафили не по-малко
жестоко от вас.
Вижте обаче какво споделят за своите
„провинения” на работа потребители на сайта за въпроси и отговори Quora. Въпросът е
бил: „Какво е най-смущаващото нещо, което
сте преживели на работа?”.

Дигиталният маркетинг експерт Калум
Хол, който е работил в голяма компания за
продажба на коли преди време, разказва как
след само три дни на новото място, той отишъл да вземе от клиент ретро Бентли, който
трябвало да закара до гаража на фирмата.
Той обаче се притеснил много, след като не
успял да стартира двигателя. Собственикът
му казал да завърти стартера и след това да
натисне копчето до него. „Нищо не ставаше”, разказва Хол, „Чувах някакво кликане
отдалеч, но само толкова. Усилията ми бяха
напразно. Стартирах ключа, натиснах копчето и се изчервих”. Тогава собственикът
избухнал в смях от другата страна на пътя.

„Копчето, което натисках беше за багажника,
така че той ме е гледал как го отварям и затварям, и как изпадам в паника”, спомня си
той. „Скъпо ми момче, ти отваряше и затваряше багажника цели пет минути. Можех да
те гледам как го правиш още половин час, но
наистина имам работа”, иронизирал го клиентът, след което дошъл и му показал правилното копче.
Джеф Кеселман, който е успешен програмист в момента, разкрива как в началото му
се наложило да работи като уличен магьосник, за да припечелва пари. Унижението
било много, но пък сега се къпел в достатъчно средства.

Друг пък си спомня как работил в супермаркет и докато се навеждал да събира продукти, панталоните му се разкъсали и задникът му се показал пред всички пазаруващи.
Друг анонимен потребител на Quora Пък си
спомня как говорил с колега във фирмата си
в Скайп, на слушалки. Той му разказал подробно за техен колега, който не се справял
добре в работата си и как постоянно правел
гафове. Двамата добре му се посмели, когато
получил съобщение на лаптопа си: „Чуваме
всичко, което си говорите’. „Помислих, че съм
заглушил разговора, но се оказа, че колегите
ми разбраха какъв клюкар съм. Почувствах
се ужасно”, споделя интернет потребителят.
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Чията – суперхрана
с незаменими
свойства

М

ного от модерните т. нар. „суперхрани” са твърде прехвалени. Често ползите от тях могат да бъдат
открити и в най-обикновени продукти като
боб, леща и грах например. Когато говорим
за чията обаче, нещата стоят по съвсем различен начин. Ако се чудите какво всъщност
представлява тя, можем да я определим по
следния начин: суперхрана, която си е заслужила славата.
„Чия” всъщност е общото наименование
на два вида Салвия (Salvia Columbariae и
Salvia Hispanica). Те се отглеждат като диви
култури и представляват твърди дребни
семена, плодове на растение, което много
прилича на градинския чай. Свойствата
на тези миниатюрни семена са били изследвани по-подробно едва преди няколко години, когато е било установено, че те
всъщност са източник на вещества, които
са изключително полезни за здравето ни.
Хранителните им качества са определени
от климата, условията на отглеждане и самата композиция на областта. Те се произвеждат в Централна и Южна Америка, как-

то и в Мексико.
Чията може да се добавя сурова както
към зърнени закуски, така и към прясно
или кисело мляко, салата, различни храни
и смутита. Ето и най-важните ползи за организма, които ви осигурява:
1. Чията съдържа голямо количество антиоксиданти.
2. Благодарение на високото съдържание
на омега-3 мастни киселини и витамини,
повишава съпротивителните сили на организма, повлиява благоприятно върху умственото развитие, редуцира проявите на
депресия и подобрява паметта.
3. Чията съдържа голямо количество разтворими фибри, с което способства за
по-бавното усвояване на глюкозата, контролирайки нивото на кръвната захар и
увеличавайки транзитното време в червата.
4. Чията е изключително добро средство
за предпазване от заболявания на сърдечно-съдовата система.
5. Заради ниската си калоричност (486 калории в 100 гр.) чията помага за редуцирането на наднорменото тегло. Освен това, тя

ремето минава неусетно и това неизбежно се отразява на външния ни вид.
Нашето тяло и лицето ни са отраженията на начина, по който живеем живота си,
и най-вече на вредните ни навици. Често докато сме млади не помисляме за това и следваме принципа „Веднъж се живее!”, който е
много изкушаващ, но и често носи негативни последствия.
Грижата за остаряването на кожата трябва да започне, когато навършим 25 години,
независимо дали ни се струва рано, или не.
Околоочните кремове и хидратиращите за
лице, както и редовното почистване на кожата тогава стават задължителна част от
ежедневието на всяка жена, която държи
на външния си вид и особено на начина, по
който иска да изглежда на по-късен етап от
живота си. Тогава е и времето за равносметки. Ако се чудите какво трябва да промените
в начина си на живот, за да сте щастливи с
отражението в огледалото след време, ето от
къде трябва да започнете:

та кожа да бъде свързвана на първо място с
медикаменти, които се приемат орално. Грижата отвътре е важна, но не трябва да бъде
единствена. Вместо добавки с колаген, все
повече дерматолози препоръчват следване
на диета с храни, богати на аминокиселини,
които ще помогнат на тялото само да произвежда необходимия колаген, който ще запази кожата млада. Друг вариант са добавките
с подобен състав, които ще помогнат на организма да се запази по естествен начин.

прави храната по-засищаща.
6. Чията е отличен способ за детоксикация
на организма.
7. Чията не съдържа глутен, което я прави
идеална за хората, които имат непоносимост към глутена и съответно затруднения
с храненето.
8. Чията е перфектното средство за подобряване работата на стомашно-чревния
тракт. Благодарение на фибрите, тя контролира констипацията.
9. В състава на семената от чия влизат големи количества натрий, калий, калций,

цинк, манган и фосфор, което се отразява
благоприятно на организма.
10. Чията съдържа полиненаситени, наситени и наситени мастни киселини. Осигурява прилив на енергия и засилва имунната
система.
Можем да обобщим ползите и като добавим, че чията съдържа до два пъти повече калий от бананите, до пет пъти повече
калций от млякото и до два пъти повече
протеини от почти всички зърнени култури. Тя е суперхрана в истинския смисъл на
думата.

цето сутрин с тоник или измивен гел, след
което повтаряне на процедурата вечерта
преди лягане. Второто почистване може да
бъде съпътствано и с ексфолиране, което ще
премахне мъртвите клетки от кожата, които
буквално я тровят.

здрав, но и млад. Съветът на повечето лекари е да се пие толкова вода, колкото е необходима на една рибка, за да оцелее. Два литра на ден е стандартното количество, което
може лесно да се спазва – просто напълнете
едно двулитрово шише сутринта и се постарайте то да е празно до вечерта. Пиенето на
газирани и енергийни напитки, алкохол или
кафе не се брои. Направете тази промяна и
вашият организъм ще ви се отблагодари –
със сияйна кожа, без несъвършенства и ранни бръчки.

Искате да забавите
процеса на стареене?
Променете начина
си на живот!
В

1. Внимавайте с хранителните
добавки, които приемате.
Не е добра идея грижата за застаряваща-

2. Почиствайте лицето си два пъти
дневно.
Тази рутина може лесно да бъде следвана както от жените, така и от мъжете, които искат да имат хубава кожа и на по-зряла
възраст. Редовното почистване на лицето
важи не само за тийнейджърите с проблемна кожа, но и за по-възрастните и особено
за онези, които се гримират. Запушването
на порите и недостатъчното почистване
води до преждевременно състаряване на
кожата. Това се случва както заради грим,
така и от мръсната околна среда, особено в
по-големите градове. Най-доброто решение
в случая е старателно почистване на ли-

3. Намалете консумацията на
сладки изкушения.
Лоша новина за почитателите на сладкото. Освен че от захарта в него се пълнее
(особено на по-зряла възраст, когато метаболизмът става по-бавен), тя допринася и за
влошаване състоянието на кожата ни. При
тийнейджърите хапването на твърде много шоколад води до проблемна кожа, а при
възрастните – до състаряване. Ако намалим
приема на сладко, не само ще помогнем на
фигурата си, но и на красивия вид на лицето
си. Включването на повече плодове и зеленчуци към хранителния режим несъмнено е
ключът към младостта. Бисквитките и шоколадите – не са.
4. Пийте повече вода.
Ежедневният прием на колкото се може
повече вода поддържа организма не само

5. Спрете цигарите!
Последен съвет, но не и по важност – спирането на пушенето. Това е най-голямото
клише, но и най-сигурният начин да остареете (а и да си отидете) преждевременно.
Ако не искате това да ви се случи, просто
направете тази важна промяна в живота си,
следвайки малки стъпки към целта всеки
ден. Много проучвания, в които са участвали еднояйчни близнаци, един от които е
пушач, са доказали, че след време любителят
на цигарите изглежда с поне около 10 години
по-стар от другия. И ако това не е най-основателната причина да се откажете от вред-
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Актьорът почина след нелеп инцидент на едва 27

Д

жей Джей Ейбрамс посвети специално послание за
„брилянтния“ 27-годишен актьор Антон Йелчин,
който почина при нелеп инцидент в дома си в Лос
Анджелис. Ейбрамс е режисирал Йелчин като навигатора
Павел Чеков в първото продължение на „Стар Трек“ през
2009 и второто през 2013-та. Бележка, написана ръчно от
режисьора бе споделена в „Туитър“.
На нея се чете: „Антон – ти бе брилянтен. Ти бе мил.
Беше адски забавен и невероятно талантлив. И бе при нас
за твърде кратко време. Липсваш ни..“ Много от актьорите
на „Стар Трек“ също споделиха своите мисли за младия си
колега.
Закари Куинто, който играе Спок, казва: „Нашият Антон. Един от най-отворените и любопитни актьори, които
съм виждал. Така щедър и талантлив. Много мъдър и си

отиде твърде рано“.
От компанията „Парамаунт“ също не пропускат да отбележат тежката загуба. „За нас той бе част от семейството ни.
Бе обичан от много и ще липсва на много“.
Йелчин участва в последните няколко филма от поредицата "Стар Трек", както и в „Терминатор: Спасение", "Alpha
dog" и други.
Холивудският актьор загина нелепо в дома си. 27-годишната звезда почина след инцидент с автомобила си. Колата е тръгнала по наклонена алея и притиснала Йечин към
тухлена пощенска кутия и оградата на дома му в Лос Анжелис, съобщават от полицията. Актьорът тръгвал за среща с
приятели за репетиция.
Когато не се появил те отишли в дома му и го открили
мъртъв.

Риана плаче по
време на концерт

Р

иана разтревожи феновете си, след
като избухна в сълзи по време на сво
емоционално изпълнение на концерт
в Ирландия на 21 юни вечерта. Изявата на
звездата в Дъблин започна с 30 минути закъснение, като появявайки се на сцената,
певицата се разплака. Тя не успя да сдържи
чувствата си докато изпълняваше общата
си песен с Еминем 'Love the Way you Lie'.
Докато бършеше сълзите си, Риана получи викове на подкрепа от почитателите си.

Тотален провал
за „Топ Гиър“
на Мат Ле Бланк

Тогава тя отклони поглед от камерата, докато се опитваше да овладее мъката си.
Всеки път, когато в очите й се появяваха
издайнически сълзи, тя клатила главата си
в опит да ги усмири. Емоцията й не остана
некоментирана и в социалните мрежи, като
десетки фенове публикуваха притеснени
постове в „Туитър”, питайки какво ли се
случва с Риана. Те предположиха, че нещо
се е случило малко преди концерта, затова и
събитието е започнало със закъснение.

Кейти Холмс с нова любов
Бившата на Том Круз влюбена в Джейми Фокс

Д

жейми Фокс и Кейти Холмс са заедно и са много щастливи. Това твърди
близка приятелка на актьора, като

Кралицата изпрати третия
„Туит”в живота си
Може и да е на 90 години, но Кралицата ги разбира технологиите. По случай
всенародните празненства за рождения
й ден - Елизабет Втора изпрати третия
туит в живота си – много любезен, разбира се.

заявява, че романсът им върви засега много
добре, информира „Дейли Мейл”. Слухове
за това, че двамата имат връзка текат от
няколко години насам, а през май 2016 бившата звезда от „Кръга на Доусън” отрече,
че има нещо общо с него в интервю за лайфстайл списание. „Подобни истории трябва
да спрат”, каза тя тогава.
Джейми , който преди време е работил с
Круз по общ филм, също се е случвало да
отхвърля подобни твърдения.
Кейти и Джими са били видени за първи

път заедно през 2013 година, когато били
забелязани да танцуват доста интимно.
Холмс и 10-годишната й дъщеря от тогава
прекарват все повече време в Калифорния,
въпреки че момичето всъщност учи в Ню
Йорк.
По-наблюдателни дори забелязаха годежен пръстен на ръката на Кейти, като
започнаха и слухове, че двамата обмислят
брак, но се страхували как ще реагира Круз
и затова не предприемали съдбоносната
крачка.

Юън Макгрегър за новия „Трейнспотинг“:
Наистина е вълнуващ!
Юан Макгрегър, шотландската ТОП
кино звезда, сподели малко повече за
предстоящото продължение на „Трейнстпотин“ - събитие, чакано от много фенове на култовия филм на Дани Бойл. „Ще
бъде наистина вълнуващо“, категоричен е
Юън. На екрана ще се появят всички актьори, участвали в първия филм, което
прави предстоящата втора част наистина
огромно събитие.
„Ние снимаме в Шотландия за няколко месеца, но това, което мога да ви кажа
е че наистина е много вълнуващо. ИстинТой гласеше: „Много съм благодарна за всички дигитални пожелания за
здраве и благоденствие и бих искала да
благодаря за това, че сте толкова мили.
Елизабет.”
Нейно Величество не за първи път

ски трилър! Да работя с Дани Бойл и всички момчета отново – много съм щастлив!
Сценарият е чудесен и е написан от Джон
Ходж, който написа оригиналният сценарий за Трейнспотинг. Той е адаптирал книгата на Ървин Уелш „Порно“, но много тънко. Много умна адаптация е!“, сподели пред
„Дейли Телеграф“ Макгрегър.
Очаква се лентата да бъде по екраните
през февруари, 2017. Не се знае точно за
какво ще се разказва, освен, че отново ще
бъде намесен хероина, както и водовъртежа
на порно индустрията.
поства в социалните мрежи. Кралицата
публикува отново през 2014 година, когато бе в Музея на науката и „туит”-а й
тогава бе споделен 40 хиляди пъти. Акаунтът й има повече 2 милиона последователи.

Нещата не вървят хич добре за новите епизоди на авто предаването „Топ
Гиър“ начело с Мат Ле Бланк. Рейтингите за шоуто на Би Би Си стабилно
падат все надолу и надолу от началото.
Последният епизод обаче наистина удари дъното, след като отбеляза рекорден
спад за своята история, започнала от
преди около 15 години.
Зрителите на четвърта серия са били
едва 2,34 милиона, което бие рекорда от
2,36 на 15 юни 2003 година. Това означава, че предаването е загубила половината си аудитория. Първият епизод бе
гледан от 4,3 милиона.
Крис Еванс все още не е отговорил
и не коментира тези плачевни резултати, въпреки че преди бе реагирал на
цифрите. Ко-водещият на Мат заяви,
че достатъчно хора го харесват и ще го
харесват за напред. „Всъщност епизодите се приемат все по-добре, въпреки
че тези спадове може би доказват, че е
малко късно за авто шоу“, коментира
Евънс преди време.
Мат Ле Бланк сподели в свое интервю наскоро, че се е съгласил да води
това предаване, защото имал нужда от
работа, като обаче твърди, че целият
опит начело на шоуто е „голяма забава“
за него.

В
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днешно време хората и техните
смартфони са едно цяло. Дали
това е за добро, или не, вече
няма значение. „Умните телефони”
са наши неразделни помощници в
ежедневието, а приложенията в тях
често мислят вместо нас и взимат
решения, които ние не можем. Това
звучи донякъде страшно, но е част
от напредъка на съвременното ни
общество, които определя доколко
самите ние сме се адаптирали към
него.
Ако сте от хората, които не използват смартфона си само за разговори, SMS-и и игри, със сигурност ще ви бъде полезно да научите
кои са най-ценните приложения,
с които си заслужава да запълните
паметта на устройството си. Те ще
станат вашите най-добри приятели, които не просто ще ви помогнат
в ежедневието ви, но и ще улеснят
значително живота ви. Ето ги и тях:

съобщение до хората, които биха се
притеснили за вас, чрез SMS, електронна поща или социалните мрежи.
11. Pocket
Приложението, наречено Pocket
(което буквално се превежда
„Джоб”), ви позволява да прегледате неща като статии, клипчета
и снимки от необятното интернет
пространство, за които не сте имали
време по-рано и сте поставили там.
Ако например пътувате в метрото
и ви е скучно, просто можете да си
отворите апликацията и да имате
вече заделени неща за разглеждане,
вместо тепърва да търсите такива.

1. Citymapper
Citymapper е невероятно удобно
приложение, с помощта на което
можете лесно да откриете най-преките и удобни начини за достигане
до желаната от вас дестинация чрез
кола, обществен транспорт или
пеша. То ви държи осведомени и
за услугите на метрото, предоставя ви графика на целия обществен
транспорт в големите градове и ви
предлага да запамети места, до които често ви се налага да ходите. По
този начин ще бъдете значително
улеснени и няма да се налага да търсите наново маршрут, по който вече сте минавали.
Той просто ще бъде запаметен в приложението, а информацията за него ще изисква
един-единствен клик.

15 мобилни приложения,
които ще променят
живота ви

2. Tab
Вероятно често ви се случва да сте в ресторант с голяма група хора и когато дойде
сметката всеки да се чуди колко трябва да
остави. Следват сложни пресмятания и търсене на конкретните храни и напитки, които
сте консумирали. Вадене на телефони за пресмятане и куп сложни процеси, след което
все нещата не излизат точно. С приложението Tab обаче ще навлезете в модерния свят
на технологиите и ще се убедите, че всичко
може да бъде лесно, бързо, точно и удобно.
Просто трябва да снимате общата сметка, да
изберете нещата, които сте консумирали, и
да изчакате изчислението.
3. Hopper
Обичате ли да пътувате? Ако е така, вероятно често се ядосвате, когато сте изпуснали
някоя добра оферта, която е само на един
полет разстояние. Ако не искате това да ви
се случва и нямате възможност да следите
постоянно за промоции, инсталирайте си
апликацията Hopper. Тя ще ви помогне да
откриете най-добрите сделки на авиокомпаниите и ще ви информира кога трябва да
запазите билет, за да се възползвате от тях.
Можете да планирате пътувания за месеци
напред, използвайки единствено смартфона
си.
4. Swackett
Swackett е приложение, което е перфектно за представителките на нежния пол, а
защо не и за мъжете, които са по-суетни и
също губят известно време пред огледалото
в търсене на перфектния тоалет за деня. При
жените това е ежедневие. Най-голямото ко-

лебание винаги е свързано не толкова с визията на тоалета, колкото с това дали той ще
бъде подходящ за времето през деня. Сутрин
винаги е по-хладно, отколкото през останалата част на деня, затова е хубаво да знаем
дали времето ще се оправи, или ще се влоши, за да съобразим какво да облечем. Тази
апликация е най-верният помощник в случая. Тя предлага не само подходящите дрехи,
но и прогноза за целия ден.
5. Monefy
Ако изпитвате финансови затруднения в
края на всеки месец и се чудите къде са отишли парите ви, изпробвайте приложението
Monefy, което ще следи всичките ви разходи и ще ви предоставя отчет за какво сте си
дали парите, без дори да се усетите. Така в
края на месеца ще си направите равносметка
(а вероятно и поука) и ще можете по-лесно
да спестявате на следващия.
6. AroundMe
Независимо дали се намирате във вашия
град, или сте на екскурзия в непознат, вероятно често ви се случва да се чудите къде
да прекарате свободното си време, къде да
хапнете и изобщо какви неща има около вас,
които могат да ви бъдат полезни. Приложението AroundMe би могло да улесни живота
ви значително – то използва локацията ви
където и да се намирате, за да ви информира
за най-близките ресторанти, хотели, театри,
кино, дори банки и бензиностанции. То предоставя подробности за тези дестинации и
ви осведомява на какво разстояние се намират от вас.
7. Day One/ Diaro 3
В днешно време блоговете са много модерни и използвани от стотици хиляди хора
по света, част от които са превърнали това в
професия. В тях човек публикува снимки и
описва свои мисли или преживявания, кои-

то обаче са публично достояние. Ако идеята
ви допада, но искате тези неща да бъдат само
ваше достояние или пък да бъдат виждани
само от хората, на които ще изберете да ги
покажете, това приложение върши отлична работа. То позволява публикуването на
снимки и текст към тях всеки ден, като по
този начин може да създадете свой личен
дневник, който да съхранява спомените ви.
8. Deliveries
Онлайн пазаруването и изпращането/
получаването на пратки днес е неразделна
част от ежедневието. Често обаче очакването може да бъде изнервящо и да развали
удоволствието от съответната покупка. Не
всеки може да бъде постоянно на адреса
си, нито да планира задачите си ден за ден,
защото не знае кога ще пристигне пратката
му. Идеално приложение в случая е именно
Deliveries, което работни в синхрон с повечето куриери във Великобритания. Чрез него
може да следите пратката си и да планирате
спокойно ежедневието си.
9. Trello
Trello е идеалното приложение за перфекционистите или за хората, които се опитват
да бъдат такива. То може да се използва както за ежедневието, така и за работата. В него
се вписват задачи в отделни графи и се следи
процесът на тяхното изпълнение – например
планиране на сватба, работен проект или
просто конкретен ден от седмицата. Можете
да следите прогреса на случващото се и дори
да предоставяте достъп до конкретна задача
на близките или на колегите си, които трябва
да помагат.
10. LastMessage
Ако се намирате навън или някъде, откъдето няма да се приберете скоро, а ви
пада батерията на телефона, приложението
LastMessage ви помага лесно да изпратите

12. Clue
Много са приложенията, чрез
които жените могат да следят месечния си цикъл и да си отбелязват
най-различни подробности около
него, но Clue без съмнение е едно от
най-удобните. Тази апликация показва и напомня за наближаването
на „онези дни от месеца”, напомня
за приемането на контрацептиви
или други медикаменти в определен час, посочен от вас, и информира кога шансът за забременяване е най-висок и съответно кога е
най-нисък.

13. LastPass
Писнало ли ви е да пишете паролата си в различни сайтове всеки
път, щом ги посещавате чрез телефона си? Приложението LastPass служи като
личен „трезор” за запазване на последно използваните пароли във всеки един сайт, като
по този начин ви гарантира по-бърз достъп
до него, без да има нужда да си припомняте каква парола сте измислили точно за там.
Като бонус това приложение има още една
функция – да генерира специално за вас индивидуална парола, която би била трудна за
отгатване. Така че ако не можете да се сетите
за подходяща, тази апликация ще я измисли
вместо вас.
14. Over
Over е чудесно приложение за хората, които често публикуват снимки във Facebook,
Instagram или SnapChat и обичат да ги украсяват по интересен начин. Чрез него можете да поставяте върху дадена снимка текст,
който лесно да оразмерите. Можете и да изберете различен шрифт и да смените цвета
на буквите, а опциите за разширяване на вашата креативност са много. Приложението е
изключително лесно за използване и позволява бърза и прецизна работа с гарантирано
добър резултат.
15. MyFitnessPal
Още едно приложение, което е идеален
помощник за добре организираните хора
или за онези, които не са, но искат да станат такива. Ако имате затруднения, свързани със свалянето на излишните килограми,
и все не успявате да спазвате диети, защото
сте твърде натоварени в ежедневието си,
можете да разчитате на новия си приятел –
MyFitnessPall (в превод „Моят фитнес приятел”). Тази апликация изчислява колко
калории на ден трябва да приемате, докато
свалите желаните килограми за определен
период от време, избран от вас. Трябва просто да добавите личните си данни (височина,
възраст, пол, тегло и желано тегло), всичко
останало ще бъде изчислено спрямо тях.
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Христо Стоичков
е актуален и
на Евро 2016
Камата е третият най-добър изпълнител
на фаулове на големи първенства
Удари в земята Роналдо, Зидан и Платини

Изпълнителите на свободни удари
Кристиано Роналдо
Георге Хаджи
Мишел Платини
Роналд Куман
Зинедин Зидан
Уесли Снайдер
Франческо Тоти
Христо Стоичков
Фернандо Йеро
Синиша Михайлович
Отличниците
Томас Хеслер
Дейвид Бекъм
Христо Стоичков
Зинедин Зидан
Мишел Платини

Опити
34
27
25
22
21
18
18
17
17
16

Гола
0
0
2
0
2
0
0
2
1
1

Успеваемост
20%
15,4%
11,8%
9,5%
8%

Кристиано превъртя
заради журналист

Л

егендата на българския футбол Христо
Стоичков отдавна прекрати бляскавата
си кариера, но постиженията му продължават да са актуални и години по-късно.
Според статистиката Модерния ляв е третият
най-добър изпълнител на свободни удари на
големи първенства. Камата има 2 гола от 17
опита, което прави 11.8% успеваемост.
Точните му изпълнения са ясни - феноменалният гол, с които започне обрата срещу
Германия в четвъртфиналите на Световното
първенство в САЩ през 1994 година, както и
при загубата с 1:3 от Франция на Евро 1996.
По този компонент Стоичков е далеч напред пред френските легенди Зинедин Зидан
(2 гола от 21 опита) и Мишел Платини (2 гола
от 25 опита). Какво да кажем за Кристиано Роналдо? Португалецът не може да се разпише
от фаул години наред, въпреки че се пробва
като за световно. Звездата на Реал Мадрид
има 39 опита и все още не е отбелязал.
Най-добрият изпълнител на статичните
положения е немската легенда Томас Хеслер.
Германецът има 2 гола от само 10 опита, което

Тъжният край на
Златан Ибрахимович

К

ристиано Роналдо имаше тежки първи дни на Европейското първенство.
Един от най-добрите футболисти в
света изигра много слаби първи два мача, в
които се скъса да пропуска, включително от
дузпа срещу Австрия (0:0). Ден преди решителният мач с Унгария чепатият характер на
португалеца отново се прояви. Журналист от
местна телевизия опита да извлече няколко
думи от нападателя, който в отговор взе микрофона…и го хвърли в езерото. По-късно
се оказа, че въпросната телевизия и Роналдо
от доста време имат търкания помежду си.
Кристиано обаче отговори на критиките
както той си знае - с голове. Роналдо вкара
два и асистира за третия при паметното равенство 3:3 с Унгария. С него и двата тима
се класираха за осминафиналите, а Роналдо
счупи още два рекорда. Нападателят записа
17-тият си мач на европейски първенства.
Освен това стана първият футболист, разписал се на четири различни първенства. “Това
бе луд мач. Три пъти бяхме аут от турнира,
постоянно бяхме догонващи в резултата, но
най-важното е, че продължихме”, каза Роналдо.

прави 20% успеваемост. Пред Стоичков е и легендарният англичанин Дейвид Бекъм. Модната икона има 15.4% успеваемост.
Христо Стоичков е отличник и по друго.
Българинът е един от седемте играчи, успели
да вкарат гол във всеки от трите мача на тима
си в груповата фаза на Европейско първенство. Това се случи на турнира в Англия през
1996 година, когато Камата вкара от дузпа за
1:1 с Испания, след това донесе победата с 1:0
срещу Румъния и се разписа с почетното попадение при загубата с 1:3 от Франция.
Така Стоичков се нареди в блестящата
компания на Мишел Платини, Алън Шиърър, Саво Милошевич, Милан Барош и Рууд
ван Нистелрой. Седмият и най-пресен е Гарет
Бейл. Уелсецът поведе тима си към осминафиналите на Евро 2016, след като вкара от фаул в
първите два мача на тима си - Словакия (2:1)
и Англия (1:2), след което наказа и Русия за
крайното 3:0. Интересното е, че най-скъпият
играч в света отбеляза първите си два гола от
свободни удари. До този момент статистиката
му беше: 3 опита - 2 гола.

З

латан Ибрахимович приключи с националния отбор на Швеция. Със загуба.
Нападателят бе обявил преди мача с
Белгия, че след края на Европейското първенство ще сложи край на кариерата в националния отбор. Раджа Наинголан направи
това факт по-рано, след като вкара победното
попадение за Белгия и по този начин Швеция
отпадна от турнира.
"Тежко ми е и съм разочарован от отпадането на отбора, но в същото време мога да
кажа, че се и забавлявах тук, заяви Ибрахимович при заминаването на отбора от Франция.
Имахме шанса да играем на Европейското
първенство, аз представях Швеция и се гор-

дея с това. Мачът с Белгия беше моят последен и в главата ми ще останат много щастливи
мигове с националния отбор. Никога няма да
забравя откъде съм тръгнал, както казват хората - от едно малко гето и направих от Швейция наистина моята страна. Това е невероятна
история”, заяви Ибрахимович.
„Искахме да го изпратим по по-добър начин. Трябва да помислим за това да намерим
някой нов Златан, но той е специален. Уникален е. Надявам се да намерим някой толкова
добър нападател. Не мисля, че малка страна
като Швеция ще може да се похвали с такъв
играч скоро“, добави селекционерът на Швеция Ерик Хамрен.
Белгийската звезда Еден Азар коментира:
„Златан е голяма фигура във футбола, само
колко невероятни неща е направил през кариерата си. Разбира се, той искаше Швеция
да продължи, но бяха елиминирани. Той ще
си остане голям шампион и може да постигне
още много на клубно ниво“.
34-годишният нападател има 116 мача и 62
гола за Швеция, но не успя да се разпише на
Европейското. В кариерата си е играл за Аякс,
Барселона, Ювентус, Интер, Милан и ПСЖ. В
последно време се говори усилено, че ще премине в Манчестър Юнайтед.

Актуално 27

27 юни, 2016

Поток на смъртта в осминафиналите
Горна част на схемата
2. Белгия
8. Португалия
15. Швейцария (отпаднал)
20. Унгария
26. Уелс
27. Хърватия (отпаднал)
27. Полша
25. Северна Ирландия (отпаднал)
Долна част на схемата:
4. Германия (СШ 1954, 1974, 1990, 2014; ЕШ 1972, 1980, 1996)
6. Испания (СШ 2010; ЕШ 1964, 2008, 2012)
11. Англия (СШ 1966)
12. Италия (СШ 1934, 1938, 1982, 2006; EШ 1968)
17. Франция (СШ 1998; EШ 1984, 2000)
24. Словакия (отпаднал)
33. Ирландия (отпаднал)
34. Исландия
Програма за осминафиналите:
25 юни в Сент Етиен: Швейцария - Полша 1:1 (4:5 след дузпи)
25 юни на Парк де Пренс: Уелс - Северна Ирландия 1:0
25 юни в Ланс: Хърватия - Португалия 0:1
26 юни в Лион: Франция - Ирландия 2:1
26 юни в Лил: Германия - Словакия 3:0
26 юни в Тулуза: Унгария - Белгия
27 юни в Сен Дени: Италия - Испания
27 юни в Ница: Англия - Исландия
Четвъртфинали:
30 юни в Марсилия: Полша - Португалия
1 юли в Лил: Уелс - Унгария/Белгия
2 юли в Бордо: Германия - Италия/Испания
3 юли в Сен Дени: Франция - Англия/Исландия
Отборът на груповата фаза:
Майкъл Макговърн (Северна Ирландия), Дарио Сърна (Хърватия),
Леонардо Бонучи (Италия), Рагнар Сигурдсон (Исландия), Роби Брейди
(Ирландия), Гранит Джака (Швейцария), Тони Кроос (Германия),
Андрес Иниеста (Испания), Иван Перишич (Хърватия), Димитри Пайе
(Франция), Гарет Бейл (Уелс)

Посрещнаха албанците като крале
Кралско посрещане в Тирана получи националният отбор на Албания. Тимът отпадна злощастно от Евро 2016, въпреки че спечели историческа първа победа след 1:0 над
Румъния. Това обаче се оказа недостатъчно,
за да могат албанците да станат един от четирите най-добри отбора, завършили на трето
място в групата си.
В Тирана това нямаше значение. Нацио-

налната гвардия посрещна героите, които
минаха по червен килим.
Премиерът Еди Рама пък поздрави отбора на международното летище. Хиляди фанатизирани привърженици пък не спираха
да поздравяват играчите в тима на Джовани
Де Биази. Футболистите получиха дипломатически паспорти и символичен ключ на
Тирана.

Рууни набеляза титлата
Капитанът на Англия Уейн Рууни заяви, че голямата цел пред тима е да стане
европейски шампион. Според опитния
нападател, който във Франция играе като
полузащитник, “Трите лъва” не отстъпват
по нищо на водещите отбори в Европа.
"Тук сме за титлата. Какво ще стане,
предстои да видим, но със сигурност класиране за четвъртфиналите няма да ни
удовлетвори. Имаме сили за нещо повече",
коментира Руни. Англия не е преодолявала четвъртфиналите на последните си три
участия на европейски първенства.

"Ако преди 4 години трябваше да играем с Франция, Испания или Германия,
щеше
да
бъде притеснително, но сега
нещата се
промениха
и силите са
доста
изравнени",
добави Рууни.

Е

вропейското първенство по футбол навлиза в най-интересната си фаза. След
изиграването на мачовете във всичките 6 групи станаха ясни осминафиналистите,
както и двата потока по пътя към титлата.

Интересното е, че в горната половина
на схемата няма нито един отбор, печелил
титла от голямо първенство. Единствено
Португалия и Белгия имат участие на финал на Европейско първенство. „Червените
дяволи“ загубиха с 1:2 от Германия в мача
за титлата на Евро 1980, докато португалците загубиха с 0:1 в домакинското си
първенство от Гърция през 2004 година.
В долната осмина пък са големите фаворити за титлата. Най-интересният осминафинал в Потока на смъртта е между
Италия и Испания. Тук са още отборите на
Германия, Англия и домакините от Франция

Очаквахме
терористи,
дойдоха
хулигани
Себастиан Луи, В. „Монд“
Окървавеният мач Англия - Русия (1:1)
тръгна със сбъркани очаквания. Властите в Марсилия се опасяваха от сблъсъци между английските запалянковци и
местното френско население. Наистина
британците имат традиция да окупират
централните части на населените места,
да напълнят баровете, да опънат навсякъде знамената си и да се напият с бира. Но
полицията сгреши. Всичко лошо на Евро
2016 започна с пристигането на руските
хулигани.
Тяхното поведение вече се изследва
внимателно от специалистите по футболно насилие. Мускулести типове, облечени
в тесни фланелки, те носеха на вратовете
си черни кърпи с черепи и кръстосани
кости. Типични хулигани, дошли от Изток. Вече е ясно, че те действат организирани като истинска военна бойна част.
Бяха подготвени за бой, познаваха добре
географията на квартала около площад
„Етиен д'Орв" и разположението на улиците. Действаха като по команда: набелязваха целта си и минаваха в нападение.
Това не е изненадващо. Руските хулигани искат да бъдат в топ 3 на Европа Това
е неофициално съревнование между ултрасите от всички страни на континента.
Къде да се изявят, ако не на голямо международно състезание? И срещу кой друг,
ако не Англия. Макар че английските фенове най-малко от 15 години не създават
проблеми, те все още присъстват в митологията на европейското хулиганство. И
когато се сбиеш с англичани, това означава, че си вдигнал летвата доста високо.
Всъщност бойните части на руските
хулигани бяха съставени от ултраси на
московските ЦСКА, „Спартак" и „Локомотив", и на „Зенит" (Санкт Петербург),
които през останалото време се бият
помежду си. Сега обаче се оказаха в ко-

алиция срещу англичаните. За всяка
отделна банда е било въпрос на чест да
покаже, че може най-добре да се сражава под знамето на Русия.
Това е новата генерация от представители на футболното насилие, която
пристигна от Изток още през 90-те години, основно от Русия и Полша. Повечето от тях всекидневно тренират
бойни спортове, за да бъдат във форма.
Забележете: тези типове не се дрогират,
не пият алкохол. Целият им живот е
насочен към това да бъдат победители
в уличните битки срещу онези отсреща. Дори организират бойни турнири
помежду си, в гората или на отдалечени от градовете места, на групи от по
15 души. В Русия тези радикални запалянковци се ползват с доста свобода,
а често са и под контрола на тайните
служби. И, когато се налага, изпълняват и други поръчки и акции с насилие,
които не са свързани с футбола.
Проблемът на френските власти е
този, че се вторачиха само в опасността от терористични атаки и подцениха
хулиганите. Видяхме, че полицията в
Марсилия действаше неудачно, уморено, без добро командване. Нямаше
никаква тактика срещу хулиганите. И
докато английските власти бяха изпратили цивилни полицаи, които да следят за техните фенове, от руска страна
нямаше такова нещо.
Другият въпрос е как руснаците успяха да вкарат в стадион „Велодром"
ракети, бомбички и фойерверки, с които стреляха по публиката. Ако не сте
чули, на входовете проверките се правят от стюарди доброволци и частни
охранители, а не от полицаи, за да се
пестят пари. Очевидно е, че това трябва да бъде прекратено, понеже не работи. И тези инциденти най-вероятно
няма да бъдат последните на Евро 2016.
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Кобрата
ще се бие в София!
Скандален поляк излиза срещу Кубрат Пулев
в „Арена Армеец“

Д

ългоочакваният мач на Кубрат Пулев в София най-накрая ще се състои. Това признаха промоутърите на
най-добрия ни боксьор „Зауерланд“. Българинът спечели европейската титла, след
като разби по точки устатия британец Дерек
Чисора. Двубоят се игра в Хамбург, а имаше
вариант да се състои и в София.
Кобрата и хората от екипа му обещаха,
че съвсем скоро столицата на България ще
приеме подобен двубой и това най-вероятно
ще стане факт след лятото. „Световният №2
в ранглистата на IBF Кубрат Пулев ще се бие
за първи път на родна земя в София след лятото. Мястото и опонентът ще бъдат обявени
скоро“, разкриха от „Зауерланд“.
Мачът най-вероятно ще бъде в зала „Арена Армеец“, а хората на Кобрата вече прего-

варя с поляка Мариуш Вах. Скандалджията
беше спаринг партньор на Пулев преди сблъсъка с Владимир Кличко, но двамата проведоха само една тренировка, след което украинецът отложи срещата. Уж заради контузия.
„Преговаряме с Вах, който има огромно
желание да се бие с мен. В преговори сме и
смятам, че такъв мач наистина ще има и е
доста вероятно това да се случи към края на
годината. Огромен е шансът за София, защото са направени и преговори в „Арена Армеец“. Въпрос на това да се уточни на 100%
противникът и датата и тогава ще се уточни
и мястото“, заяви Пулев.
“Предполагам мачът ще е защита на европейската титла, защото съм задължен да я
защитя в определен срок от време, но може
и да е за някой друг пояс, но не световната.

За световната трябва да съм официален претендент. Така се извъртяха нещата, че на този
етап все още не съм. Трябва да има първо
елиминационен мач и тогава да стана официален претендент“, каза още Кобрата.
Мариуш Вах е на 36 години. Викинга, както е прякора на поляка, има 32 победи (17 с
нокаут) и само две загуби. Едно от тези пора-

жение дойде през ноември 2012 година, когато Вах беше надигран по точки от Владимир
Кличко. Полякът обаче разклати сериозно
украинеца, но след мачът дава положителна
допинг проба и изтърпя наказание от почти
2 години. След завръщането си на ринга набързо натрупа 5 победи, докато не бе свален
на земята от Александър Поветкин.

„Гардиън“:
Григор е провален талант
Авторитетното английско издание „Гардиън“ обяви Григор Димитров за пропилян
талант. Българинът беше сочен за следващия
№1 в световния тенис, но за сметка на това
вече рискува да излезе дори от топ 40.
В понеделник Гришо започва участието си
на Уимбълдън, а „Гардиън“ направи анализ
на случващото се около българина в последно време.
"Преди две години той победи защитаващия трофея си Анди Мъри, играейки страхотен тенис. Сега Григор е изправен пред

опасността да стане главен герой в приказка
за пропилян талант.
Талантливият Димитров имаше всичко:
младост, хубава външност, форхенд, от който да ти омекнат коленете, и потенциал да
стане суперзвезда. Това бе заменено от тревога и упадък. Хасковлията пристигна в Лондон като 39-и в света, а между него са Стив
Джонсън и Маркос Багдатис. Това е пропадане, което трябва да привлече вниманието
на всеки млад претендент в турнира", пише
вестник „Гардиън“.

Няма
как да
има две ЦСКА-та

Тежък жребий
за българските
клубове в Европа

Министърът на спорта Красен Кралев
коментира ситуацията около ЦСКА. Кралев
е категоричен, че не е възможно да има два
клуба с това име, но чака да види как ще се
развият нещата.
"Разбира се, че да има два клуба с името
ЦСКА, ще бъде парадокс. Не бива да се допуска такова нещо, но нека видим какво ще
се случи. Дали ще има оздравителен план и
дали ще се стигне до това да има два клуба.
Това са пропуски на законодателството и
нормите”, заяви Кралев.
“Сега не желая на коментирам министерството на спорта на кой ще предостави "Армията" и базата в Панчарево. Има доста процеси, които трябва да минат. Чак тогава ще
взема решение. Няма да избягам от отговорност. Ще си понеса последствията от взетото
решение", каза още спортният министър.

Българските клубове ще срещнат сериозни противници в първите си мачове от европейските клубни турнири това лято. През
миналата седмица в централата на УЕФА в
Нион бяха изтеглени двойките за първите
кръгове от квалификациите на Шампионската лига и Лига Европа. Шампионът Лудогорец ще играе срещу първенеца на Черна
гора Младост Подгорица във втория квалификационен кръг. Първият мач ще бъде в
Разград на 12 или 13 юли, а реваншът в Подгорица е седмица по-късно.
Тимовете ни в Лига Европа пък развяха
белите знамена. Левски среща Марибор, а
на „Герена“ са категорични, че словенците са
фаворити в сблъсъка. „Сините“, които започват от втория кръг на квалификациите, ще
бъдат гости в първия мач на 14 юли. Славия
и Берое пък ще играят още в първата фаза на

пресявките. „Белите“ ще се изправят срещу
коравия полски тим Заглембе Любин, докато заралии срещат босненския Радник. При
евентуален успех следващите съперници
на българските тимове ще бъдат съответно
Партизан и ХИК Хелзинки/Атлантас.
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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.

Дезинфекция,
Дезинсекция,Дератизация
Дератизация
Дезинфекция,
Дезинсекция,
Дезинфекция,
Дезинсекция,
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Pest Control
London
e
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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

