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Избираме държавен глава на България на 6 ноември
Рекорден интерес сред българите в чужбина към предстоящия вот
Ограничението на секциите зад граница падна
Вече можем “Да не подкрепим никого”
още на стр. 16

и 17
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Банки започват да се изнасят от
Лондон заради "Брекзит"
Toва ще се случи още през следващите
седмици

Р

едица финансови институции вече планират изнасянето от Великибротания
заради предстоящия "Брекзит", алармира шефът на Асоциацията на банкерите
на Острова.Антъни Браун допълва, че вина
за това носят лидерите на ЕС, които всяват
страхове, че ще Великобритания ще остане
изключена от общия пазар. Това може да
съсипе Лондонското Сити, предупреди икономистът. По-малките банки искали да се
изнесат още през следващите няколко седмици, а по-големите банкови институции да

се махнат в първите няколко месеца на 2017
година. "Банковият сектор е може би най-засегнатият сектор от всички заради "Брекзит".
Изхвърлянето от единния пазар ще засегне
данъците и тарифите най-силно именно в
банките", коментира спецът.
"Икономиката на Великобритания ще
оцелее, както и нашата столица като финансов център. Но да сложиш бариери пред
възможността ни за търговия ще е лошо не
само за Обединеното Кралство ,но и за Цяла
Европа", категоричен е банкерът.

Ще има ли ограничения за учащите имигранти на Острова?

Ф

инансовият министър Филип
Хамънд се подготвя за "Брекзит"
война срещу премиера Тереза

Мей, след като стана ясно, че двамата заемат противоположни позиции относно
една от най-важните теми, свързани с
миграцията на Острова - за имигрантите, които идват с цел да учат в по-престижно учебно заведение, предаде "Индипендънт".
Хамънд смята, че чуждестранните
ученици и студенти не трябва да бъдат
причислявани към списъка на нетната
миграция - предложение, на което Мей
остро опонира. Според Хамънд обаче
нивата на миграцията трябва задължително да се контролират по начин, който
няма да навреди на икономиката на стра-

ната.
Финансовият министър днес разкритикува колегите си от кабинета, които
са разпространили информация с този
негов коментар, направен по време на
частна среща с тях. Той не отрече, че е на
това мнение, и побърза да смени темата,
обвинявайки "Брекзит" агитатора Борис
Джонсън за празните обещания за допълнително финансиране във важни сектори преди референдума.

АДРЕС:
Адрес: Citibase Building
246-250 Romford Rоad,
London, E7 9HZ

Европейските лидери игнорираха речта
на Мей в Брюксел
Тя беше оставена "за десерт"
в 1:00 ч. през нощта и
продължи едва 5 минути

Европейските лидери не са обърнали
особено голямо внимание на кратката реч, в
която всъщност Мей не е казала абсолютно
нищо ново и неочаквано.
При пристигането си на вечерята в Брюксел френският президент Франсоа Оланд
беше попитан за отношенията му с британския премиер и заяви категорично, че "Ако
Великобритания иска "Твърд Брекзит", трябва да бъде готова за "твърди" преговори.

Поредна атака срещу жена с хиджаб в Лондон
Насилникът се опитал да я съблече посред бял ден
Жена, носеща хиджаб, била нападната на
Оксфорд Стрийт, след поредна атака по омраза.
Мъж се опитал да й махне религиозното облекло. 40-годишната потърпевша пострадала на 4
октомври, около 8 часа сутринта.
Той на няколко пъти й казал да си махне
хиджаба, но когато отказала – той станал агресивен. Сграбчил я и започнал да дърпа шала,
въпреки че тя се съпротивлявала. Полицията

ИЗДАТЕЛ:
MEDIA FACTORY LONDON LTD
Владимир Милчин

Преговорите около
“Брекзит” ще се
водят на френски?

С

рещата на европейските лидери в
Брюксел, която се проведе до късно
снощи и беше съпътствана с официална вечеря, не премина особено успешно
за британския премиер Тереза Мей. Тя беше
подготвила реч, с която искаше да потвърди
позицията на Великобритания по отношение на "Брекзит", но остана разочарована от
оскъдното внимание, което получи, предаде
"Индипендънт".
Речта на Мей е била оставена буквално
"за десерт" - в 1:00 ч. вечерта. Мей е трябвало да чака до момента, когато келнерите са
започнали да разчистват масите, за да каже
това, което е подготвила. Освен това е получила едва 5 минути, за да го направи.

разследва случая, като се разглеждат и видеозаписи от охранителните камери. Жената е
силно стресирана,
но няма наранявания.
Извършителят
е бял мъж, между
30 и 40 години, с
къса, черна коса.
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Мишел Барние, който ще води преговорите за „Брекзит“ от страната на ЕС,
е заявил, че предпочита те да преминат
изцяло на френски език, отколкото на
английски. Това разкри запознат с плановете за тях източник пред „Ройтерс“,
предаде „Индипендънт“.
Бившият френски министър на външните работи е натоварен с нелеката задача да води преговорите около тежкия
предстоящ развод на Великобритания
с ЕС от позицията на Брюксел. Той ще
настоява както документите, така и срещите да преминат изцяло на родния му
френски език.
„Барние е категоричен, че иска работният език по време на преговорите
за „Брекзит“ с Великобритания, да бъде
френски“, са били точните думи на запознатия източник.
Говорител на британския премиер Тереза Мей отказа коментар по въпроса с
думите:
„Няма да коментираме, докато не получим официално искане!“
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Цеца вдигна хиляди на крака в зала “Трокси”
“Не съм имала такова преживяване!”, сподели сръбската звезда пред публиката в центъра на Лондон

С

ръбската мега-звезда Цеца зарадва
многобройните си фенове и емигранти от Балканите в Англия с
грандиозен концерт в Лондон на 21 октомври в култовата вече зала “Troxy” (“Трокси”).
Пред ентусиазираното множество една
от емблематичните изпълнителки на Сърбия изпя най-големите си хитове, сред
които познатите на всички “Кукавица” и
“Пиле”. Феновете на звездата успяха да се
насладят и на най-харесваните песни от новия й албум “Autogram”, който разби всички рекорди в западната ни съседка и у нас.
Така феновете на звездата в Англия бяха
едни от първите в света, които чуха новите

й композиции на живо.
11-те нови песни събраха над 100 милиона гледания само за три седмици в сайтовете за видео споделяне – постижение, с
което не може да се похвали нито един друг
изпълнител. Като най-големи хитове веднага се наложиха едноименната заглавна
песен, “Trepni”, “Didule” и “Metar Odavde”.
Енергичността й на сцената пък, буквално накара хиляди нейни фенове да се
изправят на крака и да изпитат едно от
най-незабравимите си преживявания, които със сигурност ще запомнят още дълго
време.
“Всички пееха, нямаше значение дали са
млади и стари, еуфорията и емоцията, кои-

то царяха в залата, бяха наистина уникални. Концертът продължи над два часа и половина, за което време тя буквално взриви
публиката. Винаги си личи, когато един артист се раздава докрай за почитателите си,
а тя го направи! Все още ме държи емоцията, толкова беше истинско и неподправено! Тя е една от най-добрите! Всеки паунд,
който дадох за този концерт, си заслужаваше. Всички ние, без значение сърби, македонци, албанци или българи, трябва да се
обединим особено, когато сме в чужбина.
Ние имаме една кръв – гореща, която ни
различава от останалите народи по света.
Нека сме единни! Това, което изпитвам в
момента, усещането ми, е една уникална

емоция. Не съм имала такова преживяване
до сега! Благодаря ви!”, сподели наша читателка специално за “Новини Лондон”.
Самата Цеца пък не е сдържала емоциите си, като в края на концерта хванала в
ръце македонското, сръбското и българското знаме в знак на това, че всички трябва да сме единни и да се подкрепяме.
“Не съм имала такова преживяване до
сега”, сподели след концерта си в британската столица една от най-обичаните сръбски звезди.
Това беше първият концерт на певицата във Великобритания от десет години
насам. Билетите за историческото събитие
варираха между 30 и 50 паунда.
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„Новини Лондон“ е най-четеният български сайт във Великобритания, сочат данните от Google
Analytics. Ежедневно медията ни генерира средно по над 14 хиляди прочитания, като има дни,
в които те достигат до 19 хиляди на ден! „Фейсбук“ страницата ни има над 60 хиляди последователи, като едновременно се чете от над 100 хиляди души! Книжното ни издание пък достигна
тираж от над 10 хиляди броя!
За този кратък период от време ви доказахме, че можем да сме различни, актуални, интересни
и независими! Нашите читатели се увеличават с всеки ден, като сред тях има българи не само от
Обединеното Кралство, но и от Канада и САЩ. Което изключително много ни радва и ни кара да
се чувстваме горди с постиженията си!
Искрено се радваме, че успяваме в това, което правим и на което сме посветили усилията си –
да информираме вас, нашите читатели, за най-важното и значимото, където и да се намирате! И
ще продължаваме да го правим! Целият екип, всичи, които стоим зад проекта „Новини Лондон“
и влагаме в него енергията, времето, душата и сърцето си, ви благодари, че сте с нас! Продължавайте да ни се доверявате! А ние ще работим и даваме всичко от себе си за вас!
www.novini.london
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Ryanair променя условията за чекиране

Първият сняг
падна на
Острова

Вече ще трябва да плащаме, и то не малко

Н

искотарифната компания Ryanair
промени условията за чекиране. Вече
ще трябва да плащаме 6 паунда ако
искаме да се чекираме при повече от 4 дни
преди полета. Много семейства биха искали
да го направят и в двете посоки, преди да се
качат на борда. При старите правила пътниците с необслужени места могат да го направят безплатно седмица преди това.

Новите правила означават, че отпускарите, които пътуват за повече от няколко дни
почивка, ще трябва да си плащат за чекирането за техния полет обратно към дома преди да си тръгнат или да намерят интернет
връзка в чужбина и да се чекират чрез сайта
на компанията.
Ако не го направите, ще трябва да платите
45 паунда.

Автобусите в Централен Лондон се движат
по-бавно от карета

Е

два ли новините за Великобритания
вече има с какво да ни изненадат след
вестта за "Брекзит" и публикувано проучване, според което автобусите на градския
транспорт в Централен Лондон се движат
по-бавно, отколкото карета, теглена от коне,
пише "Метро".
Авторите на проучването шеговито съветват лондончани ако смятат да пътуват с
автобус, минаващ през централната част на
столицата, да си вземат кон, тъй като вероятно ще пристигнат по-бързо.
Трафикът в Лондон се е засилил с 40%
през последните четири години, сочат резултатите от проучването. От това най-много
страдат хората, които ежедневно пътуват до

работа с градския транспорт, и най-вече онези, чиято смяна започва в 8-9 ч.
сутринта, когато е час-пикът.
Средната скорост на
автобусите в най-натоварените райони на Лондон
е 6.11 км/ч. в сравнение с
тази на средностатистическия възрастен пешеходец
- 4.99, което е друг отчайващ факт за транспорта в
британската столица, сочат още авторите на проучването.

Макар да предупредиха за очаквано
захлаждане, синоптиците на Острова
съвсем не бяха подготвили британците,
че зимата ще напомни за себе си дори
преди да сме врътнали стрелките на часовника, пишат от “Ивнинг Стандард”.
Защото първият сняг вече е факт.
С него са осъмнали тази сутрин няколко планинари, катерещи се по “Грейт
Дън Фел”, втората най-висока планина в
Шотландия.
“Температурите не бяха под нулата,
по-скоро към 4-5 градуса, снежинките и
вятъра обаче, бяха нещо наистина уникално красиво”, споделят очевидци.

Десетки нелегални мигранти работят
във винарската изба на Стинг

По информация на италианските
власти, те са получавали по
около 4 евро на час

Д

есетки нелегални мигранти работят в
луксозната винарска изба на певеца
Стинг, която се намира в Тоскана, Ита-

лия. Това сочи разследване на италианските
власти, според което става въпрос за хора, чиито молби за убежище все още не са одобрени,
предаде "Индипендънт".
Поп звездата притежава имота Il Palagio,
който е 865 акра, от близо 16 години. Там той
има винарска изба и отглежда грозде, маслинови дървета и различни плодове. По информация на полицията, той не е бил наясно с
произхода на служителите му.
Нелегалните мигранти, работещи за Стинг,
са между 30 и 40 души, които чакат молбите им
да бъдат одобрени. Те са обработвали земята и
са се грижили за реколтата, като са получава-

Англичанин спасява българско селско читалище

А

нгличанин, известен фотограф, се е
заел със задачата да помогне за спасяването на местното читалище във
великотърновското село Миндя, чрез изложба в столичен арт център. Тим Клинч,
който живее в това село,разбрал от председателката на читалището за проблема с

липсата на средства за ремонт на течащия
покрив Тим решил да заснеме хората на
селото и околностите му и да ги покаже в
благотворителна изложба, с която се надява да се съберат необходимите средства. Те
възлизат на около 40 хиляди лв. за подмяна
на всички керемиди на читалището преди
зимата. Така се ражда проектът "Миндя - портрет на едно село", разказва "24
часа".
"Работата ми позволи да се доближа
до хората, да разбера начина им на живот и да вляза в къщите им. Снимахме
хората, докато си правят компотите,
докато готвят, бе просто прекрасно!",
споделя фотографът. Професионалната
работа на Тим Клинч е свързана с фотография на пътувания, интериор, храна,
снима за престижни списания в Европа
и Съединените щати и има публикувани
над петдесет книги.

ли по 3.60 евро на час. Били са наети миналата
година чрез независима фирма за подбор на
персонал, която се разследва.
Работниците са мигранти от Пакистан и
Афганистан.
Музикантът е дълбоко разстроен от случилото се и оказва пълно съдействие на властите.
"Надявам се, че италианските власти ще се
задействат и ще осъдят компанията", заяви
Стинг, чийто 12-ти самостоятелен албум, пуснат миналия месец, включва и песни, посветени на бежанската криза.

Кой е британецът с
най-много бракове
Най-често женещият се британец получи ограничителна заповед след като тормозил осмата си съпруга. 68-годишният Рон
Шепард изпращал на 36-годишната Уенг
Платино подаръци, писма и съобщения, в
опит да възстанови връзката им въпреки
молбата за развод. Той я бомбардирал в
опити да се съберат, въпреки забраната от
страна на адвоката й. Той принудил жена
си да се премести и да смени църквата, която посещава. Тя подала жалба за тормоз и
той бил арестуван, но след това продължил
да я преследва. Започнал да й внушава, че
делото ще се провали и че може да я арестуват за клевета. Заради действията си е
глобен с 607 паунда и няма право да я доближава в рамките на 2 години.И преди да
е свършил развода им, той вече е сключил
годеж с друга жена – номер 9. Той е прекарал 43 години от живота си, женен за различни жени, като най-дългата му връзка
трае 13 години, а най-кратката 10 месеца.

Вдигат цените
в "Паундленд"
заради "Брекзит"
От "Паундленд" обявиха, че започват
да продават продукти за над 1 паунд. Тази
промяна няма да засегне всички артикули, а само някои нови, които са различен
тип от останалите, предаде "Инди 100".
Притеснени клиенти, които редовно
пазаруват от там, изразиха възмущението си от новината и изказаха притесненията си в социалните мрежи. Един от тях
написа следното:
"Странно как това обявление идва
точно след като паундът отново се срина
спрямо долара - днес е 1.23! Това е историческо дъно и вероятно "Паундленд"
също са засегнати, затова повишават цените".
Говорител на "Паундленд" опроверга тези твърдения и заяви, че просто ще
има нови артикули до 7 паунда, които са
по-висок клас от останалите. Много хора
обаче изразиха съмнения в качеството
на новите неща, които ще се предлагат,
и определиха това като схема за повече
печалби.

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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Английската пиеса
Валя Балканска
ни
Мартеница
в Стратфорд
Треска за Шекспир на

гостува в Лондон на 2 март
Космическият глас на България Валя Балканска ще ни гостува в Лондон на 2 март. За този
ден е планиран големият концерт "България - от
векове за векове" на BBR Foundation и BBR TV,
по случай националния празник 3 март.
Заедно с Балканска ще бъде и известният гайдар Петър Янев, а двамата ще изпълнят най-емблематичните родопски народни песни.
В представлението ще вземат участие много
групи за български народни песни и танци както
от Великобритания, така и от други държави в

Бойко Боев

А

ктрисата Фиона Уайтлоу (Fiona
Whitelaw) седи на бара на Gallery Mess.
В четири следобед белите покривки на
Gallery Mess изглеждат още по-бели, тъй като
е все още тихо в популярния вечер ресторант
до галерия Сачи в Челси.
На бара има още няколко души, но веднага разпознавам Фиона по русите й коси. До
този момент съм виждал само снимката й в
Туитър, където се запознахме. Докато се ръкуваме, харесвам сините й очи. Закъснял съм
за срещата, затова бързо сядам на високия
стол до нея и започваме интервюто.
Срещам се с Фиона, защото тя е автор на
пиесата “Мартеница” (Правилно прочетохте,
става дума за мартеница с бели и червени
конци!) Не само името на пиесата е българско. Един от героите е българин. Той се казва

Ангел и отскоро живее в Ангия.
Знам само за една английска пиеса, в която
героите
Европа. са българи. На 21 април 1894 г. тя е
поставена
за първи
пътчаса
в Ройъл
Авеню ТиКонцертът
е от 19:00
в зала Millfield
Arts
ътър,
оте:площада
Трафалгър.
Малко
Centre.недалеч
Адресът
Silver Street,
Edmonton,
N18
преди
1PJ. това са открили театъра, който е голям,
модерен
затова
привлича
вниманието
Ценатаи на
билета
e 20 паунда.
Билети наза
висшето
концертаобщество.
може да закупите онлайн от сайта
пиеса
с българите е напина Английската
Millfield theatre
- https://www.enfield.gov.uk/
сана
от известния писател Бърнард Шоу. В
millfield/homepage/18/whats_on_millfield_theatre
публиката на Theatre Royal Stratford са други
популярни
като
Уайлд,
Сидни
Интервю створци
шефа на
BBRОскар
TV Свилен
Григоров
- на и
стр.
10Йейтс.
и 11 Пиесата на Шоу се казва
Уеб
У. Б.
“Оръжията и човека” (Arms and the Man) и е
военна мелодрама. Особеното й е, че авторът
е избрал екзотичен декор – България, която
се колебае между Ориента и евтината имитаторска “западност”. Пиесата е комедия, за
съжаление на българските студенти в чужбина, българите
са в центъра
на хумора. В
Берлин и Виена студентите
протестират.
Шоу изразява
съжаление за
липсата им на
чувство за хумор.
Пиесата на
Фиона Уайтлоу “Мартеница” НЕ е
като пиесата

Завършил в UK счетоводител

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Острова, честват 400
години от смъртта му

на Бърнард Шоу. В нея 49 годишна англичанка, Джанет, се запознава в бар с 28 годишния
българин, Ангел, който е дошъл да учи в Англия и работи във въпросния бар.
Джанет е един от малкото клиенти, които
разговарят с Ангел. Двамата откриват нещо
общо – липсата на майките ми. Джанет е отраснала без майка, а майката на Ангел е починала наскоро. Постепенно двамата се сблиТази година се навършват 400 години от
жават.
смъртта
на Уилям
Шекспир.
На 23 април
Постановката
се казва
“Мартеница”,
за1616Ангел
г. бардът
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е красива жена.предвожда
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на Шекспир
саната
от нея пиеса, тя играе ролята на Джачестванията.
нет. Питам
я защо
е решила
героят й да бъде
Легендите
на киното
и театралната
сцена
Тя
Иън Маккелън и Джуди Денчбългарин.
са сред звездизапочна
да
те, които ще вземат участие в празненствата
разказва
за
за юбилея на драматурга, съобщи
Би Би Си.
път уванията
Shakespeare Live! на Кралската
Шекспироси до Бълва компания, в който те ще вземат участие,
гария. Нейн
ще бъде излъчван по Би Би Си 2. Заедно
роднина жисъс звездите от филмите за 007 и "Властевее в Бългалинът на пръстените" в постановката
ще се
рия. Ходила
включат Джоузеф Файнс - изиграл
барда
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наградения с "Оскари" филм
"Влюбеният
пъти
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в
Междувременно режисьорът
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Кандидатсване за британско гражданство
Apply for a UK residence card
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

Войната на Розите" с Бенедикт Къмбърбач,
Джуди Денч, Кийли Хоус, Софи Оконедо, Хю Бонвил, сър Майкъл Гамбън и Том
Стъридж.
Под режисурата на Ръсел Дейвид "Сън
в лятна нощ" ще претърпи нова адаптация
с участието
Матхора
Лукас,
“В Англиянаима
от Максин
всякъде”,Пийк,
казва
Джон Хана,
Илейн
Пейдж, Ричард
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Фиона.
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да покаже
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на Иън Макдърмид
различните общности, които го населяват.
Палпатин от "Междузвездни войни").
В продължение на 5 вечери ще има 5 state
"Шекспир е в нашето ДНК. От 90 години
readings на нови пиеси. Това означава, че акние излъчваме произведенията му пред нятьорите ще играят, четейки своите реплики.
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родения във Варна Мартин Медникаров. От 2 години страстта към театъра е довела симпатичния
Мартин в Лондон, където
посещава театрални курсове - Anthony Meindl's
Acting Workshop. Настоящата постановка е първата му в Лондон.
“Спектакълът показва
българите във Великобритания в положителна светлина, като хора,
които искат да помогнат
и да общуват. Историята
между Джанет и Ангел е
универсална и ще бъде
харесана”, казва Мартин.
“Break a leg!”, казвам на
Фиона, когато след разговора ни в Gallery Mess.
В Англия с този идиом
се пожелава успех на актьорите преди представление.
Представлението
“Мартеница” ще бъде
показано в Theatre Royal
Stratford в Стратфорд от
8 часа на 27 октомври.
Билетите се продават онлайн и на касата. Цена на
билета 8 паунда.
http://www.stratfordeast.
com/whats-on/all-shows/
martenitsa/#details
Бойко Боев и Десислава
Дякова са създатели на
сайта bulgariansinlondon.
com с разкази за Лондон и
лондончани.
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Ако „Брекзит” доведе до ограничен достъп
за мигрантите от ЕС, работещи сезонно
във фермите, ще пострада не само
бизнесът, но и потребителите

Д

оставянето на свежи плодове и зеленчуци по магазините в цяла Великобритания е поставено на риск
заради плановете на властите за въвеждане
на засилен контрол по границите на страната
и ограничаване правата на мигранти от ЕС
да идват свободно да се трудят като сезонни работници във ферми. Това твърди пред
британската медия The Independent един от
водещите британски фермери Гай Поскит,
който ръководи Poskitt’s Carrots в Гул, Източен Йоркшър.
Както вече стана ясно, имигрантите, които вече са се установили във Великобритания и пребивават легално, няма да бъдат
засегнати пряко от „Брекзит”, или поне не
повече, отколкото ще бъдат засегнати и самите британци. Освен че трябва да изтърпят ксенофобските настроения и обидите в
градския транспорт и по улиците, те няма да
бъдат прокудени от страната без причина.
Неясен обаче остава въпросът какво очаква
онези чужденци от Европа, които планират
тепърва да се местят на Острова или да идват
като сезонни работници във фермите.
По думите на Поскит, ако британските
власти ограничат достъпа на мигранти от
ЕС, по-конкретно от Източна Европа, да работят във ферми като неговата, цялата индустрия ще се разпадне и това ще бъде пагубно не само за фермерите, но и за магазините
и най-вече за потребителите.
„Мигрантите са в основата на всичко,
ако ги извадят от картинката, ще се полу-

Британски
фермери: Без
мигрантите от
Източна Европа
ще фалираме!

чи верижна реакция.
Когато това стане
факт, до пет дни
вече няма да виждаме пресни плодове
и зеленчуци, произведени у нас, по
рафтовете в супермаркетите”, предупреждава Поскит,
чиято ферма произвежда по 80 000 тона
моркови и пащърнак всяка година.
„Бизнесът ми ще фалира… Няма как да
обслужваме клиентите си без нашите мигрантски работници”, допълва той.
Г-н Поскит беше потърсен за коментар от
множество британски медии (BBC, Sky News,
The Independent) след като стана ясно, че вероятно Великобритания се е насочила към
„твърд Брекзит” като метод за излизане от
ЕС. Това означава, че почти всички връзки
с общността ще бъдат прекъснати, в преговорите ще участват предимно защитниците
на идеята за излизане отпреди референдума
и те ще бъдат твърди и непоколебими по отношение на сделките, засягащи свободното
придвижване на хора и достъпа до единния
европейски пазар. Това стана ясно и от думите на премиера Тереза Мей по време на
конференцията на Консервативната партия
в началото на месеца:
„Това, че напускаме Европейския съюз и искаме добра сделка,
не означава, че ще
се откажем да контролираме нивата
на имиграцията!”
След тези думи
няколко депутати
от Консервативната партия призоваха премиера все
пак да въведе гъвкав режим относно
свободното придвижване на хора
към страната, за да

може Великобритания да има шанс да запази достъпа си до единния европейски пазар,
тъй като Брюксел ясно заяви, че няма как
страната да остане член на единния пазар,
ако затвори границите си за мигранти от ЕС.
Поскит е особено притеснен от това какво
ще се случи по време на преговорите и казва
пред BBC следното:
„При нас работят и много местни хора,
но най-много се нуждаем от работници от
Източна Европа, за да просъществува бизнесът ни.”
Само във фермата на Поскит между 60 и
70% от работниците, които се занимават с
бране и опаковане на зеленчуците, са от Източна Европа.
„Просто не можем да привлечем достатъчно местни работници. Нуждаем се от
хора, които ще работят седем дни седмично,
но не можем да намерим достатъчен брой
местни жители, които биха се съгласили на
това.”
На същото мнение е Джон Шропшир,
председателят на G’s – един от най-големите
производители на зеленчуци във Великобритания, който още през август сподели пред
The Guardian, че сигурността на страната по
отношение на храната ще бъде пряко засегната, ако бъде ограничено свободното придвижване на работници от Европейския съюз.
„Ако бъде ограничен свободното придвижване и не бъде заменено от някаква схема
с разрешителни за работа, индустрията
просто ще фалира. Никой британец не иска
сезонна работа на полето. Всички търсят

постоянна и сигурна работа, която не е толкова изтощителна физически”, казва Шропшир.
Близо 90% от плодовете и зеленчуците
се берат, сортират и опаковат от между 6070 000 чуждестранни работници, повечето
от които са от Източна Европа, посочва и
тази британска медия. Именно затова едва
няколко дни след референдума фермерите
предупредиха, че „Брекзит” може да доведе
до драстично увеличение на цените на хранителните стоки и криза в сектора, която ще
бъде усетена на всички нива. Отделно значително отслабената валута и ограниченията
при вноса на стоки ще помогнат допълнително на тези негативни процеси.
Другият важен проблем на фермерите
след „Брекзит” е свързан с това, че ще се лишат от годишната щедра субсидия от Европейския съюз, която е в размер между 2.4 и 3
млрд. британски лири. Благодарение на тази
финансова помощ, секторът е особено успешен и е без никакви дългове.
Фермерите се тревожат и за тарифите за
износ към Европа, които вероятно ще бъдат
увеличени, след като „Брекзит” стане факт.
Те печелят най-много от износа на агнешко, пшеница и ечемик, но след развода това
може да се промени.
Според проучване на британската медия
The Independent, заради проблеми като тези
по-голямата част от британските граждани
смятат, че добрата търговска сделка с ЕС по
време на преговорите би била по-важна от
ограниченията на имиграцията.

Ще има ли визов режим за новодошлите мигранти от ЕС?
Тереза Мей вече е съставила екип, който да
представи предложения по въпроса

Е

вропейските лидери няма да се съгласят на сделка, при която Великобритания ще запази достъпа си до
единния пазар, но ще ограничи нетната
миграция. Премиерът Тереза Мей е напълно наясно с това и вече е намерила
вратичка, която може донякъде да задоволи общите искания. Донякъде, защото
ограничения все пак ще има – в броя на
новоприетите мигранти и в начина, по
който ще влизат в страната.
За тази мярка се заговори малко след
„Брекзит”, когато имаше и колебания относно това дали мигрантите, които вече
са в страната, ще могат да запазят правата си. Това вероятно ще се случи, но има
много неясноти относно онези, които те-

първа смятат да идват във Великобритания.
До момента е ясно обаче едно – Тереза Мей е
наредила на група министри от кабинета си
да изготвят план за „ефективна и целенасочена визова система”, с което за пореден път
доказва, че Великобритания се е насочила към
„Твърд Брекзит”.
В доклади, разпространени от „Даунинг
стрийт”, пише, че Мей е съставила група, която да създаде система, която цели да задоволи исканията на ЕС, свързани с „отворените
врати” на Великобритания в замяна на достъпа до единния европейски пазар. Премиерът
остава на позицията си за ограниченията на
мигрантската вълна към страната, затова лично смята да ръководи срещите на въпросната
група.

Най-важното ограничение, което Мей цели
да въведе, е свързано с броя на пристигащите
мигранти. Според нея нетната миграция трябва да се намали на под 100 000 пристигащи годишно и това ще бъде насоката, върху която
групата ще работи. Другата ще бъде върху въвеждането на „драстични мерки за контрол на
миграцията” чрез осигуряване на „ефективна
и целенасочена визова система”.
В доклада се посочва още, че Мей е помолила министрите от групата да измислят начин да ограничат мащабите на нетната миграция като „направят така че за нелегалните
мигранти възможността да останат в страната
да стане още по-трудна”.
При предишната подобна група, съставена от бившия премиер Дейвид Камерън, не
се споменаваше нищо за въвеждане на визов
режим. Вместо това фокусът към контролирането на имиграцията откъм ЕС беше насочен
към реформи, свързани с редуцирането на за-

висимостта на страната от чуждестранната
работна ръка.
Мей обаче е решена да работи в насока
към въвеждане на визов режим под форма,
която все още не е установена, като се заеме лично с ръководенето на новата група.
В нея ще влязат 12 от най-висшите членове
на Правителството, включително финансовият министър Филип Хамънд, министърът на вътрешните работи Амбър Ръд и,
разбира се, водещите имена от кампанията
за „Брекзит” отпреди референдума – външният министър Борис Джонсън, „Брекзит”
министърът Дейвид Дейвис и министърът
по въпросите около международната търговия Лиъм Фокс. С други думи, това са
хората, които ще решат дали ще има визов
режим за мигранти от ЕС, какви ще са условията за него и колко чужденци ще бъдат
допускани на територията на Великобритания след развода с Брюксел.
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Кейт Мидълтън с
първа соло визита в чужбина

Херцогинята прекара един чудесен ден в Холандия, в края на който се завърна в Лондон с полет
на „Британските авиолинии” и изненада пътниците на борда
Теодора Иванова
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октомври беше важен ден за съпругата на принц Уилям – Кейт
Мидълтън, която се отправи
към първата си официална визита в чужбина като самостоятелен представител
на британското кралско семейство. Херцогинята на Кеймбридж остави съпруга
си в дъждовен Лондон за един ден, но не
и усмивката и обноските си, които й помогнаха да се представи отлично, както,
впрочем, всички очакваха.
Първата самостоятелна визита на Кейт
беше в Холандия, по покана на холандското кралско семейство. Облечена в бледосин тоалет на Катрин Уокър и с прибрана
на кок коса, тя кацна там рано сутринта
и беше посрещната от крал Вилем-Александър. След като му направи реверанс,
тъй като е с по-висок ранг от нея, тя се запъти към кралската резиденция на семейството (Villa Eikenhorst), която се намира
в гориста усамотена местност край Хага.
Там Кейт се запозна със съпругата на холандския крал, кралица Максима, както
и с трите им дъщери – принцесите Амалия, Алексия и Ариан. По план тя остана
за обяд, който продължи близо час, след
което се отправи към следващите си ангажименти за деня, заедно с личния секретар и най-доверения съветник на кралица

Елизабет II – сър Кристофър Гейд.
Едно от местата, за които херцогинята
най-много се вълнуваше при пътуването
си до Холандия, беше прочутата кралска
галерия „Маурицхойс”, която представлява малък художествен музей в Хага. Като
човек, завършил специалност история
на изкуствата, Кейт остана очарована от
кралската колекция безценни картини,
на която се наслади следобед, след обяда
с кралското семейство. Присъстващите
споделят след събитието, че по всичко е

личало колко добре херцогинята се е подготвила за повода и каква страст има към
изкуствата.
По думите на директора на галерията,
Емили Горденкър, Кейт обърнала особено
голямо внимание на популярната картина
„Момичето с перлената обица” на Йоханес
Вермеер, художник от 17-ти век. Тя дори е
била заснета да я съзерцава, покрай което
беше разкрит един много интересен факт
от визитата й в Холандия, свързан с аксесоарите й. Дали заради точно тази картина, или за кураж, херцогинята носеше
деликатни перлени обици, заети от самата
кралица Елизабет II. Те са знакова част от

кралската колекция бижута, а фактът, че
Кейт е с тях, при това не за първи път, показва високото доверие на кралското семейство към нея.
Ето и какво сподели директорката на
галерията след срещата си с херцогинята:
„Беше изключително приятно! Много
лесно се говори с нея. Освен това визитата й в Холандия предизвика бурен интерес
към страната още преди да се е случила.
Самата тя беше много любезна и общителна, много ми беше приятно да говоря
с нея. Поинтересува се как сме подредили
самата изложба и как сме структурирали
съвременните спрямо старите картини.
Говорихме си и за дипломата й по история
на изкуствата.”

Кейт моментално разпознала най-известната творба в изложбата – „Урок по
анатомия на д-р Тюлп”, нарисувана от
Рембранд през 1632 година, но „Музикалният урок” на Вермер била картината,
която най-много се вълнувала да види.
Посещението на херцогинята в „Маурицхойс” завърши с кратък прием с поддръжници на музея и среща с деца, участващи в обучителната програма към него.
Те се радвали изключително много на възможността да се видят с нея и били разочаровани, че трябва да си тръгне толкова
рано. За краткото време, с което разполагали, Кейт повдигнала темата за автопортретите и се поинтересувала как учителите
помагат на децата в тази област.
След музея херцогинята се отправи
към Ротердам, и по-конкретно към един
от най-бедните квартали на втория по
големина град в Холандия. Там тя посети благотворителна работилница за деца,
която е създадена с цел да ги учи на полезни неща и да ги държи далеч от опасностите на уличния живот.

В работилницата Кейт се изправи пред
предизвикателство – да оцапа ръцете си и
да съсипе дизайнерския си костюм, но да
помогне на деца да поправят колело. Без
да се поколебае тя се включи в начинанието, като показа завидни умения. Докато
две от децата й показваха как се поправя
гума на колело, тя смело я хвана и изцапа
ръцете си с масла. Според хора, присъствали там, това я развеселило изключително много.
След блестящата си изява като пръв
помощник на децата, херцогинята се поинтересува за същността на проекта и
доколко е успешен до момента. Самата
работилница е създадена по американски
модел, изцяло с благотворителни средства, и цели да научи децата как да поправят и сами да създават най-различни неща
– не само велосипеди, но и по-забавни изобретения, като например лего роботи.
Кейт активно участва и в тази дейност,
след което се включи в игрите със създадените неща. Едно от момчетата, на 9 години, особено много я впечатли с големия
си робот със звучното име „Меганоид”,
създаден от самия него. Момчето решило
да покаже на херцогинята как роботът му
може да се движи, но точно в този момент
това не се получило.
„Но това е невероятно!”, възкликнала Кейт въпреки това и казала на робота:

„Много се радвам да се запознаем!”, с което
зарадвала неговия създател.
Даниел Уайт, датчанин с британски корени, който работи заедно с децата в работилницата, разкрил пред херцогинята, че
тя действа от месец август 2015 година и е
единствената по рода си в Холандия. Той
попитал Кейт дали би обмислила идеята
да създаде подобен център и във Великобритания и тя отговорила утвърдително.
Вдъхновена и заредена с положителни
емоции от интересните си срещи, херцогинята завърши деня си по съвсем нормален начин. Тя се върна в Лондон с 50-минутен полет на „Британските авиолинии”
без много шум и специално внимание.
Неизменно такова обаче е имало от страна на изненаданите пътници, които не очаквали, че ще пътуват с херцогинята.
„Херцогинята на Кеймбридж – обикновена като нас!”, написа в „Туитър” един
от пътниците малко след кацането си в
Лондон.
В самолета тя се качила последна и
била настанена най-отпред, заобиколена
от няколко охранители. След това слязла
първа, няколко минути преди останалите
пътници, и се качила в автомобил, който я
чакал отвън.
„Това вече е нещо, което човек не може
да види всеки ден! Херцогинята на Кеймбридж кацна в Лондон с нашия полет на
„Британските авиолинии”, след изморителен ден, изпълнявайки кралските
си задължения в Холандия”, се хвали друг
щастлив пътник в социалната мрежа
„Туитър”.
Визатата на Кейт Мидълтън в Холандия беше не просто първото й самостоятелно посещение в чужбина като представител на кралското семейство, но и лично
постижение за самата нея. Британски дипломати тълкуват това посещение като
тясно обвързано със ситуацията около
излизането на Великобритания от Европейския съюз, което означава, че вероятно тя ще играе важна роля за бъдещите
отношения на страната с останалите европейски държави. Въпросните дипломати,
цитирани от британски медии, определят
Кейт като „тайното оръжие” на страната
и предвещават още нейни самостоятелни
визити извън нея, с цел стопляне и стабилизиране на разклатените отношения
между Великобритания и останалите държави членки по време на и след „Брекзит”.
Холандия е един от най-приоритетните търговски партньори на Великобритания, но въпреки важното си значение за
страната, не е била посещавана от висш
представител на кралското семейство от
три години насам. Дали точно в този момент, когато британските власти отчаяно
търсят повече подкрепа за предстоящите
тежки преговори, визитата на Кейт е политически обоснована, или не, не е ясно.
Но няма съмнение, че ако има човек, подходящ за подобна мисия, то това е именно
тя.
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10 лесни, бързи и приятни начини да опознаем Лондон
Ако наскоро сте се преместили в британската столица,
следвайте тези съвети и ще свикнете с нея за нула време!

П

реместването в нов град не е лесно,
особено когато става въпрос за мигриране в чужда държава. Човек се чувства като пришълец, паднал от друга планета, в която дори въздухът е по-различен.
Затова е важно колкото се може по-бързо
да опита да се адаптира към новата среда,
да я опознае и да свикне с нея така, както е
свикнал с предишната. Това може да стане
сравнително лесно, но не и без усилия. Особено когато става въпрос за мегаполис като
Лондон.
В случай че още не познавате британската
столица, а искате да промените това, или сте
пристигнали наскоро и смятате да се установите за дълго, следвайте тези 10 съвета и
всичко ще бъде наред. Обещаваме!
1. Повече разходки – по-малко
градски транспорт
Първа стъпка към опознаването на Лондон е да се научим да се ориентираме в него,
като използваме краката си. Ако трябва да
отидем до място, което се намира сравнително далеч, хубаво е да пробваме да стигнем
до там пеша. Добрата новина е, че навсякъде
има метростанции и спирки за автобуси на
градския транспорт, така че щом се усетим
умора, винаги можем да сменим начина на
придвижване.
Разхождането е важно и по друга причина
– картата на метрото е много подвеждаща,
тъй като разстоянията между станциите не
са географски точни в нея. Има обаче достатъчно мобилни приложения, които могат да
ни станат верни помощници. Научим ли се
да ги използваме правилно, никога няма да
се загубим.
2. Да се разходим в района на
North Bank
Добра идея е „пешеходното” ни опознаване на Лондон да започне чрез приятна разходка в околностите на North Bank. Районът
на South Bank без съмнение е далеч по-интересен и примамлив, но той е за туристи, не
за хора, които се надяват да станат граждани
на Лондон. Така ще опознаем много важни
места в централната част на столицата, които иначе бихме пропуснали.
North Bank не е толкова красив и бляскав
район като южния си конкурент, нито пък
е богат на толкова културни сгради и забе-

лежителности, но и в него има какво да се
види. Можем да започнем от Westminster и
да стигнем до Embankment Gardens, след което да се насладим на уникални гледки към
London Eye, Oxo Tower, Millennium Bridge
и Tate Modern. Ако се изморим, винаги можем да си отдъхнем и да пием по една бира
в някой от множеството интересни пъбове в района, след което да поскитаме около
Somerset House и да завършим разходката
край прочутата Tower of London.
3. Да си направим обиколка с
туристически автобус или с автобус
на градския транспорт
Ако наистина, ама наистина не ни се обикаля в продължение на часове, можем да
опознаем британската столица по още един
начин, малко по-мързелив начин – като се
повозим на туристически автобус и действително се заслушаме в това, което операторът
разказва, докато минаваме покрай забележителностите на Лондон.
Друг начин е като хванем обикновен автобус на градския транспорт и опознаем
столицата за скромните 1.50 паунда. Най-добрият вариант за централната част на града е
линия №11, която обикаля покрай най-обичаните от туристите места, без да се налага
да слушаме разкази за тях (при положение,
че сме достатъчно информирани). Само чрез
№11 можем да пътуваме от Liverpool Street
до Fulham Town Hall, минавайки покрай Английската банка, катедралата „Свети Павел”
, площад „Трафалгар”, „Даунинг стрийт” 10,
Парламента, Уестминстърското абатство и
Бъкингамския дворец. Това е просто грандиозна обиколка покрай топ местата на
столицата чрез един-единствен маршрут на
обикновен лондонски автобус. Нито един
новопристигнал човек, надяващ се да стане
лондончанин, не трябва да я пропуска, дори
вече да е посещавал тези знакови места.
Съвет: Запомнете тази линия и за случаите, когато ще имате гости за кратко. Така ще
можете да им покажете възможно най-много
неща за един ден.
4. Да опознаем архитектурата на
града, като посетим галерия
New London Architecture
След като сме разгледали най-забележителните забележителности, с които столи-

цата може да се похвали, време е да добием
представа за нейната форма – абсолютно
буквално. Можем да го направим напълно безплатно, като посетим галерия New
London Architecture, която се намира на Store
Street, близо до Tottenham Court Road. Тази
галерия е посветена изцяло на сградите и
улиците на Лондон, пресъздадени в интерактивни 3D модели. Изложбата е винаги
актуална и се допълва с всяка знакова сграда, която наскоро е била построена. Като забавно допълнение има и триизмерни модели
на динозаври, благодарение на талантливи
студенти от UCL. Всеки любопитен човек
може да посети галерията от понеделник до
събота.
5. Среща с историята на Лондон
На няколко минути пеша северно от катедралата „Свети Павел” се намира прочутият
Museum of London – това е мястото, което
абсолютно всеки турист в столицата трябва непременно да посети. А за живеещите
в нея е просто задължително. В него живее
историята на града, документирана от праисторическите до най-модерните времена.
В тематичен план е насочен предимно към
социалната история на Лондон и съдържа
най-голямата колекция градски ценности
в света – с над 6 милиона отделни предмети! Сред най-ексклузивните изложби в този
музей можем да видим претворена улица от
Викторианската епоха, модел на Големият
пожар, най-старата карта на Лондон, както и
котела от Олимпийските игри от 2012 г.
6. Да използваме всяка възможност
за излизане и нови запознанства
Едно от предимствата на това да живееш
в град с над 8 млн. жители е че има „социални клубове” на почти всякаква тематика – от
шиене до пресъздаване на средновековни
войни. Има и най-различни сайтове, чрез
които човек може да си намери приятели с
интереси, сходни на своите, независимо колко странни са те.
Ако пък вече познавате достатъчно хора
и сред тях има такива, които отлично познават Лондон, не спирайте да попивате информация от тях за него, както и да посещавате
различни места всеки път щом излизате.
7. Да посещаваме местата с
най-добра панорамна гледка
Гледането на карти, разходките по улиците и знанията от музеите са чудесен начин
за опознаване на всеки град, но е важно да
добиваме различна перспектива за него.
Само когато се качим на върха на сграда с

десетки етажи и се насладим на панорамна
гледка към Лондон, тогава ще имаме друга
пространствена представа за него. Никога
няма да сбъркаме ако се качим на поне едно
от „големите три” – Primrose Hill, Parlament
Hill и Creenwich Park, но винаги можем да
пробваме да открием и свои местенца, които са по-малко популярни, но разкриващи
не по-малко красива гледка. Да не говорим,
че има и множество барове на покриви на
сгради, които предлагат това в комбинация с
интересен коктейл и хубава музика.
8. Да се изгубим
Когато сме в непознат град, с който искаме да свикнем възможно най-бързо, трябва
да рискуваме. Можем да пробваме да се повозим с метрото и да слезем на спирка, която
ни е непозната. Да се поскитаме около нея за
час-два, след което да хванем автобус, дори и
да не знаем къде ще ни отведе. Без да гледаме карти и без да използваме GSP-а на телефона си. Лондон крие чудеса на всеки ъгъл
– никога не знаем какво място можем да открием, хубаво заведение с невероятно кафе
или гледка, която да запомним завинаги. А
веднъж ако се изгубим на дадено място, със
сигурност ще го опознаем.
Съвет: Не правете това нощем – Лондон
е колкото прекрасен, толкова и опасен град.
9. Да приемем, че никога няма да
опознаем града перфектно
Лондон е толкова голям и динамичен, че
просто начин да опознаем всеки ъгъл, всяка
уличка и всяка подробност в него. Дори таксиметровите шофьори, които би трябвало да
го познават отлично, понякога се объркват.
Така че не се притеснявайте, ако живеете от
три години в Лондон и все още не сте ходили
в Челси и нямате идея къде се намира. Много
възрастни лондончани, прекарали целия си
живот там, признават, че има още много какво да научат за столицата.
10. Да свикнем да следим новините
за Лондон
Местните медии са много полезни за всеки новопристигнал в града човек. Информират не само за политическите, обществените
и културните събития, но и за неща, засягащи ежедневието на обикновения човек
– например стачки на метрото, проблеми с
градския транспорт и типичните за Лондон
забавяния на метрото. Ако следим медиите,
които ни предоставят подобна информация
за града, в който живеем, ще се приспособим
към него много по-лесно, просто защото ще
сме в час с актуалните процеси.

12 Култура

Е

дна от най-обичаните родни артистки
- Стоянка Мутафова, ще зарадва почитателите на театралното изкуство в
Лондон. Това ще се случи на 18-ти ноември,
когато тя ще се качи на сцената в Салоните
на българското посолство в британската
столица, за да изпълни култовата си роля в
постановката "Госпожа Стихийно бедствие".
Билетите за представлението се изчерпаха
буквално за минути.
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Стоянка Мутафова идва в Лондон!

"Госпожа Стихийно Бедствие"
Автор: Алдо Николай
Участват: Стоянка Мутафова,
Николай Атанасов, Ирен Кривошиева
В един италиански град, в една италианска къща живеят майка, дъщеря и техния
предан приятел. Най-фаталната, най-сексапилната, най-женствената дама - такава е в
мечтите си от своята младост жизнената героиня на Стоянка Мутафова. Нейната 90-годишна Олга танцува степ, чарлстон, сиртаки,
валс, командва цялата къща и най-вече дъщеря си Елза, останала стара мома заради
нея.

Българи строят нов православен храм в Лондон

И

нициативата е на издателя на вестник „Будилник“ и дългогодишен
емигрант – инж. Емил Русанов.
Чрез crowdfunding платформа стартира
набирането на средствата и всеки желаещ
може да направи дарение за това благородно дело.
Инициативата е лична кауза на Емил Русанов, а крайната цел е да се наберат дарения
на стойност един милион британски паунда
за 120 дни. Това би било идеалния вариант
и би позволило построяването на подходящ
Православен храм за българската общност
в Лондон. Според размера на събраната
сума ще може да се купи или построи сграда
или да се наеме дългосрочно такава, която
да се преработи в съответствие с каноните

на Българската Патриаршия. Движението
по сметката ще бъде периодично публикувано във Фейсбук страницата „Български
Православен Храм в Лондон“.

"Дискавъри" показва Рила
Емблематичната поредица
„Двойно оцеляване“ ще пренесе
зрителите по склоновете на
родната планина

Боб Дилън с
Нобелова награда за
литература за 2016
Американският певец Боб Дилън получи Нобеловата награда за литература
за 2016 г. 75-годишният певец и рок легенда спечели наградата за “съз
даване на нови поетични изрази в
рамките на голямата американска песенна традиция”, съобщава Би Би Си.
Голямата част от най-известните му
парчета са от 60-те. Дилън е описван
като “неформален историк” на проблемите на САЩ.
Сред най-легендарните му парчета
са “Отнесени от вятъра” (Blowwin’ in
the wind) и определяната като кимн на
автентичните движения за граждански
права “The Times They are A-Changin”.

България е страна, която има какво да
предложи на света, а природата ѝ винаги е
готова да отправи предизвикателства дори
и към най-смелите приключенци, смятат от
Discovery Channel. Затова емблематичната
поредица „Двойно оцеляване“ ще пренесе
зрителите по драматичните склонове на
Рила още в премиерния епизод на 6-ия си
сезон. Добре познатият експерт по оцеляване Джош Джеймс, който съвсем скоро
оцеляваше в дебрите на Родопите, и партньорът му Грейди Пауъл се изправят пред
суровата зима в Рила, силните снежни
виелици и смразяващия студ на 17-и октомври, понеделник, от 20 ч. по Discovery
Channel.

Необходимостта от такова начинание
расте през годините и сега, когато българите на Острова са десетки, а може би и стотици хиляди осъществяването на този проект, като че ли е най-реалистично. Много са
въпросите и задачите, които предстоят, но с
Божията помощ и с желанието на българите
на Острова, тази толкова бленувана мечта
може да стане реалност.
„Всичко е в наши ръце“, коментира Емил
Русанов. „Всичко зависи от нас и от това
колко много искаме да се гордеем със своя
собствена Православна Българска Църква
в Лондон, където да посрещаме Коледа и
Великден, ще сключваме църковен брак, ще
кръщаваме децата си и ще водим Православен начин на живот!“

Обявиха Тачър
за най-лошия
премиер през
последните 100 г.
Сдружение на историческите писатели обяви Маргарет Тачър за най-лошия министър-председател за последните 100 години, изпреварвайки
Дейвид Камерън, пише “Метро”. Баронесата е получила неодобрението на
11 от 45 художествени и документални
автори. Те са участвали в допитването
на Асоциацията на историческите писатели.
Бившата председателка на Асоциацията Манда Скот критикува Маргарет
Тачър за “неолиберализма, деиндустриализацията и идеологията на свободния пазар и за бездействието в ранните етапи на глобалното затопляне”.
Изборът и присъденото “звание”
обаче бе оспорен от бившия лидер на
либералдемократите Лорд Ашдаун,
който описва Желязната лейди като
“голям и необходим разрушител”, след
който Великобритания е по-силна в
много отношения”, определяйки я като
един от най-успешните премиери.

Koя е Стоянка Мутафова?
Стояна Константинова Мутафова
е българска актриса, по-известна като
Стоянка Мутафова. Истинското име на
актрисата е объркано в един афиш и сега
е позната на всички като Стоянка. Родена
е на 2 февруари 1922 г. в София. Баща ѝ
Константин Мутафов е драматург в Народния театър „Иван Вазов“. През 1941
г. завършва Първа софийска девическа
гимназия. Завършва класическа филология в Софийския университет „Климент
Охридски“ и Държавна театрална школа в София. От 1946 г. до 1949 г. работи в
театър в Прага, а от 1949 до 1956 г. в Народния театър. Тя е един от основателите
на Държавния сатиричен театър „Алеко
Константинов“, където работи от 1956 до
1991 г. Стоянка Мутафова има 3 брака.
През 1946 г. се жени за първия си съпруг,
чешкия режисьор Роберт Роснер, когато
е на 23 години, а той – на 51. След брака
отиват да живеят във Виена, а после заради неговата работа се преселват в Прага.
Там Стоянка Мутафова завършва второ
висше образование към театралния отдел
на Пражката консерватория. Вторият ѝ
съпруг е Леонид Грубешлиев, по професия журналист и преводач. От него е единствената дъщеря на актрисата – Мария
Грубешлиева – Муки. Третият съпруг на
Мутафова е Нейчо Попов, актьор. За него
тя казва, че е любовта на живота ѝ. С него
за първи път се вижда в Народния театър,
където тя започва да работи като актриса,
а той е студент във ВИТИЗ.

16-годишно ромче
отива да учи в
Кеймбридж
Държавата помага за такситe
на момчето
16-годишно ромче ще бъде подпомогнато от държавата, за да учи в престижния Кеймбридж. Сумата за учене там е
непосилна за близките на монтанчанина
Марсело Илиев, затова и сумата, необходима за заплащане на таксите и настаняването за двугодишния срок на обучение
ще бъде поета от Камарата на строителите в България, а заплащането на разходите за общежитие – от МОН.
Досега с решения на Министерския
съвет от 2015 г. и 2016 г. бяха одобрени
плащания в размер на 12 650 британски
лири като частични вноски за общежитие на ученика, което през 2015 г. издържа приемния изпит в условията на
голяма конкуренция. Ученикът ще се
обучава в CATS College в Кеймбридж.
Сумата, която отпуска държавата, излиза на 4440 лири.
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олямо объркване настана. Едно квадратче за малко да свали кабинета при
едни избори за институция, определяна
от премиера като безсилна и неспособна да
гарантира ориентацията на България като
член на Европейския съюз и НАТО. Квадратчето е в бюлетината и съдържа възможността да гласувате срещу всички – опцията
“Не подкрепям никого”. Отношението на
лидера на управляващата партия, а и абсолютно неизбираемият извън ортодоксалните електорални среди негов кандидат,
само засилва усещането, че кампанията е
предопределена, безсмислена и предрешена.
Кампания, в която конкретното име на този,
който ще бъде избран е без значение. Думите, с които премиерът в типичен за него
стил, урони престижа на президента, още
преди да е избран, са показателни за отношението му към тази институция:
“...Освен това да се говорят глупости от
типа, че президентската институция е гарант за европейското ни и атлантическо
развитие, това здравият разум не може да
го допусне. Имали сме години, когато президентската институция е правила точно
обратното. Гарант за евроатлантическата ориентация на България е ГЕРБ и ние
сме го доказали години наред… С какво може
една президентска институция да изкълчи
или да обърне направлението на държавта?
Посланик ли може да назначи без решение на
външния министър и на кабинета? Какво
може? Въоръжените сили да тръгнат в друга посока? Или да не усволяваме европейски
фондове и да не строиме всеки ден?..”
Каза ги пред журналисти и ги публикува
в YouTube канала си на на 21 май тази година. Това е част от отношението на лидера на
най-голямата засега политическа партия,
което пряко рефлектира върху качеството на предизборния дебат. Борисов в прав
текст се опитва да обезличи, обезсили и
обезсмисли президентската институция.
Вторият удар върху качеството на
предизборния дебат, а от там и върху възможността да изберем най-подходящия за
“Дондуков” №2, е ударът върху идеята за
предизборното състезание като основа на
информирания избор. В същото видео от
месец май премиерът и лидер на ГЕРБ казва:
“От уважение към вас спрях да говоря. Аз
за президентски избори много ясно съм казал, че след юни, юли… нататъка ще говорим. Те ме принуждават всеки ден да говоря
на тема, която не е на дневен ред…”
Не е на дневен ред, твърди той и няма
сила в света, която да накара твърдия му
електорат да се замисли и да вникне в смисъла на това, кандидатът за държавен глава
да бъде представен на избирателите си достатъчно добре, за да направят информиран
избор. Две са посланията му: президентът е
безсилна институция и няма никакъв смисъл от кампании, в които да се опитаме да
подредим кандидатите по качества и способности, в резултат на което един от тях да
стане петият президент на България.
Подозирам, че ако за Борисов няма значение дали Митьо Пищова, Радо Шишарката или Цецка Цачева е президент, има поне
още 5 милиона граждани, на които, за разлика от него, им пука. Има поне още 5 милиона граждани, които вярват, че президентът
може с позициите си да подкрепя и работи
за евроатлантическа ориентация на България.
Ще опростя още повече – ако личността
на президента не е важна, ако институцията
е безсилна и ако всичко зависи само и един-
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ствено от партията на премиера, защо тогава ГЕРБ изобщо издигнаха кандидат за президент? Защо не ни спестиха обясненията,
че “всички сме били БКП”. Защо издига кандидатура, която счита, че човешките права
са второстепенни, както твърди Цачева:
“Подкрепям действията на институциите, защото преди всичко е националният интерес, а не правата на човека…”
Тези думи са силно притеснителни, защото националният интерес е приравнен с
“интереса” на институциите, а тяхната дейност е функция на предлаганите от партиите
политики. Тоест, логиката на издигнатия от
Борисов кандидат е, че политическите интереси на мнозинството са над индивидуалните права на човека и гражданските свободи
– а това е типичен болшевизъм. Логиката на
подмяна на обществения интерес с обслужване на интетреса на партийните върхушки
фактически отклонява България от нейната
евроатлантическа ориентация и я отдалечава от това, което една правова държава
трябва да бъде. Тази логика защитава интересите на системните партии, а резултатът
от това разбиране води до изграждането
на паралелна репресивна инфраструктура,
която преодолява правовата държава във
вреда на гражданските права и свободи.
Всичко това, а то далеч не е всичко, доказва абсолютната необходимост от адекватни предизборни дебати, които да докажат
смисъла на демокрацията като състезание
на идеи. Водеща политическа сила – партия
ГЕРБ се отказа от задължението си да комуникира политическите си идеи преди изборите. Най-вероятно обаче ще се наложи да
преживеем тяхната реализацията.
Нуждата от предизборен политически
дебат или по-скоро липсата му се предпоставя и от медийната среда, която отдавна е
отстъпила от ролята си на “куче-пазач” на
демократичните ценности. Освен затихващите функции на свободата на словото у
нас, сериозен проблем е икономическата
зависимост на значителната част от медиите от съмнителни от законова гледна точка
финансови схеми. Излишно е да припомням
фалита на “банката на мафията”, наричана
от политиците и “банка на политбюро”, която дори абсолютно неадекватният главен

прокурор нарече “бижу под стъклен похлупак”. Бърз преглед на публикациите по
темата ще ни припомни многомилионните
кредити, преминали през фирми-пощенски
кутии, които са потънали в доказали своята
несъстоятелност медии…
Към финансовото извращаване на средствата за масова информация, което ги
превръща в обикновени дезинформатори и
пропагандни инструменти, можем да добавим и предизборните “платени формати”. За
тях фактически плаща данъкоплатецът. Те
създават буферна зона на комфорт между
кандидатите и лидерите на системните партии и обществото при всеки случай, в който
то се опита да защити собствения си интерес срещу олигархичните или чисто криминални интереси на партийните котерии.
Реалният политически дебат, особено в
предизборна обстановка, позволява на избирателите да опознаят кандидатите и да
изберат най-подходящия за техните политически възгледи. Реалният, извън буферната
зона на комфорт, контакт с политическите
представители със сигурност намалява щетите от критично ниското доверие в консенсуса между политическите елити у нас.
Недоверието в политическата система и неспособността на беззъбата ни правосъдна
система да озапти криминалните финансови
щения на олигархията, оплела политическото общество в мрежите на икономическите
си интереси, отвращава гражданите и засилва тяхното неодобрение.
Разбирането, че “всички са маскари” има
своята рационална основа. Стигне ли се до
избори, хората, които мислят така, просто
отиват “за гъби”. Това не се харесва на политическите елити, защото ниската представителност ги делегитимира. Наложи им
се да измислят “задължителното гласуване”,
опитвайки се изкуствено да засилят интереса към изборите. Спорът около правото да
гласуваме и опитът то да ни бъде вменено
като задължение, “роди” идеята за легитимния вот “срещу всички”. Това е опцията “Не
подкрепям никого”.
Съществува съществена разлика между
“ходенето за гъби” и възможността да гласуваш срещу всички, избирайки тази опция. Ходенето за гъби изглежда по-близо до

това, да напишеш послание на бюлетината
или да я украсиш с фалически символ, ако
бъдеш “принуден” по закон да гласуваш.
Квадратчето “Не подкрепям никого” е малко по-различно. То изразява желанието за
участие в политическия процес, но и липсата на адекватно представителство в средите
на политическите елити на системните партии.
Коментарите за въпросното квадратче
“срещу всички” включват и съмнения, че
гласуването с “Не подкрепям никого” има
скрит, таен мотив – да засили шансовете
на водещия кандидат, “преливайки” протестните гласове към него. Това съмнение
е основано на хипотетични математически
абстракции, при които достатъчно голям
процент от гражданите гласуват с “Не подкрепям никого”. При сегашната уредба,
която е в процес на експресни промени при
извънредни заседания на Народното събрание, процентът гласували с тази опция,
необходим да направи например Цачева
президент на първи тур е около 40%. Предвижданията са, че тя ще получи около 30%
от гласовете на 6 ноември, а Радев се движи
около 22% за първия тур. За да сработи хипотезата, при която Цачева или Радев печелят на първи тур, гласувалите с “Не подкрепям никого” трябва да са повече от 40%,
което е просто невъзможно по ред социологически причини. Да не говорим, че парламентът най-вероятно ще промени Изборния
кодекс така, че гласовете “срещу всички” да
се броят. Дори да е имало такъв замисъл –
хипотезата е невъзможна, извън романите
на нобеловите лауреати…
Ако предлаганите от трима депутати от
Реформаторския блок промени оцелеят и на
второ четене – хипотезата за скрита помощ
отпада изцяло, запазвайки тяснопартийната
електорална подкрепа в реалните ѝ стойности.
Връщайки към основната тема, да обобщим – смисълът на предизборните кампании е в това, избирателите да се запознаят
с кандидатите за изборната позиция, да добият представа за техните компетенции и
политически възгледи и да научат повече за
визията им, ако бъдат избрани на дадения
пост.
Упоритото нахалство, с което политическите елити на системните партии пренебрегват избирателите си още на първия
ден, след обявяване на изборните резултати,
води до задълбочаване на кризата с доверието в институциите, увеличава огромния
процент негласуващи, които предпочитат да
“берат гъби” в изборния ден и, видимо от социологическите прогнози, е на път да създаде трета група – групата на “бялата бюлетина”, на “протестния вот”, “срещу всички” или
просто казано – на тези, които ще гласуват с
“Не подкрепям никого”.
Предстоящите избори най-вероятно
няма да променят нищо съществено. Ще
преживеем срама от петия президент, защото той неминуемо ще е срамен. Дясното
ще се обезличи още повече, на фона на все
по-голямата идейна и функционална близост между БСП, ГЕРБ и ДПС. Самопровъзгласилите се за патриоти ще се прегърнат
по средата, между Льо Пен, Фараж и Дугин,
добутвайки се взаимно до следващия парламент.
Големият губещ ще остане дясното с все
по-малкото политическо представителство
и все по-силно асимилирано от популизма,
мерканлитизма и политическия “сървайвър” опортюнизъм.
Текстът не е оптимистичен, но аз съм песимист за идните години.
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Интервю на Гергана Бойчева

Лидерът на ДСБ Радан Кънев:

-Добре дошъл в Лондон, г-н Кънев. Ще ни
разкажете ли малко повече за целта на
посещението си в британската столица?
- Аз отдавна, някъде от 2012 година смятам работата с българските общности извън
България, за политически и национално много важна. Това е вторият път, който идвам
на такива срещи в Лондон. Преди изборите
през 2014-та година поех едно много сериозно обещание пред хората, с които се срещнах, а и пред всички българи, които гласуват
в чужбина, че поради липса на избирателен
район в чужбина, което, за съжаление, продължава да е валидно, аз поемам ангажимента да се държа като народен представител на
българите зад граница, независимо за кого
са гласували. Ясно е, че резултатът на Реформаторския блок е добър сред тези общности,
но не е водещ, а и ние нямаме подобна претенция. Обещанието ми включваше и доста
пътувания. Изпълних го по отношение на
гласуването в парламента, нямам никакви
угризения по този въпрос, за сметка на пътуванията, където съм само частично доволен
от резултата. Искрено се надявах следващата
ми подобна среща в Лондон да бъде по-скоро,
тъй като за последно бях тук през пролетта на
2014та, а имах амбицията да се върна отново
година по-късно, а не две. Имам ангажименти и към хора в Дания, в Германия, които са
изпълнени, и такива, които не са.
-Посещението ви в Лондон се случва по
време на предизборна кампания.
-Така е, но това е по-скоро съвпадение.
Посещението ми беше планирано отдавна,
но, разбира се, когато се оказа, че то е по време на предизборна кампания, а ние имаме
кандидат, което докрай не беше сигурно, го
поканих да се присъедини и той с радост се
съгласи.
-Споменахте проблемите с липсата на
избирателни секции за българите в чужбина. Смятате ли, че това ще се промени? (бел.авт. Разговорът се води преди
да стане ясно, че ограничението от 35
секции за Великобритания отпада).
-Наблюденията ми са, че към момента настроенията в ЦИК и Външно министерство
клонят към това да не се прави изключение
от закона във Великобритания. Необходимо
е законът да се промени.
-Наблюдава се изключително голям интерес от страна на българите на Острова към тези президентски избори.
-Да, аз разговарях с посланик Димитров и
от него научих, че има над 7 хиляди подадени
заявления от българи във Великобритания,
което е абсолютен рекорд, както и като цяло
заявленията, подадени от наши сънародници
в чужбина. За първи път тези от Турция не
са най-много. За мен това решение за ограничение за броя на секциите в чужбина беше
безумно още в момента, в който се гласуваше.
Аз бях сигурен, че от Великобритания ще има
повече заявления и то още преди Брекзит.
-Смятате ли, че това оказва някакво
влияние?
-Мисля си, че да. В сегашната ситуация на
Острова няма как да е безразлично на българите тук кой управлява страната им и по какъв начин ще се държи държавата ни в рамките на предстоящите преговори. Има доста
възможности.
-Като например?
-Едната от тях е, както до сега, пасивна.
Другата е, отчитайки големия интерес на огромен брой свои граждани, да е активна.
-Защо в крайна сметка не се стигна до
приемане на закона за електронното
гласуване?

Държавата не иска голяма
избирателна активност на
българите в чужбина
-Моето мнение, както и това на експертите, с които работим по този въпрос е, че законът, във вида, в който беше приет, е неприложим. Възможност за електронно гласуване
през 2016-та, реална, не съществува. Това, със
сигурност, ще е бавен процес, надявам се, успешен. Аз, обаче, съм скептичен. Смятам, че
много хора гласуваха за този закон без да имат
реално желание да има електронно гласуване. А това води до започване на обичайните
решения за отлагане на влизане на важните
решения в сила. Общото поведение на държавата през последната една година показва
нежелание за голяма избирателна активност
извън границите на България. Единият пример е ограничаването на броя на секциите в
чужбина, а другият това, което се случва в
Германия. Знаем, че немското законодателство, по принцип, не допуска гласуване извън
консулства и посолства, но успоредно с това
допуска и изключения. На миналите избори
за първи път имаше достатъчно секции за
българите в Германия, но тази година няма
данни за никаква политическа активност на
държавата ни по въпроса. Ограничението
от 35 и отпадането на автоматичната секция, там, където са гласували над 100 души,
направи невъзможно Външно министерство
да отправи нота с ясно позициониране на
тези секции и достатъчно навреме. Защото, в
Германия административната машина работи бавно, тя има нужда от 5-6 месеца, за да
допусне изключение. Това не беше свършено
и поради тази причина сме изправени пред
връщане на старото положение в Германия,
което е много неприятно. Защото секции ще
има само в консулствата, а провинции, където живеят категорично много българи, няма
консулство. Там хората ще трябва да пътуват
до най-близкия голям град, който, отново, се
пада за северната част Франкфурт. Очаквам
там изборния ден да бъде изключително тежък и много хора изобщо да не успеят да упражнят вота си.
-Прогнозите са за проблеми с вота на сънародниците ни и в САЩ.
-Да, там се появи друг проблем, от който се
опасявахме и за който аз лично многократно
предупреждавах от парламентарната трибуна. А именно – ефектът на обезкуражаването.
Втората най-голяма общност в Америка, тази
в Тампа, Флорида, дори няма да има секция.
Това е удар директно по втората най-голяма
общност от наши сънародници в света. Така
се получава този елемент на обезкуражаване
на хората там, те са и географски и политически по-далеч. И по този начин рискуваме да
загубим активните българи в САЩ. Естествено, не можем да пропуснем факта, че тях
ги вълнува повече кой ще стане президент на
Америка по това време.
-Споменахте, че за първа година рекордът по заявления за гласуване принадлежи на Великобритания, а не на Турция.
Каква е ситуацията там, какво очаквате?
-Доколкото знам, там има заявени 38 избирателни секции. Само три от тях ще отпаднат
към този момент по закон. Там е свършена
една организационна работа, контролирана,
така че в 35 секции да се съберат всички гла-

соподаватели. Нещо, което се очакваше. На
всички беше ясно, че вотът в Турция няма да
бъде засегнат. Аз, както и ДСБ, смятаме, че в
държава с извънредно положение не би трябвало да се провеждат избори, тъй като ние
имаме суспендирана демокрация в самата
Турция и съответно сериозни опасения за сигурността вота на българските граждани там.
-Как се стигна до избирането на г-н Трайков за кандидат-президент на Реформаторския блок?
-Въпросът, по-скоро е, как го убедихме
(смее се). Аз не съм имал съмнения, че Трайчо е най-силният кандидат на реформаторите
за тези избори. Човек, с реални шансове да се
пребори, колкото и да е трудно при тази конкуренция. Бях скептичен дали ще приеме.
-Защо се спряхте на него?
-Господин Трайков има няколко много
важни качества, за да бъде избран на тази
позиция и управленският опит е едно от тях.
Спряхме се на него по две причини. Първата
от тях е, че българският президент трябва да
познава управлението на държавата, международната и външната политика, а в Източна
Европа разлика между енергетика и външна
политика трудно се намира. Енергийната дипломация е един от най-важните елементи
на дипломацията като цяло. На второ място,
от гледна точка на опита, който имам към
днешна дата, много е трудно да изпроваш
някой освен ако не го накараш да участва
във властта. Има специфични политически
качества, които не могат да се предугаждат
на теория. Едно от тях е независимостта, свободата, слоганът, който Трайчо сам си избра
– “Силата да бъдеш свободен” се доказва с
реални управленски действия. Показателен
е и начинът, по който той беше отстранен от
правителството, защото отказа да се огъне
под руския натиск за “Белене” и пред корпоративния такъв за “Лукойл” доказва, че той
действително има способността да казва “не”
на най-силните в международната и българската политика. Бих искал да напомня, че той
държеше много твърда позиция по повод
7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, американски
проект, за който също имаше голям натиск.
Тогава БСП клекнаха изключително лесно и
вкараха държавата в една спирала на излишни преговори, които в крайна сметка се провалиха. Тази способност да бъдеш коректив,
да отстояваш принципите си и ако трябва да
се разделиш с властта в днешната българска
политика са доказвали двама души – Трайчо
Трайков и Христо Иванов. Христо категорично отказа да се кандидатира за президент,
така че логично, нашият избор беше Трайчо.
Освен това, той е човек, който може да обедини Реформаторския блок, а това не е никак
лека задача.
-Какви са позитивите и негативите на
това да заемаш поста президент на България?
-Не мисля, че в личен план има какъвто и
да е позитив. Това, според мен е неблагодарна
работа, в нея няма нищо благодатно. Към теб
има свръхочаквания, защото си мажоритарно избран, а в същото време правомощията
са по-скоро са ограничени и трябва да се бориш, за да ги отстояваш.

-От кого от вашите опоненти бихте потърсили подкрепа, ако г-н Трайков стигне
втори тур на изборите?
-Аз ще дам един пример. На втория тур
на изборите в Румъния, почти всички десни
парти в ляво, и в център подкрепиха Виктор
Понта. Румънските граждани обаче, подкрепиха Клаус Йоханес. Подкрепата на партиите
няма особено значение. Не виждам много от
колегите на г-н Трайков, които биха го подкрепили. Той е доста самотен в тази кампания и позициите, които отстоява. Мисля, обаче, че това са позиции, които голяма част от
българските граждани споделят.
-Какви са те?
-Нито един от конкурентите на г-н Трайков не споделя позицията му за радикална
съдебна реформа. Може би, при Татяна Дончева има поне малко говорене в тази посока,
но 70 процента от българите искат това. Почти всички кандидати са, къде в явен, къде в
скрит сговор с Борисов. А народа иска коректив на правителството, а не негов слуга. По
отношение на външната политика няма друг
кандидат, който ясно да прокарва визия за
националния интерес чрез активно членство
в по-консолидиран Европейски съюз и по-силен Северноатланически пакт. Той е убеден,
че българският патриотизъм в момента, е
прозападен. Няма друго такова говорене.
Единствено г-н Калфин сред другите кандидати говори чужди езици, но той обяви, че да
си българофил значи, да си русофил, така че
аз не бих искал да коментират.
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Трайчо Трайков се срещна с българите в Лондон
На 4-часова дискусия, пред препълнена зала кандидатът за президент отговаряше на
въпросите на сънародниците ни във Великобритания

К

андидатът за президент на Реформаторския блок Трайчо Трайков, заедно
с лидера на ДСБ Радан Кънев посетиха
предизборно Лондон на 13ти ноември. Като част
от серията на открити срещи с граждани на България в чужбина под наслов “20 минути с Радан
Кънев / 200 минути за Вашите въпроси Лондон”.
По информация на Централната избирателна комисия, а и както от “Новини Лондон” с
гордост сме ви съобщавали многократно, тази
година рекордно много българи, живеещи във
Великобритания са заявили желание да гласуват на предстоящите президентски избори и
действително, на продължилата 4 часа дискусия
в централния лондонски хотел “Холидей Ин”
пролича, че сънародниците ни на Острова стават все по-политически ангажирани и живо се
интересуват от съдбата на родината си, макар и,
по една или друга причина, да са я напуснали.
В препълнената конферентна зала присъстваха главно млади млади хора, които, с активите
си реакции, будни и интелигентно зададени въпроси, спомогнаха дискусията да се превърне в
действителен пример за това как би трябвало да
се провеждат подобни събития, свързани в българите в чужбина. Всички помним, за съжаление
не с добри чувства, посещението на премиера
Бойко Борисов в британската столица преди
време, което се превърна по-скоро в махленска
свада и надвикване, отколкото в интелигентна
дискусия. За наше щастие, тук подобно нещо
нямаше, за което безспорно трябва да поздравим организаторите на събитието, които се бяха
справили повече от добре.
4 часа продължи дискусията, в която кандидат-президентът отговори искрено, а Радан
Кънев политически. А преди да отидат натам
двамата реформатори Трайков и Кънев се повозиха с метро и се снимаха, доволни от това.
А по време на срещата се обсъждаха всякакви теми и разбира се беше зададен „Въпросът”.
Най-стряскащият въпрос за всички политици
на всички времена беше зададен и на кандидата
за президент Трайчо Трайков, пак от българин в
Лондон. „Като се погледнете в огледалото, какво
виждате, г-н Трайков?”.
Именно премиера Бойко Борисов беше закован със скандалния въпрос от българи, живеещи в Лондон, но с пояснение: „Като се погледнете в огледалото, г-н Борисов, кого виждате?

Виждате ли Пеевски?”. „Категорично не е вярно”,
отговори тогава премиерът.
На този въпрос Трайчо Трайков отговори
съвсем различно. Той заяви, че вижда същия
човек, който виждат всички в залата. „Зависи
кога се гледам, сега сигурно имам торбички под
очите, но като цяло виждам човек като всички
вас”, отговори Трайков. Но след размисъл каза:
„Но втори път като се погледна, това не е ли бъдещият президент”.
Радан Кънев още преди да открие въпросите
към Трайков заяви: „Много ни е лесна задачата
на изборите – много ми е лесно заради Трайчо
Трайков – защото няма друг в момента, който
отговаря на вижданията в две сфери – борбата
с корупцията и да е партийно независим, за да
се грижи за обществото и второто – да споделя
много ясна прозападна позиция, силно основана на националния интерес.
По отношение на първото госпожа Цачева не
може да е адекватен избор, а по отношение на
второто категорично не може да е Радев, а всички останали кандидати не отговарят и на двете”.
По-късно в дискусията Кънев отново заяви,
че „на тези избори трябва да се реши едно нещо
и то е кой ще бие Цецка Цачева”. И по-късно в
разговорите той беше категоричен, че бъдещето
трябва да победи кандидата на ГЕРБ Цачева, не
миналото.
“Ние се опитваме да достигнем до хора, които виждат нещо повече от партийна принадлежност. Никога не съм бил член на политическа
партия. Има и друг път възможност за идентификация.
По едно време се бях притеснил, че когато
излизам да се разхождам, по улиците ми стискат ръка най-вече жени над 50 г. Оплаках се на
една приятелка, а после тя ми звънна и ми каза:
„Имам добра новина за теб, майка ми каза, че и
жени над 60 те харесват.“, сподели Трайков.
По повод пиар стратегията на кампанията си,
той заяви, че не е овладял политическото говорене на ГЕРБ, което според него било пример от
световен мащаб и вече в чужбина го имитирали.
А след откриването на Радан Кънев Трайков
изложи вижданията си за президентството и институцията, ако спечели изборите.
„В България от доста време се опитват да
неглижират ролята на президента като представителна функция и аз се опасявам, че ако е

Цецка Цачева стане президент, в президентството ще останат да работят трима души – шофьор, готвач и протокол.
Защото президентството не може да е
част от една партия и не е случайно, че
по Конституция е изведено като отделна институция, за да се намеси, например по време на политическа криза или
законодателна – чрез вето, когато законите не са справедливи”, обясни Трайчо
Трайков. Той отново застъпи тезата си,
че за него най-важно е върховенството на закона, а България е узряла и е стигнала до момента,
в който трябва да се направи съдебна реформа,
за да се постигне върховенство на закона.
„Върховенството на закона трябва да бъде
постигнато чрез радикална реформа основно
чрез прокуратурата, а президентът трябва да
гарантира, че законът ще бъде справедлив”, категоричен е Трайков.
Кандидатът за президент разказа пред българите в чужбина, че в България наскоро е имало
случай на момиче, блъснато и убито на пешеходна пътека и той е бил покрусен от думите на майката на загиналото момиче. А именно тя казала,
че ако дъщеря й е била пресякла не на пешеходната пътека, а на забраненото място, сега е щяла
да бъде жива.
„Това е основното в България, което трябва да се промени, че ако не спазваш правилата,
имаш шанс да оцелееш и това от десетилетия се
опитват да го напъхат у нас под килима”, разказа
Трайков.
Той добави, че президентът има правомощие,
което не е използвано – за законодателната инициатива и даде заявка, че ако стане президент и
види, че има закони, които народните представители одобряват, а народът, който ги е избрал
– не, тогава той може да подеме инициатива и
в парламента. „Има възможност да се генерира
такава подкрепа и коалиция, ако предложението
е важно за обществото”, уточни кандидатът на
реформаторите.
Трайков продължи, че третата голяма отговорност на президента е патриотизмът: „Смятам, че дългогодишната свенливост на дясното
по отношение на родолюбието вече не е уместна,
защото в момента е оставена на хора, които са
„фили”, но се смятат за патриоти и в същото време е агент на ДС, но не доносник, а шпионин. Па-

триотизмът на Левски е един в България - сега го
наричаме модерен, но той е единственият”.
На въпрос дали ще поиска импийчмънт на
главния прокурор Сотир Цацаров, каквото правомощие Трайков казва, че президентът има,
Радан Кънев отговори така: „Не може да става
дума за отстраняване на господаря на ВСС, съставът му не е такъв случайно, защото партиите
гласуваха да запазят досегашния му състав. Има
нужда от силен обществен натиск и много отговорно поведение, за да се случи това”.
Кънев добави обаче, че главен прокурор се
назначава с два указа и президентът има правомощие да върне веднъж единия и в този случай
това може да изиграе роля.
На въпрос от страна на млада българка,
живееща в чужбина, как Реформаторите ще се
борят с премиера, Трайков отговори с виц. По
думите му Бойко Борисов е „един проходчик”
в световната политика. „Това, което той прави,
сега започват да го правят по света”, каза той и
разказа вица.
„Обадила се Меркел, оплакала се на Бойко:
Покрай проблемите с мигрантите, не съм сигурна, че ще спечелим изборите”. Борисов й казал:
„Добре, пращам Цветанов”.
Казал на Цветанов: „Ще стоиш един месец и
ще организираш нещата”.
На другия ден Цветанов се обажда и казва –
„Всичко е наред, ние сме първи, Меркел – втора”.
И след вица Трайчо Трайков се замисли и
каза „Важното е, че истината е от първо значение, може би на хората трябва да им омръзне да
ги лъжат”.
И на въпроса какво ще е първото нещо, което
ще направи, ако бъде избран за президент, Трайчо Трайков каза, че първо ще отиде да успокои
жена си, че ще е добър баща и че ще гледа семейството си, а второто – съдебната реформа.

Трайчо Трайков: България трябва да защитава националните си интереси
-Г-н Трайков, как се решихте да се кандидатирате за изборите за президент?
-Политическата сила Реформаторски блок
ме убеди. Те се обединиха около идеята за
един кандидат и аз се радвам, че именно аз
съм този човек.
-Какво е мнението ви за конкурентите
ви?
-Бях подготвен, че ще има силни кандидати, излъчени от останалите политически партии. Всички сме конкуренти, защото в крайна
сметка мястото е само едно. Не бих могъл да
кажа кой определям за най-силен мой опонент. Това, което ми се иска е, всеки да се бори
честно в предизборната си кампания и да даде
най-доброто от себе си. Намирам твърде малко кандидати, които застъпват позиции, които от моя гледна точка са важни за бъдещето
на България. Имаме няколко леви, прокремълски кандидатури. От друга страна имаме
и ГЕРБ с кандидат, чиито корени първо, са в
лявото, и второ – никога до сега не е показала

в политческата си кариера, че може да представлява нещо друго, освен екстензия на тази
партия. Когато, на въпрос “от къде идва силата” се отговаря – “от единността на партията
ни”, това за мен значи много и е показателно.
-Какво имате предвид?
-Неслучайно конституцията издига президента като отделна институция, различна от
останалите власти. Защото, в моменти на криза президента е коректив и на изпълнителната, и на законодателната власт. И тази му роля
е отразена и в правомощията му. Той следи за
качеството на избирателния процес и ако не
е спазен духа на закона има право да наложи
вето. Не, както казват някои, да се държи като
юрист-консулт и да следи всичко буква по
буква. За това си има хора, които се занимават
точно с това.
-Каква според вас е главната роля на президента тогава?
-Той трябва да следи за това законите да
бъдат справедливи. След като това е постиг-

нато и те са справедливи и качествени, той
трябва да насочи вниманието си върху това те
да се прилагат еднакво върху всички. Да има
институции, които гарантират това.
-Къде според вас, в коя област, е необходима най-спешна реформа?
-Това, категорично, е съдебната система.
Това, смятам, трябва да е най-големият приоритет на България в момента.
-Какво ще промените, ако ви изберат за
президент?Какви са целите и вашите
приоритети?
-Ние приемаме, че живеем в демокрация.
Но, за да е истинска и устойчива тя, трябва
да се направят някои промени, свързани с
фундмента на функциониране на държавата
и съдебната й система. Демокрацията казва,
че всяко поколение трябва да проведе своята
битка за нея, тя не ни е дадена даром и не е
за вечно ползване. В момента, това, което се
случва в Европа и в света, сякаш ни дава нов
повод за размисъл. Първо, защото европей-

ските демокрации и подобните на нас, като
Северна Америка и Австралия, например, и
като население и като брой страни, сме 1015 процента от населението на земята. Тоест,
това, което приемаме за даденост, не е такова
и ние трябва наистина да защитаваме и отстояваме това, което имаме. И тук вече, стигам
до втората основна функция на президента
– национална сигурност и външна политика,
със силата и солидарността с нашите съюзници да постигаме нашите, български интереси,
убеждавайки ги, че те са добри и за тях, а не че
ние сме буфер между началниците от Брюксел
и други големи, страшни страни. Ние сме Европа. Ние сме част от най-мощния икономически блок в света и най-силния военен съюз
в историята на човечеството и трябва да имаме самочувствието, че ние изготвяме решенията на тези блокове, а не да се държим като
кандидат-членове, които отиват, за да чуят
нарежданията на началниците, а след това да
ги сведат на населението.
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роени дни преди 6-ти ноември, когато България ще даде своя вот на
президентските избори в страната,
друг, по-належащ и важен въпрос предизвика интереса на българите в чужбина и в
частност, във Великобритания. А именно
– ще има ли ограничение на избирателните секции на Острова. Вълнението дойде от
факта, че според официалната информация
на Централната избирателна комисия, броят на подадените заявление за гласуване от
наши сънародници, намиращи се извън територията на България, е рекордно висок.
Общият им брой е 34 090, като най-голямата част от тях е от страна на българи, живеещи във Великобритания – 7106. След тях
се нареждат тези в Турция (6587), Германия
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(3508) и САЩ (2933).
Дебатът около това дали ограничението на
избирателните секции, което предвижда те да
са максимално 35 на брой, независимо от броят
на подадените заявления, се водеше буквално
всеки ден, предизвика няколко извънредни заседания на парламента и прекратяване на “ваканцията”, която депутатите си бяха гласували.
В крайна сметка, след часове бурно обсъждане,
народните представители решиха – КРАЙ на
ограниченият брой секции чужбина, НО само
за страните- членки на Европейския съюз.
Във Великобритания, поне докато още е в
Съюза, ще могат да е откриват толкова брой
секции, колкото са необходими на избирателите. При нужда в една секция ще може да има
повече от една урна.

Нововъведение в бюлетината е и квадратчето “Не подкрепям никого”, което ще се брои
като действителен глас, но само за президентските и кметските избори. При съставяне на
парламент то няма сила, тъй като на парламентарни избори се определят субсидиите на народните представители и е нужна 4-процентова бариера за влизане в Народното събрание.
Важно уточнение за всички българи във Великобритания е, че те могат да дадат своя вот
в деня на изборите БЕЗ да им е необходима
предварителна регистрация онлайн. Поради
приемането на отпадане тавана на 35-те секции в чужбина, все още не е ясно кои ще са те
на територията на Обединеното кралство. За
повече информация бихте могли да следите
уебсайта на Централната избирателна коми-

сия. Предвижда се секциите на Острова да са
с 16 повече, но все още не е ясно къде точно ще
се намират те.
За първи път на предстоящите избори пред
избирателните секции задължително ще бъдат
добавени телефони за подаване на сигнали
до районните избирателни комисии, МВР и
дежурен прокурор, както предвижда една от
актуалните промени в разпоредбите на новия
изборен кодекс.
За целта на двата вида избор на 6 ноември
- референдум и президентски избори в двата
края на масата, на която са членовете на секционни избирателни комисии ще бъдат поставени две кутии гласуване, всяка от които ясно
обозначена за кой вид вот е. Съответно, ще има
и два избирателни списъка. Ако гласоподава-

Цецка Цачева
К

андидат-президентът на ГЕРБ Цецка
Цачева и на БСП – ген. Румен Радев,
излизат в първи голям телевизионен
сблъсък в студиото на БТВ. Претендентът от
БСП дойде първи в студиото, а Цачева бе посрещната от ентусиазирани поддръжници.
Държавният глава трябва да се ръководи от националния интерес – а това е
образована и просперираща нация, която живее в стабилна и сигурна държава.
Евроатлантическият път на България е
без алтернатива, представи основното си
послание Цачева.
Промяната е неизбежна, президентът не
трябва да бъде церемониал-майстор, а да е
действен. Първият ми приоритет е сигурността, вторият – балансирана и независима
външна политика, третият – да бъда социален филтър на законите, които ощетяват
правата на гражданите, каза ген. Радев.
В първия кръг от дебатите двамата претенденти за президентския пост, на които
социолозите предричат най-голям шанс за
успех, отговаряха на въпроси за националната сигурност.

Бойко Борисов:
Цачева е перфектен
юрист, за това ще
спечели изборите
“Цецка Цачева води предизборната си
кампания за президент сама, без моята
намеса или присъствие. Тя е перфектен
юрист, познава законите отлично, а това я
прави идеален кандидат за държавен гла-

Не бива да се правят компромиси с
националната сигурност. Охраната на
нашата граница изисква и отговорност
спрямо европейските граждани, посочи
Цачева.
Компромис не трябва да се прави с подготовката на хората в сферата на националната
сигурност и техния социален статус. Дълги
години властите се отнасяха с пренебрежение към проблемите на тези хора, посочи ген.
Радев.
В спор за цената на оградата по границата,
той заяви, че по времето на кабинета „Орешарски”, когато започна изграждането на
т.нар. преградно съоръжение цената е била
250 хил. лв. на километър и тогава в имало
скандали за това, че тя е висока, докато сега
цената достига 1 млн. лв. на километър.
Имаме една сигурна граница, и това е
сръбската, коментира ген. Радев въпроса за
достъпа на нелегални мигранти до страната
ни.
От миналата седмица има 50% ръст на заловени и нахлули нелегални мигранти, който
са хванати на сръбската граница, посочи той.
ва. Тя ще направи по-добър резултат от
всички останали”. Така премиерът Бойко
Борисов коментира кандидатурата на Цачева за президент.
Борисов е категоричен, че Цачева ще
бъде избрана за президент и че "без ГЕРБ
не може да се управлява". Той изтъкна още,
че за 25 години никой не е направил по-добри неща от неговата партия.
"С Реформаторският блок е лошо, но
без тях е още по-лошо", заяви премиерът,
според когото всяко друго положение би
довело до катастрофа в държавата. Той
уточни, че няма вариант ГЕРБ да управлява с ДПС и че Цачева със сигурност
няма да бъде подкрепена от тази партия.
Премиерът коментира и кандидатурата
на ген. Радев, когото определи като "новия
Орешарски". Борисов отказа да коментира
записите на Ченалова и Янева, които, според него, са "врачки", на които не трябва да
се обръща внимание. "По никакъв начин
няма да се меся в съдебната система", заяви премиерът и категорично отрече да има
нещо общо с Пеевски и Прокопиев.

Цачева не се съгласи. Според нея има непознаване на механизма, по който лицата
влизат на наша територия: има временни
центрове, а хората със статут на бежанец
може да се придвижват свободно. Не е тайна
че тези хора правят опити да напуснат страната, тъй като тя не е крайната им цел, каза
Цачева.
По думите ѝ средно на ден към този момент в страната ни влизат 81 мигранти, докато през през октомври 2015 г. броят им е бил
е 7000, т.е. намалели са в пъти.
Огромният проблем е, че процъфтява каналджийството, което генерира престъпност
и корупция. Не виждам драконовски мерки.
Ние трябва да пресечем каналджийството и
това е общ проблем – на Народното събрание, Министерския съвет и президентството.
Не бива да се нагнетява тревога, институциите са на място, действаме в синхронпомежду си, използваме и европейската солидарност. Силният глас на България се чува в
Европа, посочи Цачева.
Относно това редно ли е да „тихомълком”
да се предават на Турция лица, които там са
заплашени от преследване, Цачева заяви, че
когато е нарушен законът, това трябва да се
случва.
Националният интерес на държавата е
пред отделни права, заяви тя, но добави, че
законът се грижи да няма конфронтация
между тях.
Тихата екстрадиция за мен не говори
добре. Никой не бърза експресно, на часа,
да върне хора, заплашени от мъчения.
Това ме води ме на мисълта, че имаме
зависимост от (турския президент Реджеп Тайип – б.ред.) Ердоган, заяви ген. Радев.
Задълбочен диалог с Турция трябва да се
води, но е важна позицията от която тръгваме – от позицията на слабия ли, попита той.
България има своите ангажименти в ЕС и
НАТО и ние сме част от решението на ЕС за
Турция – едно много трудно, много спорно
споразумение, но в резултат от него опасността по българската граница е намаляла,
заяви Цачева
Всеки, дошъл отвън, пази територия, а
българският летец защитава Родина – това
са две отделни неща, каза ген. Радев относно
различните варианти за защита на българското небе. Това трябва да е винаги съвмест-

сре

Какво си казаха кандидатит
си голям телевизионен
но и никога срещу заплащане, посочи той.
Защитата трябва а е дело на модерна наша
армия, която в синхрон с партньорските
служби на НАТО има ангажимент за охраната. А защо и да не мислим за обща европейска
армия, попита Цачева.
В рамките на дебата по външнополитическите теми те се обединиха около въпроса за
преразглеждане на икономическите санкции,
наложени на Русия и се съгласиха, че страните, търпящи негативите, трябва да бъдат
компенсирани.
Цачева заяви готовност да бъде върховен
главнокомандващ на българската армия, тъй
като тази фигура трябва да взима политическите решения, когато дипломацията е претърпяла провал. Кандидатът на ГЕРБ заяви
готовност да се допитва не само вицепрезидента си вицеадмирал Манушев, но и до самия ген. Радев. Радев посочи, че не е проблем
жена да бъде начело на българската армия и я
посъветва да бъде главнокомандващ не само
на армията, но и на всички въоръжени сили
на България.
Да бъде ли възстановена казармата в
България?
Румен Радев: Нямаме икономически ресурс да върнем наборната военна служба. Добра идея е ако гледаме патриотичното възпитание на младежта, но за мен трябва да имаме
силно начално военно обучение.
Цецка Цачева: Трябва да имаме модер-
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6 – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
телят реши да упражни правото си и в двата
вота, той ще се легитимира с лична карта преди отбелязване във всеки от списъците.
Гласуването става само с отбелязване на
знак "X" или "V" със син химикал, в границите на квадратчето, обозначаващо съответния
избор на гласоподаватели. Въпреки, че според новите и все още в сила изборни правила, гласуването за президент е задължително,
избирателят трябва ясно да изрази воля дали
участва и в двата вота. Ако не посочи участие
в един от тях, членовете на СИК трябва да му
напонят, че в този ден се провежда и друг вид
избор, разясниха говорителите на ЦИК.
В зависимост от изразеното желание, той
ще получава и съответните бюлетини. Няма
опасност да се сгреши при попълването им и

пускането в урните, тъй като тази за референдума е правоъгълен лист, който след попълване трябва да се постави в плик още в стаичката
за гласуване и така да се предаде на комисията, докато другата, за президентските избори е дълга и маркирана с черна лента отзад.
В единия край на гърба й, има и два квадрата
за поставяне на печати - единият се поставя
след откъсване на бюлетината от кочана пред
избирателя, а другият, преди да бъде пусната
в урната.
Внимание! Бюлетината за избор на кандидат-президентска двойка трябва да се сгъне
още в тъмната стаичка, първо на две, а след
това на още две, така че да са видими квадратите за печати на гърба й. Излизането от стаичката с непрегъната бюлетина прави гласа

недействителен, тъй като се приема, че е нарушена тайната на вота, разясниха от ЦИК. Ако
избирател прегъне бюлетината така, че квадратите за поставяне на печати да са останали
закрити, ще получи инструкция да се върне в
стаичката и да я сгъне правилно, без това да се
отрази негативно на вота му. В единия ъгъл на
тази бюлетина, близо до квадратите за печати
с перфорация е маркиран ъгъл, в който е изписан номера на бюлетината. Той се отразява
предварително от СИК при подаването й на
гласоподавателя. След попълване и сгъване,
гласоподавателят излиза от кабината, подава
я на члена на СИК, който полага втори печат
на гърба й и откъсва полето с номера на бюлетината, като сравнява този номер с предварително регистрирания. След което връща бю-

летината на гласоподователя, за да я пусне в
урната. В бюлетината за референдума може
да се гласува с X или V само по един, по два
или и по трите въпроса, припомнят от ЦИК.
Срещу всеки от тях съответно има два варианта за отговор "ДА" и "НЕ", като предпочетеният отново трябва да се маркира с X или
V със син химикал.
В изборния ден хора с увреждания ще
могат да гласуват с подвижна избирателна
кутия като кметовете по места са длъжни да
организират такава възможност. Срокът за
подаване на заявление за това е до 22 октомври. Задължение на членовете на СИК е да
припомнят на избирателите, че гласуването
за президент и вицепрезидент е задължително, подчертаха от ЦИК.

ген. Румен Радев

ещу

те за президент на първия
дебат преди изборите
на българска армия в рамките на силите на
НАТО и с надежда за обща европейска армия.
Ястреб или дипломат – какъв трябва
да е българският президент в международните отношения?
Цецка Цачева: И до момента като председател на парламента, отстоявайки българския интерес, винаги съм подхождала с
дипломатически средства и съм успявала да
променя финални актове и декларации, които са приемани на международни форуми.
Румен Радев: Дипломат – на ястреби се
нагледахме, рисковете ги носим всички ние.
Зависими ли сме от Русия?
Румен Радев: Нека да е ясно България е
член на ЕС и НАТО. Друга алтернатива няма.
Но това не значи, че трябва да създаваме врагове извън тези съюзи. Еврофилията не значи русофобия. Това, че губим икономически,
е факт. „Южен поток“ стана „Турски поток“.
Стана така, че евтиният газ е за Турция и таксите остават за нея и това е икономическата
цена на русофобията. Не съм казвал, че искам преразглеждане на участието в НАТО, а
начина на участие. Искам да видя България
по-силен и активен член на съюзите. Не с послушание и декларации.
Цецка Цачева: Безспорно активна балансирана външна политика, стъпила на основата на националния интерес. Участието в
НАТО трябва да продължи, а президентът да

бъде гарант за модернизиране на военните
сили. Направили сме европейския си избор.
В рамките на кампанията, като че ли има
противодействие и се чуват гласове за друга
ориентация. Това е недопустимо.
Икономическите санкции срещу Русия
трябва да бъдат преразгледани. Ще настоявам българската дипломация да изработи
обща позиция за отмяна на санкциите и пострадалите държави да получат компенсации.
Румен Радев: Поздравявам г-жа Цачева,
това е една рационална позиция. Но трябва
да търсим интереса си.
На кого е Крим?
Румен Радев: Крим де юре е украински,
де факто над него се вее руския флаг. Бъдещето му зависи от народа.
Цецка Цачева: Анексията е в грубо нарушение на договореностите след края на втората световна война. Крим е в Украйна.
Каква е в момента ролята на България в отношенията между между Турция
и Европа?
Цецка Цачева: Ние сме съседи и така ще
бъде. По повод дипломацията, като държава
член на ЕС ние сме част от общото решение
на политиките на ЕС.
Румен Радев: Не приемам Местан да бъде
посредник между Турция и България, трябва
да използваме официалните си канали.
Подкрепяте ли искането за облекчен
визов режим на турски граждани в Европа?
Румен Радев: Не одобрявам, трябва са изпълнят условията за това.
Цецка Цачева: Задълженията по споразумението са ясно разписани и трябва да се
изпълнят.
В третия кръг въпроси, посветени на правомощията на държавния глава, двамата заявиха, че не желаят президентска република.
Според Радев правомощията на президента са „достатъчни, зависи как се оползотворяват“. Цачева коментира, че „президентската институция е толкова силна, колкото е
силна и с характер личността на президента.
Има достатъчно възможности да се изпълняват рационално и да се уплътняват предвидените в Конституцията правомощия“.
За квадратчето в бюлетините „Не
подкрепям никого“ Радев каза: „Може да
го има, въпросът е как се бори. Аз съм

против методиката за изчисляване на
резултатите в президентските избори,
приета през май“.
„Като юрист никога не съм подкрепяла промени в последния момент, но когато
става въпрос гарантиране възможността на
българските граждани да упражняват правото си на глас, справедливостта изисква и
подкрепям промените в последния момент“,
коментира Цачева.
Тя прехвърли вината за ситуацията на
партньорите си в управляващата коалиция:
„Нормите, които са действащи и предстоят
да бъдат променени, бяха резултат уговорката на управляващото мнозинство – нашата
толерантност към партньорите ни от Реформаторския блок и Патриотичния фронт доведе до там, за да има консенсус в пленарна
зала, финално те да изработят текстовете.
Когато стана ясно, че това не работи, активно
се намесихме“.
Според Радев това е довело до огромно
огорчение у българите в чужбина, особено
сред младите.
И двамата декларираха, че ще гласуват на
референдума. Радев не отговори дали е „за“
намаляване на субсидиите за партиите, а по
въпроса за задължителното гласуване коментира: „Всеки българин трябва да има правото
да решава дали да гласува и как“.
Цачева припомни, че задължителното
гласуване вече е въведено, а що се отнася до
субсидиите, трябва да ги има, „защото в противен случай влизаме в нерегламентирано
финансиране, за което и в момент има съмнение в определени екипи“.
И двамата заявиха, че разчитат на
българските граждани, без значение от
кои партии са, включително ДПС.
За настоящия президент Росен Плевнелиев Цачева каза: „Той имаше много сложен
мандат, справи се добре с двете служебни
правителства, които му се наложи да структурира. Историята ще даде окончателна
оценка за неговото президентстване“. По думите на Радев Плевнелиев е „взел правилното решение и с облекчение ще напусне поста
си“.
Във финалните си думи Цачева каза, че
тя трябва да е петият президент, „за
да продължи България да бъде фактор на
стабилност и сигурност, за да продължим евроатлантическото и европейско-

то развитие на страната, за да имаме
модерно образование и просперитет
на българската нация, за нейното единство, за справедливост, за продължаване на реформата в съдебната система, в
образованието. За мен правовата държава
не е само основен принцип в Конституцията
– целият ми съзнателен живот е в подчинение на този принцип. Ще продължа да работя
за него“.
Радев каза: „Защото България очаква
промяна. Трябва да имаме самостоятелен и
действен държавен глава. Той трябва да бъде
стожер на националния интерес с трезва преценка и твърд характер. Трябва да е лидер и
да може да взема отговорни решения в трудна обстановка. В моята професия залагаме
живота си с всяко излитане, затова думите и
делата ни са обезпечени с най-висока гаранция“.
Спор след перифразиран цитат
Перифразиран цитат, че ако си социалист
на 40 години, нямаш мозък, доведе до възпитана, но изнервена размяна на реплики между кандидатите Цецка Цачева и Румен Радев
по време на дебата.
В частта за блиц въпроси и отговори, запитана дали, ако върне времето назад, отново би членувала в БКП, Цачева заяви: „Била
съм член на БКП, не се срамувам от това, но
не се и гордея – въпрос на младежки години
и увлечение. Ако мога да перефразирам Бърнард Шоу: _„Който на 20 години не е бил социалист, няма сърце, ако на 40 обаче продължаваш да си социалист, нямаш мозък“.
На това ген. Радев отговори: „Г-жа Цачева
каза, че ще обединява нацията, а в момента
изхвърли всички социалисти от това обединение като безмозъчни същества“.
„Категорично не е вярно – оправда се Цачева. – Просто цитирах и казах в шеговит
план. В целия си съзнателен живот съм отстоявала европейските ценности и това беше
във връзка с коментар към мен“.
„Дано и като президент не се шегувате с българските граждани“, отговори
Радев.
„Доказала съм го като председател на Народното събрание – че уважавам всички парламентарни групи, българските граждани,
неправителствените организации. Но характерът ми е такъв – не съм само строга, мога и
да се шегувам“.
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ного хора прекарват целия си живот без да си позволят да излязат от
„комфортната си зона”, да рискуват,
да се вгледат в себе си и околните и да си кажат, че може би някъде там в необятното се
крие нещо по-добро. Независимо дали става
въпрос за отношения с приятели, връзки или
работа, често се крием в черупката на познатото и на това, на което сме свикнали, само
защото не вярваме, че това отвъд ще ни донесе повече позитиви.
Време е да спрем да се страхуваме и да започнем да измисляме собствени правила за
живота си, за да го променим по начин, който
ще ни удовлетворява напълно. Но за тази цел
трябва да сме смели и да направим неща, които ни се струват непосилни. Например:
1. Да спрем да се съмняваме във всичко
и да измисляме причини защо нещо не може
да се случи, вместо защо може и как да го постигнем.
2. Да бъдем честни със себе си и околните на 100%. Никой не обича фалшивите
хора и колкото и да ни е трудно и некомфортно, не трябва да бъдем такива. Ако казваме
истината в очите на близките ни, колкото и да
е груба, някой ден ще ни бъдат благодарни за
това.
3. Да започнем да медитираме. Колкото и абсурдно да ни се струва, това може да
се окаже пътят към вътрешното спасение и
успокоение на душата, което търсим. Ако го
превърнем в навик, това несъмнено ще промени живота ни към по-добро.
4. Да се научим да ставаме много рано.
Така не само ще имаме по-дълъг и ползотворен ден, но и ще се насладим на приятна доза
тишина, докато си пием сутрешното кафе.
Освен това ранното ставане ще ни помогне
да заспиваме в по-нормален час вечерта и да
си изградим полезна рутина. Най-успешните
хора стават в 5:00-6:00 ч. сутринта!
5. Да спрем да се страхуваме, че нещо,
което сме направили, ще бъде отхвър-
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лено и критикувано, и просто да действаме. Много хора си казват, че искат да станат
по-креативни и да се занимават с повече
неща, а в крайна сметка се прибират вкъщи и
си пускат любимия сериал с чаша вино, след
което заспиват. Пътят към успеха е осеян с
рискове, не с рози.
6. Да започнем да спестяваме. Никога
няма да отидем на мечтаното пътешествие
или да бъдем спокойни за бъдещето си, ако
не заделяме определена сума от заплатата си
абсолютно всеки месец. Трябва да следим финансите си, да си водим отчет на разходите и
да се научим на самоконтрол. Бъдещото ни Аз
ще бъде благодарно.
7. Да станем доброволци. Не трябва да
се отдаваме единствено на работа и дейности,
с които печелим пари, хубаво е да се огледаме и да видим къде сме необходими и можем
да бъдем полезни. Ако разхождаме кучета от

приют, раздаваме храна на бедните или помагаме по някакъв начин на благотворителна
организация, ще променим не само нашия
живот, но и този на нуждаещите се.
8. Да започнем да следим с какво се храним. Ние сме това, което ядем, но често в забързаното ежедневие не се замисляме много
какво слагаме в устата си, действаме импулсивно от желание да задоволим някоя потребност и не мислим как това ще ни се отрази.
Ако започнем да следим какво консумираме и
да си правим изводи, вероятно ще ни се иска
да променим нещо и това ще е за добро.
9. Да започнем да се храним здравословно. Неизменно след като започнем да
следим какво ядем, ще видим, че не приемаме
достатъчно полезни вещества с храната си и
ще ни се прииска да променим това. Здравословното хранене ще подобри имунната ни
система, ще ни направи по-енергични, по-бо-

дри и по-добре изглеждащи.
10. Да практикуваме да говорим пред
публика. Това е страх на абсолютно всеки човек, на когото не му се е налагало да говори
пред голяма група хора. Никога не знаем кога
може да ни се наложи да го правим, затова е
добре да упражняваме изказа и говорните си
умения през свободното си време.
11. Да заговорим непознат човек. Това
определено ще ни изкара от комфортната ни
зона, а най-лошото, което може да ни се случи, е да не ни обърнат внимание.
12. Да спрем да гледаме телефона си
толкова често и да обръщаме повече внимание на околните. Не бива да позволяваме
модерните технологии да станат неизменна
част от самите нас, трябва да бъдем колкото
се може по-независими от тях. Когато не ни е
необходимо, не трябва да обръщаме толкова
голямо внимание на телефона си, а да комуникираме с хората около нас. Хубаво е и да си
даваме „почивен ден” от телефони и компютри.
13. Да си изберем едно-единствено
нещо, което искаме да научим в момента. Например да не се хващаме да учим немски и френски едновременно, а само едното.
Да не сменяме интересите си през няколко
дни, а да се съсредоточим върху едно нещо,
което да изучим докрай. Фокусирането върху
едно умение ще увеличи многократно шансовете действително да го усвоим.
14. Да постигнем нещо, което винаги
сме смятали за невъзможно. Не трябва да
си поставяме ограничения и да се спираме,
само защото се чувстваме неуверени. Няма
невъзможни неща!
15. Да се научим да търсим помощ от
околните, когато ни е необходима. Работата
в екип е не просто клише от автобиографията, но и умение, което се цени навсякъде.
Не трябва да се мъчим да постигнем всичко
сами, когато някой ни подава ръка и ни мисли
доброто.

ни и най-полезни за здравето ни аминокиселини, която може да се набави само чрез
храна или добавки. Тя помага на мозъка да
произвежда серотонин, познат още като
„хормонът на щастието”.
2. Предпазва зъбите, благодарение
на кокосовото масло, което се съдържа в
шоколада. То създава невидим предпазен
филм около зъбите, който
ги пази от натрупване
на бактерии и плака. Твърдението, че шоколадът е вреден за
зъбите, важи
само ако изяждаме по един
цял всеки ден.
3. Влияе положително на
кръвта, особено при

хора с високо кръвно налягане. Според изследване от 2012 година, черният шоколад
подпомага кръвотока в тялото и предпазва от атеросклероза (заболяване, засягащо
вътрешния слой на големите и средните
артерии).
4. Подобрява състоянието на кожата, защото съдържа антиоксиданти,
витамини, микроелементи и флавоноиди.
Те подобряват притока на кръв към кожата, подпомагат плътността и хидратацията й и предпазват от вредното влияние на
слънчевите лъчи.
5. Задоволява нуждата от хапване
на сладко и потиска апетита. Според невролози, дори малко парченце качествен черен шоколад преди ядене може
да ни накара да спрем да фантазираме за
изкушаващо парче торта или друго лакомство, както и да ни предпази от преяждане. Това е така, защото при консумацията
му се задействат хормоните, които изпращат сигнал до мозъка относно това какво
ни се хапва и какво – не.
6. Подобрява когнитивните функции на мозъка, тъй като подпомага
притока на кръв към него. Благодарение
на флавоноидите, магнезият и екстрактът
от какао, шоколадът е особено полезен
за пациенти с Алцхаймер и за хора над
70-годишна възраст. Освен че
подобрява паметта, той помага и
на учащи хора, които трябва

да запаметят голям обем информация за
кратко време.
7. Помага в борбата с остаряването и смъртността, благодарение на
високото съдържание на антиоксиданти
в него, които забавят процеса на стареене
на клетките. Канадски учени установиха,
че при хората, които редовно консумират
шоколад, рискът от инсулт е с 20% по-малък, отколкото при тези, които се ограничават от него. Освен това, шоколадът дава
50% повече шанс ако получат инсулт, да се
преборят с него.
8. Намалява риска от сърдечен
удар и сърдечни заболявания, тъй
като полезните бактерии в червата го разграждат до вещества с противовъзпалителни свойства, оказващи благоприятно
влияние върху притока на кръв към сърцето. Освен това, шоколадът поддържа
нормални нива на холестерола.
9. Бори се със стреса, защото
води до освобождаване на ендорфин. Според учени, друга причина за
това може да е просто самият факт, че сме
задоволили желанието си да хапнем нещо
сладко.
10. При бременните жени оказва
положително влияние върху развитието на плода. Според учени от Атланта, ако бременната жена консумира умерени количества горчив шоколад редовно,
ще има здраво, умно и усмихнато бебе.

15 трудни
промени,
които ще
направят
живота ви
по-добър

10 причини да хапваме шоколад по-често
О

т малки ни учат, че шоколадът е
нещо, от което трябва да се ограничаваме, защото е висококалорично и е пряко свързано с наднорменото
тегло. За пример ни дават една от нациите
с най-пълни хора – американците, за които е изчислено, че хапват средно по 4.5 кг.
шоколад на година (за един човек). Все
повече нови изследвания обаче идват, за
да разбият стереотипите и да докажат, че
всъщност ползите от хапването на шоколад са повече, отколкото негативите.
За много хора дори черният шоколад е тема табу, когато говорим за борба
с излишните килограми. Във всяка диета
категорично се забранява да се консумира дори този вид, въпреки че съдържа не
само антиоксиданти, но и витамини. Но
когато става въпрос за качествен черен
шоколад, съдържащ поне 70% какао, и
консумиран в умерени количества – няма
място за предразсъдъци.
Учени смятат, че две-три блокчета качествен шоколад дневно
не само няма да повлияе дори минимално на фигурата ни, но и има
поне 10 ползи. Ето ги и тях:
1. Подобрява настроението, тъй като съдържа
триптофан – една от 20-те основ-
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ойто живее толкова дълго в един хотел, какъвто бе
си колежка, застанала с хитра усмивка пред нея. Инстинкслучаят с Марлене Вайс с моминско име Цу Енглиштивно бе отстъпила половин крачка назад. Човек не можеше
берг, а по-точно казано – тридесет и седем години и
да има доверие на старицата. От нея всичко можеше да се
единайсет месеца – обикновено има собствено виждане за
очаква. Вайс бе луда, нямаше две мнения по въпроса.
привичките в съответното място. При старата дама, която
- Какво искаш?
наскоро бе надхвърлила осемдесетте, това означаваше, че
- Няма ли да ме поканиш?
вече не я беше грижа дали някой случаен гост ще я зърне по
Шантал Дюпон бавно разтвори вратата на апартамента
халат и пантофи в коридора. Тя имаше навика, когато напуси изгледа как Марлене Вайс навлиза в живота й, след като
каше апартамента си (а това се случваше извънредно рядко),
дълго време бе играла там ролята на омразен фантом.
да се носи грациозно из празните коридори, сякаш стъпваше
- И?
на педя над земята, и всеки, който я срещнеше, трябваше
- Изглежда почти като при мен.
да се чувства привилегирован. Такива случаи обаче нямаше
- Така е то в хотелите.
често. От една страна, тя излизаше само по изключение от
- Който живее толкова дълго в някой хотел, може сам да
покоите си в луксозния "Тур о' лак". А от друга, наказваше
си подреди стаята.
всекиго, който инцидентно попаднеше пред очите й, с пълно
- Че защо тогава да живея в хотел? – Шантал Дюпон
пренебрежение. Само две-три от камериерките заслужаваха
бавно пусна вратата да се затвори и тръгна след нея. – И на
вниманието й. Жулиет от Марсилия например или Мадрикакво дължа тази съмнителна чест?
на от Куба, две млади жени, които се бореха за оцеляване с
Марлене Вайс се обърна с все още протегната ръка и
ниските си заплати в скъпия Цюрих, за да избягат от още
притисна един плик към корема й.
по-мизерен и изпълнен с лишения живот в предградията
- Ето, вземи. Твой е.
на родните си градове. Те често се налагаше да изслушат
- Какво е това?
дългите проповеди на госпожата на тема живота като цяло,
- Снимки. Стари неща. Изобщо не знам защо съм запамъжете в частност и особено вещицата на шестия етаж.
зила този боклук. Но преди да го изхвърля, си рекох да ти го
Вещицата от шестия етаж, чието име Марлене Вайс твърдонеса.
до отказваше да назове и с която от тридесет и четири годиШантал с изненада отвори плика и извади тесте стари
ни не бе разменила и сричка, бе също толкова възрастната
фотографии, някои от които бяха доста пожълтели, а други
Шантал Дюпон, дама с напълно побеляла коса. Изправената
имаха избелели петна.
й, почти безтегловна походка бе довела дотам, че всички, с
- Имаш мои снимки от Париж?
изключение на Марлене Вайс, с обич я наричаха "омагьосаМарлене повдигна рамене.
ната принцеса". Независимо дали бе вещица, или принцеса,
- Бяха тогава на масата в моята гримьорна. Прибрах ги,
приказната кариера на Шантал Дюпон бе толкова назад
без да гледам.
в миналото, че я познаваха само като име. Не бе останал
В този момент Шантал Дюпон обаче вече нямаше сили
почти никой, който да я помни (мосю Жан с удоволствие си
за сарказъм. Тя потъна в едно кресло и с треперещи пръсти
я спомняше, но това можеше да се очаква).
разлисти снимките.
Който не е запознат с особените взаимоотношения – или
- Фредерик – прошепна тя със странно глух глас. – Амели.
по-точно казано липсата на такива – на двете възрастни
Курт! Ах, Курт. И Миракова, боже мой. – За кратко вдигна
Почти няма смисъл. След няколко часа започва смяната ми.
дами, които от толкова отдавна живееха под един, макар и
поглед и на Марлене Вайс се стори, че забелязва някакво
- Дрън-дрън! Отивай при приятеля си и правете каквото
голям, покрив, няма да разбере колко дълбок, да не кажем
блещукане в очите й.
си искате. Животът е прекалено кратък, за да го прекараш
непреодолим, е ровът, образувал се между тях. При това
- Как може да си толкова сантиментална – каза тя, само че
само в работа. Хайде, побързай.
едно време те бяха близки. Не точно приятелки, по-скоро
далеч не толкова сухо, колкото искаше. Наблюдаваше мъл- Да, мадам – прошепна Мадрина и направи лек реверанс.
колежки и съпернички, но в смисъла на съревнование межчаливо бившата си колежка, която – също в пълно мълчание
- Ах, тези млади днес, нямат чувство за изпълнен живот
ду еднакво достойни противници, т.е. честни и изпълнени с
– потъна в миналото. Апартаментът бе подреден съвсем
– промърмори Марлене Вайс, преди да се изпъне в цял
уважение една към друга.
не като собствения й. Самата Дюпон също бе спретната.
ръст (което не беше особено много) и да почука на вратата
До онази случка през 1973-та, а може би да е било и 1974
Въпреки късния час прическата ѝ бе перфектна и жената
с номер 604, без да забележи как камериерката Мадрина се
година, когато двете жени, тогава още почти млади и почти
носеше халат, който вероятно всеки ден даваше за гладене. –
шмугва в един от близките апартаменти. Възрастната дама
спиращо дъха красиви, се озоваха на една и съща сцена в
Е, добре – каза тя, след като явно нямаше какво да очаква от
дори не бе забелязала колко красиво се бе облякло момичепрочутата Опера Гарние в Париж, за да участват в прослушШантал. – Трябва да си тръгвам. – Вече бе хванала дръжката
то.
ването за една и съща роля – La Fille mal gardée . И двете
на вратата, когато зад гърба си чу едно тихичко "благодаря".
Зад вратата нещо прошумоля, след това се чу тих глас:
кандидатстваха за главната роля, но нито една от тях не я
- Моля – отвърна Марлене Вайс и не можеше да повярва
- Да, моля?
получи. Вместо това едната играеше гувернантката, а другата
на ушите си, когато добави: – За мен беше удоволствие.
- Отваряй – каза Марлене Вайс. – Трябва да поговорим.
– майката. Коя от двете блестеше в коя роля, днес вече никой
- Знаеш ли, това означава много за мен – отвърна Шантал
Минаха няколко секунди и вратата се отвори.
не помнеше (дори и мосю Жан, който обаче така и не бе глеДюпон и се изправи. С малка, поръбена с дантели кърпичка
- Вайс?
дал постановката). Всеизвестен факт бе обаче, че се стигнало
изтри очите си – да, наистина бе ревала! Приближи вратата с
- Дюпон! – Марлене Вайс изгледа другата стара жена от
до скандал, тъй като двете застаряващи балерини напълно
една от снимките в ръка. – На тази те има и теб. Не искаш ли
горе до долу. – Мили Боже, колко си остаряла. – Тя бръкна в
засенчили по-младата колежка, изпълняваща ролята на зле
да я задържиш?
чантата си и направи онова, което замисляше от години.
опазеното момиче. В края на краищата и двете трябваше
Марлене пое фотографията и я погледна. След това се
***
да напуснат продукцията. Тъмното минало бе погълнало
усмихна накриво:
Шантал Дюпон погледна протегнатата ръка на бившата
незнайните причини, поради
- Да, това сме ние двете.
които по-късно дамите се
Добре помня тази сцена. Ти
настаниха в "Тур о' лак", как
беше сензация.
така никога повече не разме- Аз ли? Теб те извиканиха и дума, нито пък защо
ха шест пъти на бис! Да,
едната наричаше другата
наистина, нека бъдем честни.
вещица, а другата говореше
Може и да си вещица, но
за първата като за уличница.
умееше да танцуваш.
Всичко това бе забраве- Да, може в тази сцена
но, когато Марлене Вайс
действително да съм била
крачеше през приглушено
по-добрата. – За момент на
За първи път в Кралството!
осветените хотелски коридоезика ѝ бе да каже, че другата
ри в едната ръка с чанта на
може и да е уличница, но
„Диор”, а в другата…
поне е честна. После обаче
- Пардон, мадам, мога
преглътна и си пое въздух.
ли да ви помогна? – попита
– Жалко – рече вместо това.
Нови и стари издания на достъпни цени и богат каталог от www.knigi-uk.com
младата Мадрина.
– Ако не се беше захванала
- А ти какво правиш по
тогава с Васили…
това време в хотела, дете? –
- Да съм се захващала с
Въпреки че Марлене Вайс бе
Васили? Аз? – Цялата тъга и
далеч по-ниска от кубинсантименталност бяха изчезската камериерка, тя успя
нали. – Откъде ти хрумна?
да я изгледа отвисоко. – Не
www.knigi-uk.com
трябва ли да си у дома?
Moжете да прочетете
email: knigiuk@gmail.com
- Хм – отвърна красивото
останалата част на
Телефон за връзка: 07405699308
момиче и повдигна рамене. –
www.knigi-uk.com

Български книги във Великобритания

Хижа "Гюндера" е на 1500м надморска височина,
само на 10 км от Сапарева баня, където се намира
най-топлия минерален извор на Балканите с
температура на водата 103 градуса. На 300м е
ски-писта "Аждера" с дължина 470м, снабдена със
ски-влек, ски-гардероб и чайна. За начинаещи
скиори има и детска писта, с дължина 100м и
детски ски влек. На 1000м от хижата е писта
"Бекяра"-дължина 500м, детска писта, ски-влек,
ски-гардероб и чайна.
От хижа "Гюндeра" до Хижа "Седемте Рилски
езера" прехода е 3часа. .До седалковия лифт е
7км. А пистата от езерата до х.Пионерска е дълга
4300м. Хижата е 4-етажна постройка -реновирана
и добре обзаведена. Всички стаи са с латексово
покритие, ламиниран паркет, нови легла, ПВЦ
догрма, локално парно.
Хижа "Гюндeра" разполага с:
- кафе-аперитив, ресторант, чайна с камина, лятна
градина, детска площадка, паркинг
Апартамента е със самостоятелен санитарен
възел, телевизор, DVD, сателит. Стаите са без
санитарен възел, но на всеки етаж има отделни
мъжки и дамски бани и тоалетни.
Цени:
- апартамент 60лв;
- нощувка/на легло/ 13лв;

Паничище,
Сапарева баня
тел: 0878-340-061

22 Пътуване

24 октомври, 2016

Вторият Лондон на Европа е Копенхаген
Тук ще ви се наложи да изчакате 7 месеца
преди да си намерите жилище

Г

одини наред, Дания оглавява всички класации за най-щастлива нация на Земята,
заради позитивния си начин на живот,
добрите условия за стартиращ бизнес и здравословният балансиран начин на живот. Но
сега Дания, и столицата Копенхаген, вече
имат нещо, от което да се оплакваме: твърде
високите цени на наемите. Популярността, в
крайна сметка, идва със своята цена. И тъй
като населението в Копенхаген расте все повече и повече, жилищата стават кът, както
и в Лондон, и нормално цените се покачват.
Очаква се от 11 хиляди души до края на 2016,
хората да станат 100 хиляди до 2027 година.
"Всичко ще се промени, когато минем 600 хиляди копенхагенци. Затова ще трябва да се
строят много жилища, които да са на нормална цена и да са достъпни за средната работна
класа", казва кметът на града Франк Дженсен.
Очаква се, скоро да бъдат изградени 9 хиляди
нови домове за по-бедната част от населението, като целта е да се избегне бум на луксозни апартаменти. Има две основни причини
за растежа на жилищната криза - все повече
датски двойки остават в града, където правят
семейства, а не отиват в предградията, също
така много хора идват от по-малките градове.
45 хиляди дома трябва да бъдат построени за
следващите 10 години, за да се отговори на
търсенето.
Има много строителство, особено в
Nordhavn, Carlsberg Byen и Sluseholmen, които преди са били бивши индустриални райони. Но специалисти по жилищно дело твър-

дят, че това няма да отговори на нуждите на
онези, които търсят домове под наем. "За нещастие, новите домове в Копенхаген са предимно твърде скъпи. Нуждаем се от по-малки
домове, които да не струват повече о т 1,500
паунда на месец, за да се отговори на нуждите", казва датчанката Арсен. Апартамент от
97 квадратни метра в Карлсберг ще струва
500 000 долара, за да се купи.
Наемът на дом от 100 квадратни метра излиза средно 2,655 паунда на месец", уточнява
столичанката.Пазарът на домовете под наем
в града става невероятно сложно и страшно
конкурентна. "Най-голямото предизвикателство за хората, които се надяват да заживеят
спокойно в големия град е да намерят апартамент под наем, което да отговаря на нуждите им", казва още тя. Не е странно за хората
да спят по приятели, на дивани и по земята
повече от 3 месеца. "Трябва веднага да проверяваш всички сайтове за домове под наем,
да обновяваш всяка сутрин, защото може да
има дом, който е добър и да изчезна за часове" , казва Трине Лохман, решил да се върне в
Дания от Португалия през 2015 година. "Това
си е работа на пълен работен ден за търсене
на жилище", казва датчанинът. Държавните
регулации за наемите също затруднява положението. Подобно на Ню Йорк, регулациите
в Копенхаген помагат само при цената на отдаването на стари жилища в центъра на града, и там рядко можеш да намериш свободни.
Тези, които не са контролирани, са скъпи за
клиентите. Така апартамент от 70 квадратни

метра може да струва 943 долара на месец,
докато например едностаен апартамент на
свободния пазар излиза 1,272 долара. Между 1 и 6 % от даваните под наем жилища са
построени след 1991 година, според данни от
последните 2 години.
И какъвто е случаят с големите градове из
цял свят, цените падат значително, ако се съгласиш да живееш извън градовете. "Важно е
да имаме правилните нагласи, не е кой знае
какво да си на 30 мин път от града", казва още
Алекс Рос, бивш учител от Великобритания,
който се преместил в Копенхаген през март,
2016-та. Англичанинът допълва още: "Беше
истинско предизвикателство да намериш
дом, по нашия бюджет. И затова трябваше да

се задоволим и други райони, и това ни позволи да намерим повече за по-малко новини”.
Той бил също така гъвкав при пристигането
си в Копенхаген. "Първо използвахме така
нареченото "споделено настаняване". Така се
запознахме с повече хора от местната общност", припомня си британецът. И преди да
пристигнете, много важно е да си направите
добре домашното и да бъдете реалисти. Цените там могат да са по-високи, отколкото очаквате. "Трябваше да отделим 25 % от първоначално планираните средства, за да намерим
дом. Локацията не беше една от най-добрите."
, казва калифорнийката Кара Уонг."Трябва
или да останете разочаровани, или да пръснете повече пари", сподели американката.

от живия Борнмут. Тук можете да намерите
място за голф и чудесен ресторант, с прекрасна гледка, като обяд за трима с прясна риба
излиза общо 25 лири. Има и кафененце, което
предлага чудесен сладолед и сладкиши. Ако
ще отсядате в града, можете да се разходите от
Борнмут до плажа (но отнема няколко часа),
а след това да хванете автобус от пристанището обратно до града.
6. Островът Brownsea
Малко вдясно към края на Сандбанкс, можете да хванете ферибот до Studland(това е
един напълно естествен остров, където е заснето началото на „Летящия цирк” на Монти
Пайтън) и Островът Brownsea. Преди на него
са живели монаси, след това е било индустриална зона, там е направен първият лагер
на скаутите, има и много панаири. Купен е от
Мари Бонхам-Кристи, който купил острова
за 125 хиляди паунда през 1927 година. Там
можете да се разхождате из дива пустош , но
не можете да посещавате замъка. Той е частна собственост и не може да бъде гледан от
външни хора.
7. Градините в Пул
Задължително разгледайте 10-те акра от
частни градини в Пул. Истинските звезди
са в Японските градини, които са невероятно цветни през есента, както и италианската
градина и Вилата, която е популярно място за
венчавки. Има и чудесна стая за чай. Входът
струва 8,45 паунда, а градините са отворени от
10 сутринта до 6 вечерта до 31 октомври, и до
4 следобед за остатъка от годината.
8 .Водни спортове
Дори да не вали, можете да се понамокрите

малко. Това е перфектното място за малко
бординг, уиндсърфинг,кайтсърфинг,уотърски или плуване с корабче. Има и също така
сърф училище, където можете да усъвършенствате способностите си.
9. Тауър Парк
Това място е страшно забавно и е чудесният заслон, когато времето е лошо. Има
воден парк, 10 кино екрана, боулинг и ресторанти. Това си е като тийнейджърски
рожден ден за всички възрасти.
10. Храната
Тук можете да намерите най-добрите
картофки и риба, но и бургерите са отлични.
11. Шопинг
Борнмут предлага по-компактна и стилна шопинг улица, в сравнение с Пул, с много
магазини, книжарница и кафенета. Ако сте
фен на антиквариатите –също ще си откриете чудесни неща в Pokesdown.
12. Фестивали и нощен живот
Борнмут предлага възможности за бурен
нощен живот, заради което и е любима дестинация на студенти и млади хора. Повечето от клубовете и баровете се намират на
Оld Christchurch Road И Exeter Road. Чудесна гледка се открива от Скай Бара от хотела
Хилтън в Борнмут.
13. Как се стига
Влаковете от Югозападната линия стигат
до там от гарата Ватерло, Лондон до Борнмут за 51 паунда. Проверете какво влакче
хващате ,ако е без прехвърляне ще ви отнеме 1,45 минути, но има и такива, на които
им отнема 3 часа.

13 причини да посетите Борнмут и Пул, когато не е лято.
Чудесно място за изкарване на някой мрачен, дъждовен уикенд
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огато слънцето изгрее, всички се стичат
към Борнмът за малко пясък и вода, риба
и чипс и 99s на плажа. Но районът има
още много какво да предложи, дори когато
времето е лошо – и още по-приятната новина
е че няма да ви се наложи да си проправяте
път с лакът из гъстите тълпи. Със своя разнообразен нощен живот, малкият, но много
добре оформен шопинг център,зеленината и
дивия си живот, без да споменаваме бреговата
линия – това е наистина прекрасен регион.
1. Градините
Тези прекрасно оформени градини в сърцето на Борнмут, между Хай Стрийт и морето,
са щедри с каквото си представяте. През лятото е претъпкано, но нещата се успокояват през
есента, и може да се радвате на много цветя,
поляни, а стига да не ви е страх от височина –
да се качите на балон, откъдето да разгледате

от високо.
2. Музеят и арт галерията
Викторианската вила е претъпкана с картини, скулптури и артефакти. Но и самата къща
си заслужава да бъде разгледана, със своите
тематични стаи и вдъхновени от собствениците изложбен стаи със сувенири от различни
пътешествия. Работи от вторник до неделя,
между 10 и 5 следобед – струва само 6 лири.
3. Пристанището
Тук е наистина красиво и величествено. И
след като сте се разходили из малките магазинчета, може да намерите бар и грил, където
сервират вкусни неща от закуската през обяда
до вечерята. Входът към самото пристанище
струва само 1 лира. Имате възможност да ловите и риба.
4. Пристанището в Пул
Това е сърцето на Пул. Можете да видите
най-красиви лодки. Малко
разходка до местния музей,
който разказва историята на
региона, богата дори с пиратски приключения – както и да разгледате местната
изложба.
Вход-свободен,
работи от 10 сутринта до 5
следобед между понеделник
и неделя,до обяд.
5. Sandbanks
Това не е най-прекрасният плаж на Великобритания,
но Сандбанкс е едно успокояващо плажно кътче, далеч
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Влакът, който превозваше трупове

а 87 години, почти всеки ден, един влак
излиза и се връща в Лондон. Той напуска специална гара близо до Ватерло,
построена специално за линията и нейните
пътници. Пътешествието, продължаващо 23
мили, което няма спирки след напускането
на британската столица, отнема 40 минути.
По време на своя път до финалната дестинация, пътниците наблюдават прекрасния
пейзаж на Уестминстър, Ричмънд Парк и
Хемптън Коурт - да, няма грешка – разбрали сте правилно - пътят е специално
избран заради своя успокояващ характер.
Обикновено, дали пътниците, возещи се на
влака, ще бъдат спокойни - не е най-важното за железопътните компании. Но това не
е нормална железопътна линия. Много от
пътниците на нея могат да бъдат наистина
разстроени. Другите - тези, които пътниците обичат или са обичали някога - да бъдат
мъртви. Тяхната дестинация - гробището. За
годините от 1854 до 1941 -ва, железопътната
линия Некрополис Лондон е била най-зловещата, странна железница в британската
история. Тя пренасяла мъртъвците на Лондон до гробището в Броукууд, близо до Уъркинг, в Съри, гробището, построено около
железопътната линия. Смята се, че влакът
е пренесъл близо 2 хиляди трупа за година.
Също така транспортирало семействата и
приятелите им. "Гостите" можели да тръгнат
заедно с техните близки в 11,40 сутринта, да
присъстват на погребението, да присъстват
на помен и после да се върнат със същия
влак, като се приберат в Лондон в 3,30 следобед. Да съчетаеш скръбта и ефикасността
всъщност може да се сметна и за доста притеснително решение. "Смятам че не е редно",
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Вижте историята на най-зловещата
железница на Лондон
казва свещеник, свидетелствайки пред общинските съветници през 1842 година. Но
хората просто свикват с това, разказва историкът Джон Кларк, който е написал книга
за зловещия влак. По време на своето проучване, Кларк казва, че е питал една от ЖП
компаниите дали имат снимки на труповете.
От там попитали: "Не, защо да имаме?". За
хората, които са работил там, това не е било
нещо необикновено.
Когато било предложено влакът да транспортира пътници и техните мъртви близки
- това предложение е изглеждало нормално. Критици обаче недоволства, че влакът
е твърде механичен, твърде студен - за по-

добна деликатна работа. Също така казвали,
че влаковете, които транспортират трупове,
после ще возят и живи хора - подобен микс
изглежда странен и дори опасен, и нехигиеничен. Затова и този влак бил посветен
единствено на превозването на трупове към
гробището. Други казвали, че това ще доведе до смесването на социални класи. Били
направени отделни вагони за бедните и богатите, като подобно разделение е имало в
много британски влакове. Но дори факта,
че банкерът и ковачът ще пътуват заедно,
в един влак, е била супер шокираща. Така е
било и с гробището - то не е било разделено по класи и материално състояние, а по

лото, тази диагноза е била нещо шокиращо за
учените,защото организмът реагира така остро
на нещо, което е живително за него.Все едно са
фъстъци или прах. Най-ранната теория за това
заболяване е обяснявала, че тя се причинява от
химикали, които мъртвите клетки на кожата отделяли при досег с водата. Други предполагат ,
че самата вода прави странна реакция с кожата,
при която се отделят токсини, карайки имунната ни система да реагира. Но да третираш кожата си , с цел да премахнеш тези отрови прави
положението още по-зле. Но когато се премахне
напълно горния слой на кожата, организмът
реагира напълно нормално. Каквото и да е причината- това е опустошителна диагноза, която

може да съсипе живота ти. „Имам пациенти,
които са изпитвали уртикария за 40 дни и им
искаше да се гръмнат”, разказва специалистът
по алергии Маркъс Маурер. Страданията могат
да причинят безпокойство, притеснение и
ниско самочувствие, причинено от постоянното
чувство на сърбеж. „По отношение на качеството на живот – това е едно от най-неприятните
заболявания, коментира докторът. Рейчъл била
на 12 години, когато й открили заболяването.
„Моят доктор чу какво изпитвам и бързо ме
диагностицира. Радвам се, че бързо откри
проблема”, разказва тя. Не е била изпратена за
тестове. Стандартният начин за установяване
е да се държи кожата мокра за половин час, за

религии - агликанците били разделени от
християните. И въпреки многото критики,
правителството е започнало работа по своя
проект. По средата на 19-ти век, лондонските гробища били прекалено претъпкани. И
тъй като населението растяло, почти се удвоило от 1801 до 1851 година, ситуацията се
влошила. Всяка година, Лондон погребвала 50 хиляди, но местата за погребване останали 300 акра. Това се стигнало до доста
неприятни моменти, когато се изравяли погребани отпреди, за се положат в земята "новите мъртъвци". Само тези, които можели да
си позволят да отделят малко повече пари,
можели да си позволят "местенце" в най-известното гробище на Лондон като Highgate
Cemetery. Така се спасявали от опасността
да бъдат кремирани или изровени, когато
починат.
В крайна сметка, Парламентът закрил
гробищата във вътрешната част на Лондон и
започнало да отваря такива в покрайнините.
Тогава, земята била зелена. И била евтина.
И имало много пространство. Brookwood
Cemetery било голямо 1,500 акра, в сравнение с 218 акра вътре в Лондон. Кръстен
„Лондон Некрополи” - то било най-голямото съществуващо по това време и неслучайно се превърнало в една тъжна атракция.
Единственият проблем пред лондонските
управници било само как да се стигне до
него. Известно време били използвани коне
и каруци, но това причинявало страшно
много неудобство, а и отнемало много време, твърде много време. Така била построена
и ЖП линията, а зловещата и тъжна нейна
гара стои и до днес там. Сега се казва Северна гара.

Жената, която е алергична към вода

ейчъл се събужда и изпива една чаша от
нещо като отрова, която тя чувства като
купчина от игли. И те се стичат надолу по
нейното гърло, може да почувства как нараняват кожата й, оставяйки след себе си дълбоки
червени рани и нещо, което щипе много.
По-късно през деня, подобни болезнени капки
падат от небето. В местния център за забавление и отдих тя гледа как хората се къпят в тази
отрова. Изглежда да се забавляват. Не, това не
е някаква алтернативна реалност. Това е света
на Рейчъл Уоруик, която е алергична към вода,
разказана от Би Би Си. Това е свят, в който не
съществува такова нещо като отпускаща баня
или приятно топване в морето, или да изпиеш
чаша разхлаждаща вода. „Тези неща са моят
ад’, казва тя. Всеки контакт с вода, от какъвто
и да е вид, дори потта й, причиняват на Рейчъл
болка или сърбеж, които продължават с часове.
„Все едно съм избягала маратон, чувствам
се наистина уморена и постоянно трябва да
намеря начин как да се спася от заобикалящата
ме вода”, споделя жената. „Това е ужасно и ме
кара да се чувствам много тъжна”, споделя още
Рейчъл. Не е просто неприятно. Чудно е въобще
как тя живее. Как оцелява?Само си помислете
всеки ден колко често имаме досег до вода,
независимо дали я пием, къпем или просто ни
вали дъжд. Най-малкото 60 % от тялото ни е
вода. И ако всички ние живеем благодарение
на водата, Рейчъл трябва да живее въпреки нея.
Защото все пак не може да не пие вода, примерно, нали? „Когато срещна хора, винаги са супер
изненадани и ме питат как ям, какво пия. Как се
къпя? Просто преглъщам болката и продължавам напред”, разказва Рейчъл. Още от нача-

Какво е да
живееш,
когато една
баня ти
причинява
болка?

да се види какво се случва. „Но ако ме поставят
на такова мъчение, това ще е ужасно за моето
заболяване – така ми каза лекарят”, спомня
си още жената. И докато как да оцелееш не е
чак толкова големият проблем - да издържиш
всекидневното чувство на дискомфорт е друго
нещо. Например, зимата, когато вали наистина
много. Тогава Рейчъл не може да излезе от дома
си. За всекидневните дейности като къпането,
съпругът на Рейчъл, който е и неин гледач – й
помага. Къпе се един път на седмица. За да не се
поти , носи леки дрехи и избягва упражнения.
Пие много мляко, за да не ожаднява,защото
реакцията е по-различна, отколкото с вода. За
такава мистериозна болест – търсенето на лек
е все още голямо предизвикателство. Засега
просто се дават мощни анти-хистамини. Доктор
Маурер например разказва, че един от неговите
пациенти реагирал остро на потта си. Не можел
да тича за автобуса, без да получи остра реакция. Дори не можел да преподава лекции пред
студентите си, защото и най-малкото вълнение,
заради което може да се изпоти –го карали да
се чувства много зле. Дал му лекарство за астма
omalizumab, което само за седмица го накарал да се чувства по-добре. Това е безопасно
и ефективно, но има и една уловка.Засега не
е позволена употребата му при уртикария,
защото не е доказан ефекта му сред голям брой
изследвани.
Така че, на Рейчъл само й остава да чака. Да
чака все отнякъде да излезе решение на проблема или поне това лекарство да бъде разрешено.
А какво ще направи първо, когато оздравее?
Веднага ще се топне в голям басейн с вода и ще
танцува под дъжда!
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Radiohead потвърди!
Ще забиват на Glastonbury!
Джоди Фостър
става ТВ режисьор
Тя ще се включи в сериала
„Черно огледало”

Билетите за фестивала са продадени,
но ето кога се очакват допълнителните!

Р

ок групата Radiohead потвърди участие в музикалния фестивал Glastonbury
следващата година. Това ще е първата
им проява във Великобритания от шест години насам. Слухове за това, че ще зарадват
феновете си на Острова циркулираха в медийното пространство от сряда насам, заради тяхна снимка. От фестивала потвърдиха
новината на следващия ден, публикувайки в
„Туитър”. „Да, те ще са тук отново и нямаме
търпение”, написа организаторът Емили Ийвис. Бандата ще свири през първата вечер на
23 юни. През 2011 година те отново бяха на
този фестивал, но свириха „тайно” само за
отбрани фенове на една малка сцена. Все още
предстои да се потвърдят имената на другите
хедлайнери, въпреки че се подозира, че някои от тях са Лейди Гага и Фу Файтърс. Смяташе се, че френското дуо Daft Punk също ще
участват, но от фестивала отхвърлиха такава

възможност, казвайки: „Както е в 99 % от
случаите, слуховете са лъжа”.
По-рано през седмицата рок групата
Kings of Leon коментираха пред Би Би Си, че
също са склонни да се качат на сцената там.
„Ние обичаме този фестивал. Това е първият
фестивал, на който сме свирили в Европа.,
казва барабанистът на групата.
Radiohead са били хедлайнери на фестивала два пъти – през 1997 година и 2003 година.
Бандата,чийто девети албум достигна номер
едно по-рано тази година, обиколиха няколко държави, където да промотират своите
песни, но единствената дата за Великобритания беше в залата с 1.700 места Roundhouse в
Лондон. Случайно или не, символът на бандата е създаден от дизайнера, правещ всички
плакати за фестивала. Всички билети за събитието са вече продадени, но се очаква нови
да бъдат пуснати за продажба през пролетта.

Джим Кери изнудван от майката
на мъртвата си приятелка
Тя искала от актьора да й купи нова къща

Д

жим Кери нападна лошо майката на
своята мъртва бивша приятелка, наричайки я „злобна и гадна” и разказвайки, че е изпаднала в бяс, защото той отказал
да й купи къща. Звездата от „Холивуд”, който
е застрашен от обвинение за подтикване към
самоубийство, заведено от майката на Катриона Уайт и бившия й съпруг Марк Бъртън,
изрази чувствата си в декларация от 10 страници.
Родителката на момичето твърди, че Кери е
снабдил щерка й незаконно с лекарства, които са допринесли за нейното самоубийство.
„Между 2012 и 2015 година имах два пъти
връзка с нея”, разказва комикът. „И въпреки
че имаше периоди, в които не бяхме заедно,за повечето време ние бяхме двойка, особено след като тя самата ме потърси ноември
месец, 2014 година,с молба да възстановим
отношенията си, които продължиха до нейната смърт”, казва той. Кери твърди, че тя се
оженила за Бъртън, за да остане в Америка,
след като той отказал. „Чак по-късно разбрах,
че през януари 2013 тя се е венчала, без аз да
знам и въпреки че по това време бяхме заедно”, написва още той. Отговаряйки на твърденията, че й е предал три полови заболявания,
актьорът уточнява: „ Обикновено, тя беше винаги много сладка и мила, но когато се карахме – беше склонна да прави глупости и да се
отдавана на странни сексуални отношения. И

въпреки трънливият път на нашата връзка и
ужасяващият й край, ние решихме да оставим
скъсването зад нас и започнахме да се виждаме отново. Това , което последва беше нова
връзка, прекрасна, обичахме се месеци наред и
това бяха най-чудесните мигове за нас”. Декларацията продължава с твърденията на Кери,
че майката на приятелката му Суитмен го помолила да й купи жилище през 2015 година, но
той отказал. Тогава тя много се ядосала и разсърдила. Адвокатът на жената Майкъл Авенат
заяви, че Кери е „отвратителен и нечестен”.
Той заявява: „По-рано през деня Кери отправи безпочвени обвинения по адрес на скърбящата майка. Това е отвратително и несправедливо. Кой
напада така
майката на
мъртво момиче? Когато трябва да даде
показания
под клетва,
грозната истина ще излезе наяве.
Надяваме
се съдът да
види истината”.

А

ктрисата и режисьор Джоди Фостър ще режисира епизод от ТВ
поредицата на Чарли Брукер –
сатиричната драма „Черното огледало”.
Звездата от „Мълчанието на агнетата” ще
режисира епизода от четвъртия сезон на
шоуто, което ще има своята премиера през
2017 година. Третият сезон на поредицата
направи своя дебют в петък, след като бе
показан и по Канал 4. Това ще е първият
сезон от 6 серии. Самият Брукер потвърди
за звездното участие на Фостър в екипа с

думите: „Това е вярно”.
Фостър спечели Оскар за нейното
изпълнение в „Обвиненият” и в „Мълчанието на агнетата”. От тогава 53-годишната жена През 1992 година мултимедийната компания „Polygram Filmed
Entertainment“ финансира три филма
на продуцентската компания на Фостър „Egg Pictures“. Фостър продуцира и
участва в първия от тях - „Нел“ (1994).
Ролята ѝ на жена, която живее в гората
и говори свой измислен език, ѝ носи 4-а
номинация за „Оскар“. През последните
няколко години Фостър режисира втория си филм - комедията "Home for the
Holidays" (1995), след което прибавя към
номинациите си и една за "Златен глобус"
за ролята си на астроном, търсещ извънземен живот в "Контакт" (1997). През
1999 година участва във филма на режисьора Анди Тенънт - „Анна и кралят“.
Трилърът „Летателен план“ излиза през
2005 година. В него Джоди играе ролята
на авиоинженер в самолетостроителната
компания „Боинг“ в Германия, където
първо загубва съпруга си при мистични
обстоятелства, а след това е на път да изгуби и дъщеря си. През 2006 г. участва в
„Човек отвътре“.

Шарън Стоун показва
страхотна форма на 58!

58

-годишната Шарън Стоун не е хич
срамежлива що се отнася до това
да покаже фигурата си, събличайки се и оставяйки само по червени бикини и
бански. Нейните дадености едва се побираха
в горнището, докато скачаше в игра на волейбол в почивка между снимането на няколко
сцени. Звездата от „Първичен инстинкт” разкри дългите си прави крака, фукайки се със
стегнато коремче. Шарън си беше сложила
чифт очила тип „авиаторски”, като бе вързала
русата си коса в малка, немирна плитка.
Майката на три деца бе видяна да играе
волейбол със своята екранна половинка
Джейсън Гибсън от „Нещо малко за рождения ти ден”. Филмът показва Шарън в ролята
на моден дизайнер всяка година, на една и
съща дата – нейният рожден ден, докато се
опитва да съчетава любовта с успеха в кариерата. „Много искам и обичам да отделям време за физически упражнения. Вместо само
три дни в седмицата, се старая да го правя
пет или шест”, казва още актрисата. Тя също
така разкрива, че вече е готова да тръгне по
срещи, но не и да прави секс с непознати.
„Явно е доста лесно да си намериш някой за
една вечер. Но , сега се чувствам пълноценна.
Не искам просто да си губя времето с някой,
който повече няма да
видя. Сега
изпитвам
повече удоволствие – и
психическо,
и емоционално, и
физическо –
от усмивка,
смях, топъл
разговор
или наистина добър
външен вид.

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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Арсенал отнесе „орлите“
с 6:0 в Шампионската лига

Лудогорец се опари
Л
жестоко в Лондон

удогорец е безспорно най-добрият отбор във футболното ни първенство.
Къде обаче се намира клубът на Кирил
Домусчиев в Европа? Жестоката истина беше
поднесена на стадион „Емирейтс“ в Северен
Лондон. Арсенал отнесе с 6:0 „орлите“ от
Разград и доказа, че реалностите са коренно
различни, а разликата в класите несравнима.
Истина е, че Лудогорец започна добре
мача. Опита да се надиграва с „артилеристите“ на Арсен Венгер. Алексис Санчес обаче
сътвори истински шедьовър, за да даде аванс
на лондончани. Последваха най-силните минути за българите, в които Вандерсон удари
греда, а удобни положения изпуснаха Кафу и
Мисиджан. После Тио Уолкот вкара нещата в
ред за Арсенал с втори гол преди почивката.
Класа! Това показа Арсенал през второто полувреме. Световна класа пък може да
оприличи представянето на Месут Йозил за
тези 45 минути, в които германският национал вкара хеттрик. Владо Стоянов и другите
в състава на Дерменджиев поне могат да са
доволни, че видяха отблизо истинското лице
на футбола. Красивото и жестокото. Красиво, защото радва окото и гали душата. Жестоко, защото българските клубове са много
далеч от това съвършенство. А Арсенал далеч не е най-добрият клуб в Европа.
„Класата оказа много голямо значение, но
ние направихме много грешки. Една такава
загуба не би създала негативизъм в отбора.
Имаме шанс срещу Базел в София. Не сме
се отказали от това, което сме говорили - да
вземем точки“, заяви треньорът на Лудогорец Георги Дерменджиев.
Вратарят на тима Владислав Стоянов все
пак изтъкна очевидното. „По мои наблюдения ако искаха, можеше да ни вкарат и 15
гола“.

Венгер се показа
като джентълмен

К

ато истински джентълмен се показа
мениджърът на Арсенал Арсен Венгер.
Французинът заяви вежливо, че е бил
впечатлен от Лудогорец. Дали е така след победа с 6:0, само той си знае.
„Лудогорец бе много опасен през първото полувреме и създаде много положения.
Имаше интрига. Да, през второто полувреме
взехме инициативата изцяло в наши ръце,
но съперникът ме впечатли с играта си през
първата част“, заяви Венгер.
Тио Уолкот се изказа в подобен стил. „Резултатът лъже, защото мачът съвсем не беше
лесен. Лудогорец започна много силно. Те
разполагат с много технични футболисти“,
каза нападателят.

Започнаха
подигравки
с Владо Стоянов

В

ладислав Стоянов е най-стабилният
български вратар в последните години,
но от началото на сезона нещата не стоят толкова добре за него. В социалните мрежи се появиха подигравки със стража. „Владо Стоянов да ти е вратар е толкова сигурно,
колкото парола 123456“, гласи най-свирепата от тях.
От началото на сезона Стоянов допусна
цели 28 гола в 12 мача или средно по 2,33

гола на мач. 29-годишният вратар няма
„суха мрежа“ от цели два месеца. Не случайно Георги Дерменджиев го остави на пейката при победата с 4:0 над Локомотив Горна
Оряховица дни след мача с Арсенал.
Владо допусна 12 гола в последните 4
мача в Шампионската лига, шест попадения
в последните си пет двубоя за първенство и
цели 10 гола в трите мача с екипа на "лъвовете".

Англичаните се бъзикат с нашите

А

нгличаните демонстрираха световноизвестното си чувство за хумор покрай домакинството на Арсенал на Лудогорец. Един от пъбовете в Лондон написа,
че „артилеристите“ ще играят срещу отбор от
„някъде от България“. Изглежда, за собствениците, пък и за посетителите, не е чак такова
значение кой ще съперникът на Арсенал.

Подобни „емоции“ имаха и германците
от Борусия Мьонхенгладбах. Да, Лудогорец
е далеч по-лесно смилаемо име на град за
британците, отколкото Мьонхенгладбах. Та,
покрай гостуването на Борусия в Глазгоу на
Селтик местен пъб написа на табелата отбор,
че „детелините“ ще играят срещу….германски
отбор.
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Пулев отказа мач
за милиони

К
Котоошу се стопи

Л

егендарният български сумист Калоян Махлянов-Котоошу изглежда
като малко момченце. Исполинът от
Джулюница прекрати кариерата си и много
бързо свали близо 40 килограма от теглото
си.
Българинът вече е пълноправен треньор
по сумо в школата "Садогатаке" и носи името
Наруто Ояката. Махлянов се срещна с министъра на младежта и спорта Красен Кралев, който подписа споразумение за сътрудничество с японския си колега Хирокадзу
Мацуно.
Калоян Махлянов прекрати състезателната си кариера преди повече от две години.
Преди това, през ноември 2005 година, той
стана първият европеец, носител на втория по значимост ранг в сумото "одзеки" и
най-бързо достигналият този ранг сумист.
Освен това той е и първият европеец с императорска титла.

убрат Пулев е отказал купища пари от
боя с британеца Антъни Джошуа. Българинът е имал възможност да се бие за 1,6
млн. лева в битката за световната титла на IBF,
разкри мениджърът на британеца Еди Хърн.
"Предложихме на Пулев последователно
500 000, 600 000, 700 000 паунда, но получихме
"Не, не, не". Но ти се би за европейската титла
с Дерек Чисора срещу 100 000 паунда, какво
става?!", коментира ситуацията мениджърът
на Джошуа.

Промоутърът продължава
да търси съперник на олимпийския шампион от Лондон
2012, който има 17 нокаута от
17 мача на професионалния
ринг. В последните дни се заговори много, е това ще бъде
не кой да е, а самият Владимир Кличко. Мегабоят може
да се състои в края на ноември в Манчестър.

Стилиян Петров се завръща
на терена

С

тилиян Петров обмисля поредната
оферта и все пак може да осъществи
мечтата си и да възстанови футболната кариера. Бившият капитан на Астън Вила не
беше одобрен от мениджъра Роберто Ди Матео,
но според „Бирмингам Мейл“ аматьорският
Нънийтън Таун има реално предложение към
българина.
Желанието на ръководството на скромния
отбор е Петров да бъде в ролята на играещ треньор. Очаква се Стенли да помага на мениджъра на тима Кевин Уилсън в тренировъчния про-

цес, но също така ще взима участие в срещите
от Конференциите.
Отборът се подвизава в местната Северна
лига и след 12 кръга е на 13-а позиция с 13 точки. Има средна посещаемост на домакинските
мачове от по 729 души, а рекордът този сезон се
държи от публика, наброяваща 2 690 зрители.
„Бирмингам Мейл“ пише още, че Петров е
получи предложение за заплата от 200 паунда
на седмица, което няма да бъде проблем. Българинът беше готов да играе без пари за Астън
Вила.

прякорът му Супер Сам Бионичният Човек.
Напуска клуба през 1980 г., защото счита, че
му плащат недостатъчно. В Съндърланд взима 4 пъти повече, преди Алърдайс да се скара
с треньора си, а после и с клубния бос, който
отказал да му помогне да си купи къща.
По това време третодивизионният Милуол
му предлага същата заплата, като го изкушава
с 30 000 паунда на ръка за подписването на договора, плюс 10 000 паунда премия за лоялност
и голямо жилище, за което не плаща никакъв
наем. Когато Алърдайс отказва да стане играещ треньор на 28-годишна възраст, клубът го
вади от състава, след като той праща писма до
всички клубове от Първа и Втора дивизия, че
е готов да дойде без трансферна сума.
"Чувствах, че кариерата ми пропада. Аз
все преследвах парите, а сега това щеше да ме
провали”, обяви Алърдайс за онзи си период.
Следва трансфер в първодивизионния Ковънтри Сити, но запазва всичко в пълна тайна за
Милуол, за да не изгуби останалата част от заплатата си по договор. Алърдайс отива първо
в щатския тим Тампа Бей, след което прибира
от Милуол чека си от 15 000 паунда.
През годините Сам не спира да се бие в

гърдите за успехите си, въпреки че едвам е избутал училището. "Не бях академик, но имаше причина за това: бях с дислексия, макар да
не го знаех тогава. В онези дни гледаха на мен
като на тъпак”, казва Алърдайс в автобиографията си.
Той среща жена си Лин малко след като
подписва с Болтън. Двамата се сгодяват на
18-годишна възраст и се женят на 19 г. Година
по-късно се ражда синът им Крейг. Щерката
Рейчъл се появява след 4 г.
Като мениджър започва в ирландския
Лимерик, след успеха си там го взимат в Престън, Блекпул, Нотс Каунти и Болтън, с който
постига най-големите си успехи в професията.
Не така става в Нюкясъл, където е уволнен от
собственика Майк Ашли. След това му бият
шута и като мениджър на Блекбърн.
Там той произнася прочутата си реплика: "Аз не съм за отбори като Болтън или
Блекбърн, повече ми прилягат Интер или Реал
Мадрид. Няма да ми бъде проблем да отида
там и да водя тези отбори, защото ще печеля дубъл или титлата всяка година. Дайте ми
Манчестър Юнайтед или Челси и ще направя
същото”.

Голямата алчност на Големия Сам
Уволненият треньор на Англия събирал изпуснати
монети по трибуните след мачовете
Бен Росингтън, „Мирър“

С

ам Алърдайс гонеше пачките още като
футболист, което за малко да му изяде
кариерата. Както стана с тази в националния отбор на Англия - мечтаният спорт
за всеки треньор във Великобритания. На 61
г. Големия Сам стана за смях с едва 67-дневен
престой начело на “Трите лъва”, през който
статистиката му сочи: 1 изигран мач, 1 победа.
Това е краят на пътя за човека, който тръгна
от Западна Англия, за да стигне до върха на
английския футбол.
Сам Алърдайс напуска дома си на 15-годишна възраст, за да преследва мечтата си: да
стане професионален футболист. През 1969 г.
преминава в Болтън Уондърърс с едва 5 паунда в джоба, дадени му от неговия баща, служител в полицията. И тогава седмичната му
надница от 4 паунда не му е достатъчна, както
накрая се оказа и със заплатата му от 3 млн. на
година като селекционер на Англия.
Поради този факт младият Алърдайс прави бизнес с производство на магнетофони, а в
останалото си свободно време припечелва от
косене на поляни. Отделно редовно претърсва за изпуснати монети и банкноти на трибуните на ст. “Бърндън Парк” в Болтън след
домакинските мачове. "Никога не се гнусях от
мръсна работа и винаги бях готов да припечеля допълнително пари”, призна Големия Сам в
своята автобиография.
Алърдайс играе за Съндърланд и Милуол, преди да започне кариерата на треньор в
Лимерик, Престън, Блекпул, Уест Хем и Болтън. Престоят в Болтън не само му донесе
най-големите успехи като треньор, но го вкара
и в най-големия скандал. През 2006 г., когато
името му за пръв път се споменава като вари-

ант за селекционер на Англия, той попада в
разследване на програмата "Панорама" на Би
Би Си като мениджър, който прибира подкупи от трансферни сделки. Разследването разкри плащания за три различни трансфера от
агенти към неговия син Крейг, който по това
време беше мениджър на футболисти.
Бащата и синът категорично отрекоха каквито и да било подкупи, а разследване на
бившия шеф на Скотланд Ярд лорд Стивънс
стигна до заключение, че е налице конфликт
на интереси, но няма доказателства, че Големия Сам е прибирал пари незаконно.
“Това, което те сториха на Крейг, имаше
ужасяващи последици за него. Трябваше да го
убеждавам, че не е виновен за това, че баща му
не получи поста селекционер на Англия. Казах
му: "Не ти си виновен, а голямата уста на татко ти, която не спря да мели през тези години.
Футболната асоциация не хареса това”, заяви
тогава съпругата на Алърдайс - Лин.
Специалистът напусна Болтън през 2007
г. - отново заради пари, макар че този път заради липсата на инвестиции в състава. Активната му бизнес дейност извън футбола отново
привлече вниманието на властите и медиите,
когато се оказа, че докато е мениджър на Уест
Хем, действа и в схема за избягване на данъци. Години по-късно стана ясно, че Сам е бил
фирмен посланик на компания за хазарт, чийто предишен шеф е фалирал, като ужилил инвеститорите с общо 4 млн. паунда. Алърдайс
се кълнеше, че няма нищо общо нито с финансовите далавери, нито с историята за хазартната фирма.
Сам Алърдайс придобива известност като
футболист на Болтън, който не отстъпва в
единоборствата, а дори напротив. Влиза здраво в краката на съперниците си. Оттогава е и
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Български диамант препоръчан за Англия
Ивайло Чочев е играч за Суонзи, пише авторитетно списание

М

инаха годините, в
които
български
футболисти са сред
водещите играчи на отбори
от големите първенства. Димитър Бербатов продължава
да си търси клуб, а Стилиян
и Мартин Петрови прекратиха бляскавите си кариери.
Ивелин Попов пък не изневерява на себе си – възходи
и падения. Така най-ценният български кадър в чужбина се оказа Ивайло Чочев.
Полузащитникът на Палермо дори беше предложен
на английските клубове от
авторитетното
списание
FourFourTwo.
Изданието
излезе със заглавие „10-те

диаманта от изпитващи трудности отбори,
които ще паснат на Висшата лига“. Сред тези
10 диаманта е именно Ивайло Чочев.
„Палермо е известен с розовите си фланелки. Днес нещата за сицилианци не изглеждат никак добре, тъй като босът на
тима Маурицио Дзампарини продължава да
уволнява треньорите си, сякаш се забавлява
от това. И докато отборът изпитва липса на
качество и дух, на Ивайло Чочев не му липсва нито едно от двете. Той е дефиниция на
завършен полузащитник. Българинът е фантастичен във въздушните двубои и прекрасен, когато трябва да разбива противниковите атаки“, написа FourFourTwo. Анализът
продължава и с ценни съвети към клубовете
в Англия.
„Суонзи със сигурност иска да има играч,
който да взима топката от противника и да
я разпределя. Тимът просто изпитва липса

от силно физическо присъствие, след като
Ашли Уилямс премина в Евертън. Джак
Корк е подценен, но той не може да свърши цялата работа в полузащитата, когато до
него са Лиън Бритън и Ки Сунг-Йонг. Чочев
може да бъде прекрасна придобивка за „лебетите“ през януари и да донесе нужното
присъствие в средата на терена“, добави авторитетното списание.
Чочев направи име у нас с екипа на
ЦСКА, където успя да впечатли с качествата
си за малко повече от година. През лятото
на 2014 г. 23-годишният сега полузащитник
подписа с Палермо. Италианците платиха
около 1 млн. евро на ЦСКА и се пребориха
за българския национал с Волфсбуг и Монако. До момента Чочев има 4 гола в 50 мача за
сицилианци, а по време на престоя си в Серия А името му беше свързвано за траснфер
в Интер и Наполи.

Григор Димитров изпусна финал в Стокхолм

Г

ригор Димитров отпадна в полуфиналите на тенис турнира в Стокхолм, след като
беше надигран с 4:6 и 5:7 от Хуан Мартин Дел
Потро. Аржентинецът продължава страхотното си завръщане, след като дълго време
лекуваше поредица от контузии.
Гришо имаше своите шансове, но опитният Дел Потро взе своето във важните мо-

менти. Така българинът не успя да защити
титлата си в шведската столица от 2013 година – негова първа в кариерата. Въпреки това
хасковлията
Дел Потро успя да постигне успеха си след
102 минути игра и не позволи на Димитров
да дублира титлата си в шведската столица
от 2013 година. Въпреки това Димитров спечели 28 755 евро от наградния фонд и ще добави 90 точки за световната ранглиста.
Именно завръщане в челното класиране
е голямото желание на Григор Димитров и
треньора му Дани Велверду. „Категорично
смятам, че Григор може да се върне в топ 10
и това е средносрочната ни цел – следващата година да атакуваме топ 10! Аз вярвам в
потенциала и професионализма му, и че ще
даде всичко от себе си. Ако го постигнем,
ще пренастроим целите си след това“, отсече
Валверду.

Кобрата
най-желан за бой
със страшилището Джошуа

К

убрат Пулев е най-желаният кандидат за
съперник на Антъни Джошуа - световен
шампион в IBF в тежката категория на
професионалния бокс.
Мениджърът на британеца Еди Хърн коментира пред “Скай Спортс”, че мачът с Владимир Кличко е пропаднал. Двамата трябваше да се бият на 10 декември в Манчестър

със залог от 30 млн. паунда, но украинецът е
искал да бъде сложена на масата и световната
титла във версия WBA.
„Ако Кличко искаше мач с Джошуа, нямаше да претендира за пояса на WBA и всичко
вече щеше да е договорено. Явно обаче той използва ситуацията като оправдание, защото
се е уплашил, че ще бъде размазан. Сега ние се
насочваме към други варианти. Сред тях са Ерик Молина, Брайънт Дженингс,
Дейвид Прайс и Александър Устинов. Кубрат Пулев
обаче е моят предпочитан
избор", обяви Хърн.
Промоутърите на Пулев и Джошуа преговоряха
за бой и в през септември.
Тогава обаче Хърн обвини
германците от „Зауерланд“,
че са го изнудвали за повече
пари. Британците предложили 1,6 млн. лева на българина.

Държавата даде 631 000 лв. на Станка Златева

Е

дна от най-великите български спортистки Станка Златева започва да мисли за бъдещето. Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка по
борба ще строи зала в Сливен, а министърът на спорта Красен Кралев й е обещал
631 000 лв.
Местният общински съвет пък предостави през февруари безвъзмездно право
на строеж на сдружение "Спортен клуб по
борба Станка Златева" върху имот от 1250
кв.м. в границите на спортен парк “Юнак".

„В момента имаме дефицит при залите
за подготовка, затова с огромно удоволствие подкрепихме проекта на Станка Златева. Новата зала е в плановете на федерацията по борба за реформа в спорта и ще бъде
един от 6-те национални центрове, в които
ще се провежда подготовка и състезания от
вътрешния календар. Надяваме се по този
начин да върнем старата слава на българската борба“, заяви Красен Кралев. Златното момиче пък заяви, че се надява да постигне поне същите успехи и като треньор.
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Люпко, защо го направи?
Петрович хвърли оставка и си тръгна през задния вход на „Герена“

С

транни неща продължават да се
случват в Левски. „Сините“ научиха, че остават без треньор един час
преди мача с Берое (2:0). Люпко Петрович
си събра багажа, обяви на когото трябва, че
повече няма да е треньор на тима и изгледа
двубоя на „Герена“ на спокойствие. Междувременно пусна своята гледна точка за случващото се в писмо до медиите.
69-годишният сърбин обвини всичко
и всички на „Герена“ и разкри любопитни
подробности от кухнята на клуба, които показват, че в Левски съвсем не всичко е цветя
и рози. След края на мача никой не се интересуваше от това как Левски продължава да
води в класирането. Всички чакаха Люпко
пред стадиона.
„Никога няма да кажа нещо лошо срещу
Левски. Това е моят клуб“, смекчил бе тона
си Петрович след мача. „Левски е последният ми клуб. Повече не мисля да бъда треньор. И Букарев, и Топузаков са перфектни
треньори и имат възможност да водят отбора. Те знаят какво да направят и как да
преследват целите. Водеха добре отбора и
тактически, и по всякакъв начин.
Тръгвам си сега, когато съм на върха, а не
когато други ми кажат. Честно казано Лудогорец е неприкосновен за България и много
трудно Левски може да стане шампион. Не
съм обиден“, заяви Петрович, но така и не
пожела да назове реалната причина.
„Щастлив съм от работата си в Левски.
Имаше много напрежение, пишеше се непрекъснато срещу мене. На 69 години съм,
не искам да рискувам здравето си“, добави
Люпко, който оставя „сините“ на първото
място в класирането с 27 точки и без загуба от 11 мача. Шампионът Лудогорец е с две
назад, но и с мач по-малко.
Причините на сърбина да напусне
Левски
1. На първо място е водената срещу мен
кампания в медиите още от първия ми ден
като треньор на "Герена". За съжаление тази
кампания е инспирирана от хора в клуба.
2. Мои началници са водили нееднократно
преговори с други треньори, които да ме заменят и това е информация, която имам от
първа ръка.
3. Още след последните два мача от предишния сезон и преди началото на лятната подготовка настоявах отборът да бъде подсилен
съществено, повечето от новите футболисти не бяха доведени и одобрени от мен. Бях
принуден да се съглася с тяхното идване,
само защото нямах достатъчно играчи на
пейката и в тренировъчния процес, което за
клуб с амбициите на Левски е недопустимо.
4. От проведената през лятото селекция
футболистите, взети по мое желание, са
единствено резервният вратар Чворович и
защитникът Пиргов.
5. Аз лично предложих на ръководството
да бъдат привлечени румънецът Сапунару,
стоперът на Партизан Томич, Зубчев, който
сега е в Лил, Нистор от Динамо (Букурещ),
както и един измежду Станислав Манолев и
Иван Бандаловски.
6. През последните 5 и половина месеца не
спирам да слушам как Левски на всяка цена
трябва да спечели титлата - не коментирам
дали настоящият състав има потенциал да
го направи. Но за да се спечели титла, освен
отбор, трябва да имаш и клуб. По мои сметки за 10 кръга от началото на първенството

Левски беше ощетен от съдийски грешки с
поне 4-5, а може би и 6 точки. В такива условия никой клуб нищо не може да спечели.
7. Трябва да се борим за шампионската
титла, а в същото време шефовете спират
премиите на футболистите, които са договорени преди началото на първенството. На
първо място сме без загуба, а атмосферата
в съблекалнята е още по-негативна заради
решението да се спрат премиите.
8. Най-добрите футболисти в отбора - Бабатунде и Нар, нямат автомобили, които са им
обещани от лятото. Те се оплакват на мен, а
аз няма как да им помогна.
9. Както виждате сами, фигурата на треньора в ПФК Левски няма значение, напълно е
обезценена. Той не може да направи нищо, а
само носи голяма отговорност за резултатите на отбора.
10. По всички гореизброени причини бих
искал да се разделим, защото работя под
твърде голям стрес и в лоша атмосфера, с
което рискувам здравето ми сериозно да се
влоши. А животът ни е само един. Щастлив
съм и ще помня винаги, че моят последен
клуб като треньор е Левски,се казва в молбата, подписана от Люпко Петрович.
През 1999 г. си бие шута по същия
начин
Люпко Петрович напусна Левски за трети път в кариерата си. И най-вероятно последен. Раздялата на сръбската легенда със
„сините“ прилича досущ като първата. Той
пое „сините“ през 1999 година и набързо сглоби отбор, достоен да върне титлата
на „Герена“. Левски успя да направи нещо
интересно в Европа за първи път от доста
време, след като първо отстрани АПОЕЛ и
хайдук, а след това отстъпи пред Ювентус
след 1:3 в София и 1:1 в Торино. „Старата
госпожа“ дори си хареса Александър Александров-Кривия.
В първенството в България Левски на Петрович загуби само веднъж – с 0:1 от ЦСКА.
И когато всички очакваха с интерес задаващата се пролет, сърбинът си събра куфарите
и хукна към Шенхуа, където се поблазни от
китайските пари.
Босът на „сините“:
Време разделно е
Новият собственик на Левски Спас Русев
остана изненадан и същевременно шокиран
от решението на Люпко Петрович да подаде
оставка. Сърбинът сам призна, че предишните му две оставки не са били приети от
ръководството на клуба. Русев бе в САЩ
по време на бурните събития на „Герена“, но
въпреки това коментира случващото се чрез
обръщение в официалния сайт на клуба.
„Казват, че времето на промени е всъщност време разделно. Защото промените винаги са свързани със сблъсъци, с появяване
на нови измислени „герои“, с появяване на
нови гръмогласни „жертви“. Хубавото на
времето на промените е, че – ако са направени от сърце и с вяра в силата на отбора,
каквито са промените в Левски от 30 август
– те винаги носят победи на терена, носят
наслада за феновете. Хубавото на тези честни промени е, че те вадят на повърхността
онези, които не просто говорят за мъжкарство, а работят всеки ден за доказване
на мъжкарството“, отсече Русев, след което благодари на Петрович за работата му в
Левски.
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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
Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация
Pest Control
London
e фирма,
лицензирана
Pest Control
London
e фирма, лицензирана
да извършва
професионално
унищожаване
дървеници,
да извършва
професионално
унищожаване нана
дървеници,
различни
насекоми,
кактоиина
на други
други вредители.
различни
насекоми,
както
вредители.

Mobile: 07477070461
Free tel: 033 001 001 003
7477070461
http://www.pest-control.uk.com

033 001 001 003
Pest Control London
ww.pest-control.uk.com
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Лесно Судоку

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

Средно Судоку

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

Трудно Судоку

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

наем, три месеца договор за наем.
Договорът е официален документ
за UK.
Квартири Лондон предлага посрещане на хора от летища, гари
и стейшъни на преференциални
цени за всички наши клиенти!
Също така, предлагаме транспортиране на багаж, товари и мебели
при смяна на квартирата, момчета
за носене на багаж.
Дава се под наем двойнa стаяв
района на EDMONTON GREN .
Стаята разполага със две единични легла , гардероб шкафчета .
Всички стаи обезопасени с ключалки , в къщата има булсатком и
интернет .една баня с две тоалетни. Кухнята е оборудвана с четири хладилника печка ,пералня и
други. Къщата разполага с много
просторен двор .Къщата се намира
в района на EDMONTON GREN с
удобен транспорт и много магазини . Всичко това срещу 130 паунда
на седмица .Плаща се две седмици
депозит и две седмици предплата.
В цената влизат всички сметки (
билове) препарати и консумативи
. Държи се на ред и хигиена Тел.за
връзка : 07737976444-Тошо,0757521-22-86 или 074-28-40-28-00 Ива

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

Денонощни таксиметрови услуги
до всички летища, малки и големи премествания с микробус,
пътна помощ-коли, джипове, ванове-07584424432

Автоуслуги
Предлага следните услуги: MOT
£29, service £99, Аir-con service £40,
за контакти и резервации, тел.
02086876711,
02079980699, Ивайло
Scoobike Service & Repair – ремонт, боядисване и продажба
на нови и употребявани скутери, мотори и мотоциклети.
Широка
гама
от
резервни части на ниски цени,
тел. 08005335737, 07792373302
Авторемонтни
услуги,
компютърна
диагностика,
МОТ,
ремонт на автомобили и ванове в удобно за вас време,
тел. 07714192994

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

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

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

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. 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

Безплатно*
UBER такси
до £10 с код

1bmzt

*Услугата е валидна само за нови клиенти. Можете да изтеглите апликацията от Google Play или Аpp Strore. При
регистрация въведете кода и ще получите ваучер на стойност £10, който ще бъде използван при първото ви возене
Изисква се дебитна или кредитна карта

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

