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Лондон - новата
Mека на киното

Никол Кидман се завръща на лондонската театрална сцена, съобщи
Асошиейтед прес. Тя ще бъде звезда
в постановка на пиесата „Фотограф
51“ от Ана Циглер в Noel Coward
Theatre от 5 септември до 21 ноември.
В нея се говори за британската
биофизичка Розалинд Франклин,
допринесла за откриване структурата на ДНК.
Режисьор на постановката ще
бъде Майкъл Грандидж. Той е работил с Кидман над филма „Гений“,
който предстои да се появи по екраните. Кидман е известна с участието
си в постановката „Синята стая“ в
Лондон през 1998 г.

Британската филмова
продукция е с близо
2.3 млрд. долара
приходи през 2014 г.
Британската филмова продукция се
изстреля с 35% нагоре до почти 2.3 млрд.
долара през 2014 г., отбелязва Bloomberg.
От медията посочват като водеща причина данъчните облекчения, успели да привлекат звезди като Том Круз и Скарлет
Йохансон в града. Само в Лондон харчовете за филмови продукции възлизат на
1.527 млрд долара, засенчвайки Франция
с нейните 1.1 млрд. долара, или Италия,
където според последните налични данни от 2013 г. разходите за производство
на кино достигат 449 млн. долара.
„Изведнъж се превърнахме в наистина
голям център за производството на съдържание в световен мащаб”, коментира
Адриан Уотън, изпълнителен директор
на Film London, неправителствена организация, която насърчава индустрията в
най-големия европейски град.
В надпреварата за инвестиции в творческите индустрии, правителствени служители в цяла Европа предлагат данъчни
облекчения за производителите на фил-

Никол Кидман
се завръща
на сцената
край Темза

ми и разработчиците на видео игри. 17
филма с бюджет от най-малко 30 милиона британски лири, което е около 89%
от британската филмова продукция, са
похарчени през годината, според данните на Film London. 50 екипа снимат по
улиците на града всеки ден, според лондонските власти.

Спечелилите Оскари „Теория на всичко” и „Игра на кодове”, както и „Падингтън” разкриват избрани забележителности на града, като например Бъкингамски
дворец и Правното общество. В процес
на разработка са „Мисията невъзможна
5” и новият “Джеймс Бонд - Призрак”, отбелязва Bloomberg.
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Шахта под Темза става
концертна зала

Шахта на входа на прочутия тунел
под Темза в Лондон ще бъде превърната в сцена за музика и театър, съобщава
dezeen. Проектът е на архитектурното
студио Tate Harmer, което е създало специална стълба до шахтата.

Чрез нея мястото ще стане отново достъпно за пръв път от 150 години, откакто
тунелът е построен през XIX век.
Шахтата е първият завършен проект
на Изъмбард Кингдъм Брунел (известен
британски строителен инженер) и е из-

градена заради строителството на тунела
под Темза, първоначално замислен като
път за каруците под реката. След отварянето му през 1860 г. обаче тя се използва
само за вентилация. Тунелът е с ширина
11 м, височина - 6 м, и дължина 396 метра.

Музеят на детството
с изложба за "Алиса в
страната на чудесата"
Лондонският Музей на детството
нареди изложба, посветена на отбелязването на 150-годишнината на
световноизвестната книгата на Луис
Карол "Алиса в страната на чудесата".
Любимата на деца и възрастни книга
се появява на бял свят на 4 юли 1865
година.
Организаторите на изложбата са
проследили влиянието на образа на
героинята над модата от излизането
на романа.
Посетителите на музея ще могат
да видят различни тоалети, както и
илюстрации към различните издания
на произведението на Карол. Сред
тях могат да се видят традиционният
викториански образ, средновековната принцеса, френската, африканската и дори мюсюлманската Алиса в
светъл хиджаб.
Освен художници, малката героиня е вдъхновила редица дизайнери,
художници, стилисти и фотографи,
чиито творения също са намерили
място в изложбата.
Изложбата, която бе открита през
този уикенд, ще гостува на Музей на
детството до 1 ноември.

Счетоводни услуги и консултации.
Дипломиран в Англия счетоводител.
Откриване на банкови сметки
Смяна на шофьорски книжки
Помощ за изкарване на NiNO
Изготвяне на данъчен номер (UTR)
Връщане на години за трудов стаж
Обжалвания на глоби за неподадено годишно
приключване
Всички видове помощи
Регистрация за CSCS card
Връщане на данъци
Счетоводство на Self-employed and Company Payroll
Застраховки на автомобили и No claim bonus
Самолетни билети
Превод от английски на български
Придружаване с превод в болници и полиция
07415667932 – Деси или заповядайте в офиса ни,
на адрес 246-250 Citibase Building, E7 9HZ
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Българките са в Топ 10
на най-сексапилните
жени в света

Нашенките са девети, на
първо място са арменките и
ирландките

Анкета на туристическия
уебсайт “Мис Травъл” класира
десетте най-сексапилни жени
по народност в света, предаде
“Хъфингтън пост”.
В класацията арменките и
ирландките си разделят първото място по сексапил в цял
свят. Българките също намират място в челната десетка
– те са на деветата позиция.
На второ място по сексапил
са барбадоските, следвани от
американките, колумбийките,
англичанките и австралийките. Бразилките, които миналата година оглавяваха класацията, тази година са чак на
седмо място. На осмо място
са филипинките. Десети са ли-

ванките.
В анкетата са взели участие над 110 хиляди души -около 45 хиляди мъже и 66 хиляди
жени.
При мъжете по сексапил на
първо място са ирландците, а
след тях на второ са австралийците, които миналата година оглавяваха класацията.
Трети са пакистанците,
следвани от американците,
англичаните, шотландците,
италианците, нигерийците,
датчаните и испанците.
В класацията доминират
американците, британците и
австралийците, защото техни представители има в челната десетка и за двата пола.

Новият UK посланик в София
се представи във видео
Учих български в Лондон, а миналата седмица
го упражних в Пловдив,
казва във видео, качено на
страницата на британското
посолство в София, новият
британски посланик Ема
Хопкинс.

Тя е първата жена, заемаща този пост у нас, като е в
страната от 29 април.
Хопкинс посочва, че нейният съпруг и двете и дъщери също учат езика.
На безупречен български, новият британски по-

сланик в България споделя,
че вече е разгледала част
от забележителностите на
страната и е усетила гостоприемството на българите. Тя допълва, че е учила
Балканска история и е посещавала региона и преди.

Машинно очистване на мокети,
килими,
пердета и мека мебел.
Българска почистваща
компания.

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

Преференциални цени
за българи
Mobile: 0788 990 8629
Free: 0800 411 8778
www.multiclean.uk.com
office@multiclean.uk.com
Carpet Cleaner London (Multi Clean PRO Ltd)

Mobile: 07477070461
Free tel:0800 112 0015
www.manandvanremoval.london
office@manandvanremoval.london
Man and Van Removals
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Агенция Ройтерс
Парламентарните избори във Великобритания в четвъртък се очаква да бъдат
едни от най-непредсказуемите и по всяка вероятност нито една партия няма да
спечели мнозинство и да управлява сама.
Агенция "Ройтерс" обяснява принципите
на британската избирателна система, как
ще протекат изборите и вероятното формиране на коалиция след това.

Особености на британските
парламентарни избори

Избирателната система
Избирателната система във Великобритания (first-past-the-post) предполага,
че след повечето избори управлява една
партия. Победителят във всеки избирателен район печели депутатското място
за съответния район, а останалите кандидати не печелят нищо. Това означава,
че няма пропорционално разпределение
за кандидатите, които са на второ място.
Така малките партии не са представени
в парламента или ако са представени, е
скромно, дори и да имат значителен дял
избиратели в страната.
За да има мнозинство, най-голямата партия трябва да спечели най-малко
326 от 650-те избирателни района. На
практика обаче бариерата е 323, защото
ирландската партия Sinn Fein така и не
заема депутатските места, които печели в
Северна Ирландия.
Потенциалът за формиране на правителство, разбира се, зависи от подкрепата на мнозинството депутати в долната
камара на британският парламент – Камарата на общините. Обикновено това се
тества при гласуване след речта на Кралицата. Речта се изнася при свикването
на новия парламент и в нея се съдържа
потенциалната програма на бъдещото
правителство. Прочита я Елизабет Втора.

Процедурите
Предишният парламент беше официално разпуснат на 30 март и всички 650
депутатски места бяха обявени за ва-

кантни. Премиерът Дейвид Камерън и
министрите продължават да изпълняват
задълженията си, но по принцип се въздържат от големи решения, дългосрочни
обещания и избягват срещи на високо
равнище.
При извънредна ситуация, когато властите трябва да действат бързо, те може
да се консултират с опозицията, за да обсъдят най-подходящите мерки. Когато
новият парламент се събере, депутатите

могат да бъдат задължени да предприемат действия, договорени през този
преходен период.
Когато гласовете са преброени и няма
мнозинство, партиите започват преговори за формиране на коалиция. В сегашния случай Камерън и министрите му
продължават да временно да управляват.
През 2010 г. коалиционните преговори между консерваторите и либералдемократите продължиха пет дни, но по
принцип няма краен
срок. Според независимия британски Институт за управление тази
година разговорите ще
отнемат повече време,
защото партиите са си
научили уроците от
предишните избори.
Тогава неуредените въпроси доведоха до проблеми по време на съвмествното управление.
Речта на кралицата
е на 27 май. "Това дава
на партиите около 18
дни за преговори и
за да предложат ясен
кандидат за премиер,
което би трябвало да
е достатъчно", пише в
бележка на Института
за управление.

Сценариите
Или лейбъристите,
или консерваторите ще

спечелят най-много места. Според социологическите проучванията нито една от
партиите няма да спечели повече от 300
депутатски места.
Либералдемократите, които станаха
малък коалиционен партньор през 2010
г. с 57 места, вероятно сега ще преживеят
загуби. Въпреки това те все пак биха могали да сключат коалицонно споразумение с лейбъристите или торите.
Шотландската народна партия предстои да спечели повече места – над 40, и
вероятно ще изпревари либералдемократите като трета политическа сила.
Лейбъристите изключиха коалиция
с Шотландската народна партия. Двете
партии обаче може да сключат по-неформално споразумение. Шотландците
изключиха коалиция с консерваторите.
Партията на независимостта на Обединеното кралство (UKIP) се очаква да
спечели едва шепа депутатски места, въпреки че е трета в социологическите проучвания.
Това отчасти се дължи именно на избирателната система. UKIP заяви, че
може да се коалира с консерваторите, ако
Камерън премести планирания референдум за еврочленството на Великобритания по-рано – още тази година.

Ролята на кралицата
Елизабет Втора има правото да отхвърли предложения премиер и да направи свой собствен избор за министър
председател. От 1834 г. обаче никой монарх не е упражнявал това право, което
се счита и за архаично.
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Шотландците искат повече власт
Дейвид Камерън ни
предаде и се отметна
от обещанията
за разширяване на
правомощията ни,
твърди лидерът на
SNP Никола Стърджън
Лидерката на Шотландската националистическа партия
(SNP) Никола Стърджън призова всички шотландци да се
обединят, за да може гласът им
да бъде чут в британския парламент.
Националистите имат сериозни шансове за победа на изборите в тази част на Обединеното кралство.
Стърджън направи своето
изявление седмица преди парламентарните избори във Великобритания и непосредствено
преди обиколката й в няколко

от шотландските градове.
Шотландия не получи независимост на референдума,
проведен миналата година, но
това основно стана заради обещанията на Лондон да даде повече пълномощия на страната.
Според SNP, британският премиер Дейвид Камерън е предал
Шотландия и се е отметнал от
обещанията си за разширяване
на правомощията на страната.
Лидерът на националистите
обяви, че шотландците се съсредоточават върху принуждаването на Лондон да изпълни
обещанията си и да им даде повече власт.
“Ако допитванията до общественото мнение от последните дни съответстват на
действителността, това означава, че Шотландия, като никога,
има сериозна възможност да
бъде чута в парламента”, заяви
Стърджън.

Заловиха кокаин за £500 млн.
П
край Абърдийн

ратка от три тона висококачествен кокаин са били заловени в
операция на британските части
за борба с организираната престъпност,
това предадоха британските медии.
Цената на наркотика е около 500 милиона паунда и поради това се смята, че
това е най-големият удар срещу наркотрафика в историята на страната.
Дрогата е открита на борда на регистриран в Танзания влекач “Хамал” в Северно море на около 100 мили източно
от Абърдийн. В операцията на 23 април
е участвала и фрегата на британския военноморски флот.
Задържани са деветима души – всичките с турско гражданство и на възраст
между 26 и 63 години. Те са се явили
пред съда и са останали в ареста до 5
май. Акцията е съвместно дело на гранична полиция, вонноморските сили,
полицията на Шотландия, френското
митническо разузнаване и други международни партньори.

GO DIRECT TOP LIMITED
Be on the top with us!
Куриерски услуги и транспорт
Търси куриери шофьори с кат. В по всяко
време.
e-mail: godirectco@gmail.com
www.godirectuk.com
тел. 07476848868

Хапчета за отслабване
убиха студентка на Острова
21-годишна студентка е починала в
британска болница точно на Великден
след употреба на хапчета за отслабване, поръчани в интернет. Тя постъпила
там, защото се почувствала зле. През
миналата седмица майката на момичето
- Фиона - призова по телевизията никой
да не си играе със здравето и живота
си и да не следва примера на дъщеря й
Елоис.
Майката не е знаела, че момичето използва такива хапчета. Сега обаче става
ясно, че то ги е поръчало по интернет и
са били отровни. Полицията смята, че
са съдържали динитрофенол - известен като DNP - химикал, използван в
индустрията. В желанието си да постигне по-бърз ефект, Елоис е взела по-голяма доза от отровните хапчета. Това
е пореден пример за опасността, която
представляват хапчетата - предимно
китайски - предлагани в мрежата - няма
никаква гаранция за произхода им,
нито пък данни за съдържанието.

GO DIRECT TOP LIMITED

NIN, UTR, CSCS, SIA, Bank account, Company
registration
Съдействие и помощ за документи, настаняване,
работа, старт на бизнес.
www.dvsjobs.co.uk
e-mail: uk@dvsjobs.co.uk
тел. 07476848868
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Закъснелият реванш на лакеите
Александър Симов
Стара и достатъчно досадна мъдрост
гласи, че историята се пише от победителите. Това, което ни спестяват обаче
е, че войните в света (реални, политически, идеологически, идейни) никога не
спират и следователно историята е обект
на постоянно изнасилване. Всеки следващ победител я пише по свой собствен
начин и така светът живее в постоянен
оруелиански кошмар, в който лакеите на
статуквото с пламнали от злоба очички
и мазни ръце се опитват да преформулират истината по най-удобен за своите
господари начин.
И днес достигнахме апогея на безумието. Навръх 70 години от

великата победа срещу
кафявата чума,
европейските лидери решиха, че няма
да почетат победата в Москва, а ще организират свое собствено честване, където
няма да канят никакви руснаци. Защо ли
да ги канят?
Горчивата истина беше, че в онзи трагичен момент за света единствено и само
Русия можеше да спре Хитлер и тя го направи с цената на върховно самопожертвование.
Официалната статистика е потресаваща. 28 милиона руснаци загиват във
Великата отечествена война. Вероятно
всъщност са много повече. И огромна
част от тези жертви не са на войници, а
на мирно руско население – систематично избивано по план, сътворен от сатанинското съзнание на нацистите. Представете си само – 28 милиона.
Това е един океан от пролята кръв. И
тази кръв е пречистващата баня на Европа. Тази Европа, която преди войната

Александър Вутимски,
нарече „Европа-хищница”.
Нова Европа бе възможна само с върховната саможертва на
тези обикновени руснаци, на техният невероятен подвиг. И сега
някой ми казва, че нямало какво да се празнува? Така ли? Ами
празнувайте
тогава
годишната на създаването на Аушвиц тогава.
Отричането на този
подвиг означава, че някой се опитва да даде
индулгенция на нацистите. И като гледаме
ситуацията в Украйна, където ветераните-бандеровци получиха същите почести като
войниците, воювали
срещу тях, процесът е съвсем реален.
Лакеите на геополитическото статукво
много държат да покажат, че техният
днешен враг е винаги е бил изверг. А това
е подмяна не само на истината, това е
подмяна на етиката, на ценностите и на
всеки опит човек да се ориентира в мъглата на днешния хаос.
Не възнамерявам да пиша историческа статия. Истината, макар и със 70-годишна давност е очевидна за всеки с ясен
ум и незамъглено от грантове мислене.
Днес просто историята става

жертва на актуалната
политическа ситуация.
А тази ситуация е уникална с едно –
Европейският съюз подкрепи власт на
откровени неонацисти и реставратори
и така се самопростреля в крака. Европа забрави урока от миналото, че когато
се хванеш на танц с дявола от него няма
пускане и въртележката продължава докато не се пролее толкова много кръв, че
вече никой да не може да лъже безнаказано.
Ето това е основата на върховния цинизъм на хората, които днес твърдят, че
на 9 май няма какво да се празнува. Значи руснаците нямат право да празнуват
Деня на победата, а тези, които до последно отлагаха откриването на втори фронт,
които се шубелдисваха до 1944 година,
увлечени от геополитически сметки,
вместо от желание да спрат злото, имат
такова, така ли? Какво ще отбелязват историческите шмекери? Американците ли
изнесоха битката за Берлин? Те ли развяха знамената на свободата? Ако човек е
формирал своята историческа култура
от холивудски филми може и да живее с
такова знание, но то е като усещането на
някой пациент на психиатрия, че се казва
Наполеон.

Руснаците донесоха мира в Европа и
заради това паметниците на Червената
армия в много европейски страни стоят
като светиня. Всяка година хора поставят цветя пред тях, защото пролятата
кръв е неизплатим дар. Той те задължава не политически, а емоционално. Не
може да се изплати с възклицания, а с
благодарност и признателност.
И само у нас градски лумпени, въобразени художници и пърформанс маниаци със страст към алкохола могат
да си мислят, че с оскверняването на
монумента на Съветската армия, ще се
представят като дисиденти пред света.
Днес дисиденството е въпрос на памет.
Трябва да помним, че България беше
част от антифашистката борба в Европа.
Че у нас имаше хора, които никога
не се примириха с властта, вкарала ни в
съюз с нацистите и воюваха с нея. Жертваха се в името на различната България
и на различната Европа.

Онази история в която Червената армия така нарита задниците на нацистите, че когато потомците на Хитлер пак
решиха да се появят на историческата
сцена, те се оглеждат плахо и стреснато
да не би отнякъде отново да се появят
червеноармейците и да ги пратят обратно в блатото.
Великият поет Расул Гамзатов написа
невероятното стихотворение „Жерави”
в чест на тези, които дадоха живота си за
различна Европа. На героят на Гамзатов
му се струваше, че тези, които са паднали битката са се превърнали в бели жерави и летят отново и отново в небесата,
за да знае и помни всеки от нас защо съществува днес.
Тези, които помнят знаят как да чуят
песента на жеравите. Всички останали,
опасявам се, в другия си живот ще се
преродят като жаби. Такава е безмилостната съдба.

Честит ден на победата!

Днешните атаки срещу Деня на победата у
нас са опит за закъснял
реванш.

Някой много
иска да заличи
виновното минало
и да представи на света редактиран вариант
на историята, но това
просто не може да се случи. Защото от 25 години
фабриката за промиване
на мозъци е пусната на
пълни обороти, но на
всеки 9 май ветерани,
техни внуци, обикновени хора се събират, за да
си спомнят за истинската история.

Александър Симов е роден 1977 г. в Стара Загора. Завършва журналистика във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет.
Работил e като журналист във вестниците "Стандарт", "Пловдивски труд", "Земя". От 2004 година работи във вестник "Дума", а в момента ешеф на отдел
„Вътрешна информация”. Активен блогър. Секретар на
Оперативното бюро на МО на БСП с ресор "Медийна политика".
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Асен Генов

СССР ни налага своя
“День победы”

"...От Шчечин на Балтийско море, до Триест на Адриатическо, през Континента се е спуснала Желязна завеса. Зад тази линия се намират столиците на всички
древни държави в Централна и Източна Европа. Варшава, Берлин, Прага, Виена,
Будапеща, Белград, Букурещ и София — всички тези славни градове и народите,
около тях се намират в това, което трябва да назова като Съветска сфера и
всички те, по един или друг начин са подложени не само на съветско влияние, но в
много висока, а в много случаи дори нарастваща степен на контрол от Москва…”
Уинстън Чърчил, "Речта за Желязната завеса"
05 март 1946

Нацистка Германия капитулира на 7
май в Реймс, Франция и на 8 май 1945
в Берлин. Второто се случва след полунощ, рано сутринта по московско време
в тогавашния СССР. Съветските власти
съобщават това на 9 май рано сутринта. 9 май се чества официално в СССР
като празник на победата на Работническо-селската червена (а след 1946 Съветската) армия над нацистка Германия от
1946 до 1948.
От страните, членуващи в ЕС, Словакия, Франция и Чехия празнуват деня
на победата на 8 май, а останалите Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия,
Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва,
Люксембург, Малта, Румъния, Полша,
Португалия, Унгария, Финландия, Холандия, Хърватска, Швеция, Словения
— не празнуват деня на победата над нацистка Германия.
Съветската армия не може да се третира еднакво спрямо всички държави,
въвлечени във Втората световна война.
Спрямо едни тя е победител: Австрия,
Япония, Германия. Някои страни, като
(част от) Норвегия и Чехословакия са
освободени от Съветската армия. Но,
събитията през 1948 и 1968: т.нар. “Победен февруари" и потушаването на
"Пражката пролет", при които комунистическият режим се установява и затвърждава, конституират Съветската армия в Чехословакия като окупатор.
Българското общество няма категоричен отговор и историческа оценка

както на участието ни във Втората световна война, така и за ролята на СССР и
Съветската армия в България при налагането и поддържането на 45-годишния
кървав комунистически режим.
Не по-маловажна е и обстановката
в България преди нахлуването на „освободителната“ Червена армия през
1944 България вече е преустановила
дипломатически отношения с Германия, гони и разоръжава немските
войски, преговаря за мир със Съюзниците и обявява неутралитет.
Военна дипломация на САЩ спрямо
България и усилията страната ни да бъде
извадена от Оста са безрезултатни. Лицемерната политика на СССР осуетява
Плана "Донован" за извеждане на България от орбитата на Германия. СССР
до последно държи Българя далеч от
съюзниците. Съветският съюз тайно настоява за продължаване на бомбардировките над София и други градове,
докато българите станат "по-чувствителни", въпреки готовността на САЩ да
спре атаките.
Американският посланик Хариман в
Москва описва в свой доклад от 6 януари 1944 до САЩ, визитата на генерала
от военното разузнаване Бил Донован,
автор на плана:

“...Казах му [на Молотов], че генерал
Донован ще обсъди с Президента това,
след завръщането си и, че междувременно
се надяваме, че Молотов ще ни посъветва
по въпроса, заради съветските дипломатически контакти с България. Той каза,
че нямат достатъчно информация, за да
стигнат до заключението, върху което
работят.

Единственото му
конкретно предложение бе, че те
отдават огромно
значение на продължаването на
бомбардировките над България,

които според тях
ще помогнат на българите да станат

по-чувствителни…”

Друг пример е Полша. Освен подялбата и в началото на войната, между
руския и германския агресор, според
пакта „Молотов–Рибентроп“, друг подобен акт е потушаването на Варшавското въстание (1944), изравняването
на почти цялата столица на Полша със
земята и опожаряването й от нацистите
квартал по квартал. Съветската армия
спира преди Варшава, не се държи като
освободител и не се намесва в помощ на
поляците, чак докато с въстанието не е
приключено окончателно, след което
завзема града. Различно е поведението
на съюзниците САЩ и Великобритания
във Франция (Нормандия, 1944). След
освобождаването на страната, те не пречат на генерал Дьо Гол да оглави временно правителство и по никакъв начин
не влияят върху властовите процеси,
въпреки че не би било трудно в следвоенна Франция.
Ролята на Червената (след 1946 - Съветска) армия в България е идентична
с ролята на СССР в Полша. Отговорът на въпроса - дали 9 май е значима дата за България, а не 8-ми, когато
фактически Германия капитулира, победена от Съюзниците и СССР, както и изборът дали да празнуваме
брежневската версия на “Деня на
победата”, минава през преоценка
на фактите, често изкривявани
от Следвоенния консенсус.
Очевидно е, че 9 май, избран от Сталин и възстановен от Брежнев като
официален почивен ден през 1965, е
част от пропагандата за “освободителя” СССР и лошата нацистка Германия (за второто съмнения няма!).
Морално и фактологически, националсоциализмът в Германия и комунизмът, залели света и завладели част

от Централна и Източна Европа, са Зло.
Полският политик и историк, бивш външен министър, Бр. Геремек коментира
края на двуполюсния свят, разделян от
Желязната завеса. Втората световна война завършва на Запад, през 1945, с победа над единия агресор и на Изток, през
1989, с победа над другия.
Търсейки отговора, трябва да си припомним, че участието на България в
заключителната фаза на войната става
след като страната попада под съветско
влияние, не като самостоятелна армия
на отделна държава, а в рамките на Трети украински фронт на Червената армия. Заради това не ни е признато правото на победител, а сме третирани като
победена страна. Така СССР ни отнема
победата от 7 и 8 май и ни налага своя
“День победы” — 9

Асен Генов е роден в София на 3 март
1969 г. и е със специалност декоратор-технолог в керамичното производство.
Популярен блогър, основател на фондация „14 януари” и член на Института
за развитие на публичната среда, член на
Партия Зелените. Прочу се като създател
на „Бойкометъра”, измерващ обещанията
на политиците и изпълнението им. Сочен е сред идеолозите на протеста #ДАНСwithme и на „Протестна мрежа“. Той бе
сред петимата задържани за боядисването на паметника на антифашистите
пред централата на БСП на ул. „Позитано” 20 в София.
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На екскурзия в България
(завръщане след 200 години)

Разказ от
Мартин Ралчевски
Татко е добър, но особен човек.
Мисля си, че това е така, защото на
плещите му тежи една странно бреме –
той е последният българин от неговия
род. Предците му винаги са се женили
само за българи. Нещо като неписана
традиция. Татко обаче изменил на тази
традиция и се оженил за мама, която е
американка.
Откакто го знам той винаги е бил
щедър и мил към мен. Обичал ме безрезервно и всеотдайно. Имах прекрасно и
щастливо детство. Завърших с отличие
училище и, благодарение на неговата
подкрепа, тази година се записах в Мидуестърн Юнивърсити*. Толкова ми е
помагал, и с пари и морално, че сигурно
ще съм му задължена цял живот. Та в
този ред на мисли, въпреки че предложението му за тази екскурзия да ми се
стори странно, не можах да му откажа.
Още докато летяхме към Европа той
ме помоли да бъда наблюдателна и да
запиша на връщане впечатленията си от
България.
В момента сме на път за Чикаго.
Денят е 18-ти Август, а годината е 2211*.
(б.а. Няма грешка в годината!). Излетяхме от Франкфурт за Щатите преди
около тридесет минути и аз, според
молбата на татко, започвам да пиша.
Никога досега не съм описвала свое преживяване, така че и идея си нямам какво
заглавие да му сложа, затова просто ще
го нарека: ''На екскурзия в България''.
Татко ми е разказвал много истории
за родината на неговите предци. Може
би е присъщо на младостта, но да си
призная, не помня много от тях. Запомнила съм обаче началото.
Някога, през далечната 2011 г. моят
пра-пра-дядо Никола напуснал Бълга-

рия и поел, заедно с жена си, за Америка. Една бележка – именно поради тази
причина татко реши да посетим България точно сега. Защото тази година се
навършват 200 години от преселването
на неговия род в Щатите. Но да продължа. Когато далечният ми прадядо пристигнал в Америка нямал почти нищо.
Наложило му се да започне от дъното. В
България бил учител по народни танци,
но тук никой не се е интересувал от тази
професия и той трябвало да измисли
друг начин за препитанието на семейството си. След кратко колебание, решил
да изкара книжка за камион. Било е
трудно. Почти не знаел езика, но някак
си се справил. Успял да изкара шофьорския изпити и после дълги години
работил като шофьор.
Татко много тачи паметта на прадядо
Кольо. Казвал ми е, че благодарение на
неговата решимост и упорство, днес ние
имаме прекрасен и осигурен живот. Но,
стига толкова за повода на пътуването
ни.
Кацнахме на летище София късно
вечерта и се настанихме в хотел ''Айсел''.
И двамата бяхме изморени от полета и
спахме дълго и непробудно. На сутринта
отидохме в леля Катя, която е далечна
наша роднина и никога не е напускала България. Тя изглежда уморено, но
същевременно е много жива и мила старица. Има прошарени коси и лъчезарна
усмивка. Лицето й е запазено, стойката
добра, а излъчването – интелигентно.
Незнайно защо обаче, никога не се е
омъжвала и съответно няма деца. Притежава просторен апартамент в самия
център на града, на булевард Дорук Едиз
– някогашния булевард Васил Левски.
След като ни нагости тя ни изведе
да разгледаме забележителностите на
София. Показа ни парламента, пеещите
фонтани в парк ''Енвер'' и великолепната
джамия ''Севаш Селим''. Това е несравним, внушителен храм. Четирите му
минаретата са високи точно осемдесет и
три метра. И това не е случайно. Построени са така в чест на възрастта, на
която е починал Селим – един от главните дарители на строежа и реставрирането на джамията. От вън красотата й е
забележителна. Гравюрите й са изключително детайлни. Личи си, че са изработени с голямо усърдие и майсторлък. А
вътре пък има невероятна атмосфера и
простор. Останах впечатлена и помолих леля Катя да ни разкаже повече за
''Севаш Селим''. Тя сподели, че сградата
е построена през първата половина на
20-ти век и, че до около 100 години след
построяването й това е било църква.
Тогава храма е се е казвал ''Свети Александър Невски'' и е изглеждал съвсем

различно днес.
Като чу тази история татко се просълзи, а мен ме хвана яд, че изобщо повдигнах въпроса.
След това посетихме ''Алтан Джам''.
Това е така наречения – площад на огледалата. Много ми хареса. Този площад
е изключително интересен и е известен
като модерният архитектурен шедьовър
на града. Представлява десетки хиляди малки огледалца, различни на цвят,
които са вградени в една висока, изключително тънка, метална стена. Когато
Слънцето ги освети, на срещуположната
сграда, се получават страхотни цветови
прелести, геометрични фигури, планети,
звезди, надписи на различни езици и
прочее. Това място събира като магнит
всички гости на града. За моя изненада
обаче татко не коментира видяното.
От ''Алтан Джам'' поехме към третото
по-значимост място в София – открития
пазар ''Толга''. Такова нещо не може да се
види в Америка. Тук се продава всичко,
за което може да се досети човек. Като
се започне от хилядите сладки неща, кое
от кое по-майсторски изработени, мине
се през местните деликатеси и се стигне
до живите животни, в това число дори
коне и крави. Колоритна гледка. На този
пазар ми беше също интересно. Татко
обаче май пак не се впечатли особено.
Когато вечерта се прибрахме, той
сподели с мен, че след посещението
ни в ''Севаш Селим'' нещо го жегнало
в сърцето. Станало му тъжно, защото
знаел от историята, че някога България
е била велика страна, че е имала славно
минало, християнска вяра и собствена
писменост. Тази писменост била подобна на руската, даже била още по-уникална. А всичко това се е изпарило днес.

След като каза това, той се просълзи. Тогава думата взе леля Катя. Тя поясни, че
преди около 150 години, тоест сравнително скоро след като прадядо Никола
напуснал България, от нея си тръгнали
още над два милиона души, като почти
всички били способни хора. Това бързо
сринало икономиката на страната. Тези,
които останали пък, живеели ден за
ден и се страхували да раждат деца. В
следствие от това българите дотолкова
загубили влиянието и числеността си, че
не след дълго, управлението на държавата по естествен път, преминало в турската партия. След това всичко коренно се
променило и нещата тръгнали в различна посока.
Трудно ми е да разбера поведението
на татко. Казах му, че в 23-ти век едва ли
има човек, който да се вълнува толкова
от отминалите неща. Или, ако все пак
някой се интересува от тях, то със сигурност не страда по миналото. А той стои
приведен и мълчи. На вечеря почти не
хапна нищо. Затвори се в стаята си и си
легна рано.
На другата сутрин леля Катя ни
подкани да излезем, защото в София
имало още неща, които си заслужавало
да се видят. Татко обаче предпочете да
разгледаме провинцията. Честно казано,
на мен ми беше все едно.
Около обед поехме към вътрешността
на страната. По пътя леля Катя ни обясни, че в България отдавна не живеели
онези хора, който някога с гордост се
наричали българи. Днес основния език
бил турския, а държавната религия –
исляма. Обясни ни още, че никъде на
обществени места не се срещат надписи
на книжовния български език и че ако
човек не знае турски, или поне англий-
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Наше хоро разтресе Франция
Няколко фолклорни групи от Лондон се включиха в
“Гергьовденски игри 2015” в гр. Лион
Наше хоро разтресе Франция. Изминалият уикенд бе повече от специален
за стотици българи в чужбина. Родната
общност в Лион осъществи фолклорен
празник под името „На Мегдана на Другата България“ – издание на “Гергьовденски игри 2015”, събрал на едно място
българи от цяла Европа в народни носии.
Над 400 участника се включиха в танцовия фестивал на 2 май и показаха на света, че българският дух ще пребъде.
Събитието бе изцяло организирано
от местната група за песни и танци "От
Извора" с ръководител Анита Екeнова и
техни съмишленици, които посрещнаха още 14 групи от европейски страни,
а именно: „България“ – Лондон, с ръководител Ива Костова, „Булгара“ (Лондон) с ръководител Марина Иванова и
хореограф Динко Николов, „Веселяци“,
„Хоро“ и „Китка“ Лондон с ръководител
Недялка Петрова, „Лазарка“ (Мюнхен) с
ръководител Пламен Петков и хореограф
Белчо Станев, „Луди Млади“ (Монпелие)
с ръководител и хореораф Живко Бочев,
„Мераклии“ (Лондон) с художествен ръководител Венцислав Шопов, „Нашенци“

(Милано) с ръководител Станимир Минев и хореограф-постановчик Милена
Джибирска, „Пендари“ (Женева) с ръководител Петя Петрова, „Приятели“ (Лондон) с ръководител Петко Праматаров,
„Зора“ (Париж) с ръководител Лазарина
Джорджева, „Чемшир“ (Арма, Северна
Ирландия) с ръководител Пламена Чемширова, както и дошлите по собствена
инициатива представители на Клуба
по народни танци от Берн, Швейцария.
Официален гост бе Марияна Бояджиева,
първи секретар на Консулски отдел към
българското посолство във Франция.
Програмата стартира с пищно хоро на
един от централните площади в Лион –
“Луи Прадел”, а минувачи и туристи бяха
изумени от енергичния танц под звуците
на българска гайда. След това пъстрата
група нашенци се пренесе в уречената
зала, където всеки демонстрира най-доброто от себе си на сцената. Събитието бе
благословено от отец Петър Симеонов, а
гайди, тъпани и акордеони се съчетаха с
музика на “Бийтълс” и Елвис, баварски
носии, кан-кан и безброй изненади за
колорит на един незабравим празник.
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Нa зъболекар в UK
В

еликобритания е възможно най-неподходящото
място да ти се развали зъб. В този брой на „Новини
Лондон“ събрахме за вас информация за зъболечението на Острова, потърсихме британци и нашенци тук, които да споделят своя личен опит и мнение по тази
болна, във всеки смисъл на думата - тема.

Надя Йончева
Наскоро писахме, че хит на Острова вече втора година са зъболекарските
комплекти „Направи си сам“. Само срещу няколко паунда жителите на Великобритания могат

да се снабдят с пълнител за
зъбен кариес,

както и други подръчни материали за
оказване на първа помощ при проблеми
със зъбите. Новината, че само за миналата година над четвърт милион такива
комплекти са били продадени на Острова, предизвика буйни коментари в местните онлайн информационни сайтове.
„Новини Лондон“ също потърси мнението на британци и нашенци по темата
за зъболечението в Англия.
Българите в Англия може би ще се
учудят да научат, британците, които иначе изглежда да имат висок стандарт на
живот, всъщност масово не могат да си
позволят да отидат на зъболекар. Самите те с право роптаят, че на практика, не
всеки в страната може да си позволи иначе безплатното здравеопазване…
Алекс, 38 г.: “Не бих имал нищо против
да си взема комплекта „Направи си сам“,
при положение, че парите ни едва стигат
за памперси“.
Даяна, 21 г.: „При нас чичо ми се грижи
за зъбите на всички във фамилията. Той
използва от онези комплекти за първа
помощ, има ги дори в Boots”.
Mишел, 35: „Знаете ли, някои хора нямат
достатъчно импулси в телефона си, за да
звънят рано сутрин в здравния център
за час. Те трябва да отидат на място, за
да се запишат за зъболекар. В 9,30 ч., когато вратите на центъра отварят, обаче,
всичко е вече заето по телефона. Има и

такива, на които им е крайно
неудобно да попълват формуляра за безплатно лечение
и предпочитат да си решат
проблема с подръчни материали, вместо да ги третират
като изпадналяци“.
Керън Коутс от Dental
Health Foundation твърди, че
британците имат пари, просто предпочитат да ги дават
за друго: „В крайна сметка,
това е въпрос на приоритети – дали ще дадеш тези 50
паунда за зъболекар, или за
прическа. Много хора предпочитат второто – те просто нямат съзнанието, че е по-важно редовното ходене
на зъболекар.”
Алис, 39 г.: „Мъжът ми беше санкциониран за това, че е закъснял за интервю в
джобцентъра. Останахме със 65 паунда
седмично, от които трябваше да плащаме по 10 за газ, 10 за ток, плюс автобусни
билети. Добавете към това вноската за
телевизията и телефона и ще разберете,
че оставаме с 25 паунда на седмица, които трябва да ни стигат за храна. Какъв
зъболекар?!“
Според някои специалисти, проблемът е, че зъболекарите в страната масово
са на частна практика и е все по-трудно
за гражданите да намерят такива, които
работят с NHS в своя район. Дори и да
успеят, чака се месеци наред. Чудно ли е
тогава, че неотдавна медиите разказаха
за 40-годишен мъж, който решил да си
приготви сам зъбна пломба и да я залепи
с… QuikSteel (токсично лепило).
Очевидно страната има проблем. Дали
той не е, че властите не виждат зъболечението като част от общественото здра-

Цени на зъболечение, NHS
Пакетна услуга 1 (Band 1 course of
treatment) – £18.80
Включва преглед, поставяне на диагноза, специализиран съвет за това
как да се избегнат бъдещи проблеми,
почистване на зъбен камък, ако е необходимо. Ако се нуждаете от спешна
помощ, дори да се наложи да посетите
зъболекаря повече от един път, вие ще
заплатите само цената на Пакетна услуга 1.
Пакетна услуга 2 (Band 2 course of
treatment) – £51.30
Покрива всичко, включено в Пакет-

на услуга 1, плюс последващо лечение
– като пълнене на кариеси, както и вадене на зъб.
Пакетна услуга 3 (Band 3 course of
treatment) – £222.50
Покрива всичко, включено в пакетни услуги 1 и 2, плюс изработка на корони, зъбни протези и мостове.
Повече информация за цените на зъболекарските услуги можете да откриете
на интернет страницата на NHS в раздела „dental treatments“, по-конкретно
тук: http://www.nhs.uk/NHSEngland/
Healthcosts/Pages/Dentalcosts.aspx

веопазване? На Острова сякаш се шири
едно крайно неправилно и порочно мислене: че да ходиш на зъболекар е (излишен) лукс, че това не е част от общественото здраве, а някаква прищявка.
„Зъбоболът пречи на децата да спят и
да се концентрират в училище, а усмивката, разкриваща развалени зъби, определено понижава шансовете ви да си намерите добра работа“, казва Алис, която е
социален работник.
Дори едно банално заболяване на
венците, оставено нелекувано с години,
постепенно може да наруши цялостното
кръвообращение на организма, да деформира кръвните съдове и дори да причини сърдечен удар, научаваме от сайта
на NHS.
Развалени зъби, мръсни нокти и кофти обувки – това са първите неща, които
забелязваш, когато някой е беден, коментират англичаните. „Мога да си представя колко е трудно да си намериш добра
работа, когато дори не можеш да се усмихнеш!“, казва Тим, който работи във
водеща агенция за набиране на персонал
в Лондон.

Не се е***айте със зъболекаря
си - прекалено скъпо и
болезнено е!

Ако живеете в Англия, 100 процента
смятате, че зъболекарите в тази страна са
прекалено добре платени. Ето какво отговарят Стиви: „Ние не сме чак толкова
добре платени. Прекарваме 5 години в
университета и си спукваме гъ*а за жълти пари от NHS. Облагаемите ни доходи
паднаха поне с 25% през последните няколко години. Не споря с това, че някои
колеги правят огромни печалби от занаята… Просто това е един на десет. Искате
съвет: не се е***айте със зъболекаря си прекалено скъпо и болезнено е!

Добрата стара английска
поговорка: Не съм толкова
богат, че да купувам евтино
Евтиният зъболекар може да струва
скъпо на хората, предупреждават специалистите. Работата е там, че мнозина
не могат да си позволят да „супер оферта“ за зъбите си, защото това ще им излезе през носа – в случая през зъба…
Някои хора имат странни приоритети.
Редовно имам клиенти, които трябва да

Зъболечение за
бременни и родилки
Ако сте бременна или наскоро сте
родила във Великобритания, от NHS би
трябвало да са ви изпратили пластмасово картонче с размера на визитна картичка. С нея отивате и се записвате на
зъболекар, който работи NHS и всичко ще ви е безплатно .Kартата вaжи до
една година след раждането на детето.
Независимо от това, след разговори
с наши майки на Острова, научихме,
че изглежда тук всеки зъболекар работи по различни правила. Навсякъде
безплатни са прегледите и металните
пломби. Белите пломби обаче често се
слагат срещу допълнително заплащане,
освен ако не са на предните зъби. При
някои зъболекари пък се плаща само
разликата между двата вида амалгами.
Почистването на зъбен камък най-често е безплатно, но отново – има и специалисти, при които е платено. Ето
защо, съветът ни е да се осведомите изрично за цената на лечението ви, и то
предварително. Ако имате съмнения,
звънете на NHS direct: безплатният номер 111, който функционира от март
миналата година.
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решат дали зъбът им да бъде изваден за
80 паунда, или да бъде поправен за 200.
И те избират първото, разказа зъболекар
в телевизионно шоу неотдавна. Бих им
съчувствал, но повечето нямат ипотеки
или други заеми и работят за по 35-40
хиляди годишно, обясни той.
В случай, че търсите зъболекар,
работещ с NHS, посетете уебсайта на здравното министерство, където ще откриете полезна търсачка за зъболекар във вашия район:

http://w w w.nhs.uk/S er vice -S ea rch/
Dentist/LocationSearch/3

Now Dentaid e благотворителна
организация, която работи за подобряване на денталното здраве в развиващите се страни. Nоw Dentaid,
която разпространява портативни
зъботехнически комплекти из бедстващите общности на Уганда, Камбоджа и Малави, планира скоро да
пусне в действие мобилни зъболекарски кабинети и във Великобритания.
Може би сайтът на организацията
(www.dentaid.org) трябва да се проверява по-често…
При съмнения, звънете на NHS
direct: безплатният номер 111, който
функционира от март миналата година.

Изследване на Journal of Dental
Research разкри миналата есен, че
по-бедните 70-годишни британци
имат средно 8 (осем!) зъба по-малко, в
сравнение с по-богатите си съграждани.

Кой има право да получава
безплатна зъболекарска
помощ
Във Великобритания не заплащате
цената на зъболекарската услуга, ако
сте:
- под 18 години
- под 19 години, но на пълен курс
на обучение
- бременна или имате бебе под 1 г.
- се намирате за друго лечение в
болница на NHS и се наложи извършване на зъболекарска услуга от специалист на съответното болнично заведение. (В някои случаи обаче може
да се наложи да заплатите цената на
протези и мостове, ако ви бъдат направени такива.)
Не заплащате цената на зъболекарската услуга и ако вие или вашият партньор получавате някоя от
следните социални помощи: Income
Support Income-related Employment
and Support Allowance, Income-based
Jobseeker’s Allowance, Pension Credit
guarantee credit, Universal Credit или
ако притежавате валиден tax credit
exemption certificate.

Нашенци на зъболекар в UK
Българинът е известен с песимизма и
мърморенето си. Разговаряйки с нашенци по темата за зъболечението обаче,
открихме една нехарактерна умереност,
дори позитивизъм. Където ги нямаше,
усещаше се безропотно примирение –
от цените, чакането и всичко, свързано
с ходенето на зъболекар на Острова – за
немалко, ходене по мъките. Само за едно
бяха категорични всички българи, включени в анкетата ни – никога, абсолютно
никога, не биха си взели комплект „Направи си сам зъба“. Проблясък на характерната за нас разумност или просто
респект към медицината, факт е, че 100%
от попитаните, независимо от дохода им,
обявиха самодейното зъболекарство за
чиста проба безумие.
Траян Горанов, 45 г., Девън: Вече почти 5 години съм в Кралството. Спомням
си, когато си ходех в България, първата
ми работа беше да си запиша час при зъболекар и по време на престоя ми "претупвах" лечението си поради бързане, но
пък щастлив, че не съм платил толкова,
колкото щях да платя тук. След време
обаче, на Острова случайно се запознах
с българка, зъболекар. Помолих я да ме
прегледа, понеже имах проблем. Тя ме
информира, че "на частно" не приема, а
трябва да си запиша час в клиниката на
рецепцията. Имам си NHS номер и по
"клинична пътека" (ха-ха, англичаните
не са чували такава българска глупост),
платих 18 паунда за преглед. Докторката
бе учудена колко зле съм бил третиран в
родината. Препломбира зъба, който ме
болеше, пък наскоро беше правен в България. Написа на компютъра (в картона,
както бихме казали ние) "една пломба"
за пред Касата, а всъщност направи още
процедури. Отидох на рецепцията, платих 30 паунда за пломбата и оттогава не
си правя зъбите в родината. Като цяло
впечатлението ми е, че техниката тук е
доста напред. Вече не е необходимо да
ме боли или да се влошавам, че да чакам
времето за ходене на почивка у дома и чак тогава да се лекувам.
Деси Ламбина, 33 г,
Лондон: Ходила съм
на зъболекар три пъти,
всичките, докато ползвах безплатен достъп
по майчинство. Много
съм доволна - страхотно внимание, любезни,
учтиви, ползват модерни апаратури, много
професионално обслужване. Даже на единия
преглед от персонала
ми дундуркаха бебето,
докато зъболекарят ми
правеше пломба!
Стоян Симонов, 31 г.,
Лондон: „Тук съм от 2-3
години, досега не ми се е
налагало да ходя на зъболекар. Преди няколко
дена обаче заведохме на

профилактичен преглед дъщеричката
ни, която е на 9 месеца – оказва се, че тук
държат грижата за зъбките да започне
още при бебетата. Препоръчаха ни специална четка за зъби, както и детска паста, макар че казаха, че може и с малко количество от нашата. Иначе една позната
ходи наскоро в Източен Лондон при зъболекарка българка, която й направила 2
метални пломби, които за капак паднали
след няколко дни…“
Ангел Христов, 44 г., Брентуд: „Тук
съм от миналото лято, като преди да
дойда отделих много време и значителни
средства, за да замина със здрави зъби.
Преди около месец обаче получих силна
болка в единия кътник.
Ние живеем в малко градче край Лондон, но се оказа, че изборът на зъболекарски кабинети е голям. Въпреки че
премеждието ми се случи по Великден,
лесно открих по интернет клиника близо
до нас, която да работи. Оказа се обаче,
че за да минат услугата през NHS, трябва да чакам месец и половина. Ето защо,
трябваше да ползвам частната практика
в същата клиника. Докторът беше млад,
усмихнат и добронамерен. Обясни ми, че
по този зъб е направено всичко възможно в България и че просто в един момент
ще трябва да се извади. Тази прогноза,
каана със сияйна усмивка, ми струваше
50 паунда. Зъботехниката била напред,
но ме заболя…“
Ели Веселинова, 38 г., Богнор Реджис:
„В Англия съм от 3 години и преди две
седмици се наложи да отида на зъболекар за пръв път тук. Научих за клиниката
– и това, че извършват услуги по NHS, от
един транспарант. Не чаках дълго - назначиха ми час само след 2 седмици. Първоначалното ми впечатление беше много
приятно – усмихнати, дружелюбни хора.
Това на пръв поглед. От зъболекарския
кабинет обаче излязох с метална амалгама – единствената такава в устата ми,
при това трябваше да заплатя 50 паунда

за пломба, която не е никак естетична.
Затова – следващия път, когато имам
проблем, давам още 100 паунда за билет до България и си отивам при моя
зъболекар!
Тъй като Ели е здравен работник,
помолихме я да коментира бума на
зъболекарските комплекти „Направи
си сам“ на Острова. „Това е абсурдно!
Виждала съм такива в интернет и смятам, че е много опасно човек да се опитва. За да се направи една пломба, не е
достатъчно просто да се запълни, а зъбът трябва хубаво да се почисти, както
и каналът му да се подсуши идеално,
което става със специална апаратура. В
противен случай, след седмица-две ви
гарантирам абсцес…“
Емил Бояджиев, 33 г., Лондон: Въпреки че съм в Англия от няколко години,
едва сега, през тази, получих силен зъбобол и неотложна нужда от зъболекар. Аз работя в квартал, населен предимно с етнически турци, такъв е и
моят шеф, който ми препоръча неговия
зъболекар.
Вярвам, че имах голям късмет, защото човекът веднага ме прие, направи ми
една панорамна снимка и 4-5 на болния
зъб, за да постави точната диагноза.
Разполагаше със страхотна техника.
Обяви ми редовната си цена, след това
и намалението, което ми предложи,
след като разбра, че просто нямам възможност да заплатя услугата.
Накрая платих по-малко от половината – човекът поиска символична сума
за труда си, другото беше материали.
Нямах представа, че мога да потърся
зъболекар, работещ с NHS, но когато
с жена ми проверихме цените им, оказа се, че съм платил дори по-малко от
официалните, по Здравната каса тук“.
За да успее тук, човек трябва да
стисне здраво зъби, казват по-старите
имигранти. Можем само да добавим – и
по-добре да са здрави!
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Защо бих останала в България?
Теодора Иванова
В днешно време този въпрос може да има две смислово-емоционални линии, които
се разграничават спрямо интонацията при произнасянето му.
Едната, може би по-често употребимата, е тази с иронична
нотка. Зададен по този начин,
въпросът става риторичен и
добива нов смисъл, която гласи: „Защо да оставам в България, след като мога да живея
по-добре в чужбина?!”. Така той
вече не е въпрос, а е съобщение,
изразяващо лична позиция,
валидна за хиляди българи. За
хиляди, но не и за всички. Все
още имаме сънародници, които
произнасят въпроса с неутрална интонация и действително се
замислят върху него. Тук откриваме и втората линия, при която
смисълът на въпроса се запазва
и подтиква към изразяване на
лично мнение и съставяне на
списък с причини.
Скептиците ще се намесят
тук и ще попитат има ли изобщо фактори, които биха задържали един млад човек в разцвета на силите си в България, т.е.
доколко можем да говорим за
цял списък с причини? Действително времената, а и условията в България, са такива, че едва
ли има българин, който не си е
задавал този въпрос поне веднъж. Дори сякаш по-актуални
са противоположните питания,
а именно: „Защо искам да напусна България?” или „Защо напуснах България?” и най-крайният:
„Защо не бих се върнал/а в България?”. Съзнателно или не, с
изброяването на тези въпроси
създадох една своеобразна градация, която всъщност съответства на действителността. Факт,
подкрепен от статистически
данни.

Ще си позволя обаче да се
оттласна от статистиката и
фактите, да обърна гръб на
скептици, песимисти и реалисти, чиято позиция слушаме ежедневно, и да застана на
страната на заклетите родолюбци, да сложа техните „розови
очила” и да съставя моя списък
с причини защо бих останала
в България. Едва ли ще кажа
нещо ново, дори ще повторя до
болка познати клишета, които
обаче смятам за общовалидни
истини, чието припомняне е важно.
Бих останала в България, защото я обичам. „Хубава си, моя
горо” е изпял в сърцето си Каравелов преди повече от век, пее
го и моето всеки път, когато се
любувам на удивителната българска природа, чиято прелест
преоткривам с всяко посещение на ново за мен родно кътче.
Мистичната магия на Родопите, величествената красота на
Стара планина, неописуемите
Рилски езера и хилядите места,
съхранили в себе си история,
традиция и памет, спират дъха
на свои и чужди, но за нас, българите, не могат да се мерят с
никое друго място на света. Защото те са нашето наследство
и ние сме тези, които трябва да
го съхраняваме, да го пазим и
да му се наслаждаваме с очите
на искрени ценители. На кого
завещаваме тези красиви земи,
ако ги напуснем?...
Бих останала в България,
защото обичам родителите си
и искам да живея живота си,
радвайки се на по-чести срещи
с тях. Днес сме свидетели на
нерадостна картина – самотни
стари хора, някои от които получаващи финансова помощ от
децата си, но живеещи само със
спомените за тях и в очакване
на следващата им среща на ня-

кой голям празник. Не е редно
родителите да виждат порасналите си деца един-два пъти годишно. Не е редно внуците на
тези родители да говорят непознат за тях език и единственият
начин за комуникация с тях да
бъде чрез жестове и мимики. И
дори да го говорят, досегът да
бъде само виртуален. Статистиката погуби традицията, ценностите се обърнаха и нищо не
е както преди. Искам при мен да
е различно.
Бих останала в България, защото може би това е мястото,
на което ми е отредено да бъда.
Защото „тука майчина милувка
/ сетих най-напред.” (Ран Боси-

лек – „Родна стряха”). Поради
някаква причина, тайнствено-висша или чисто случайна,
родена съм именно в България.
Може би имам някаква мисия
тук, а може би просто тук е моето място. Всичко тук е мое –
моята родина, моят роден град,
моят дом, моите родители, моите приятели. Няма друго мое
място, точно както няма други
мои родители. Човек е свободен, но е лишен от избор кога и
къде да се роди, в какво семейство, в каква среда.
От там насетне всеки избира
своя път, чертае своето бъдеще,
лута се в търсене на своята истина и в преоткриване на своето

Аз – дали ще е сред чужди, или
свои, пътят е неравен и осеян с
трудности и препятствия. Не е
лесно да останеш в България, но
бих го направила. Бих останала в България, защото нейното
бъдеще зависи от младите и образовани хора, чиято ценностна
система не е обезобразена от
острия нож на алчността и егоизма. Ние сме гласовете на промяната и само ние можем да я
донесем. Ние сме все още здравата част на едно гниещо общество, от която зависи неговото
излекуване.
Бъдеще за нас има и тук –
стига да си поставим адекватни
цели, които да следваме неотклонно, да сме упорити, да вярваме в себе си и да не спираме да
се самоусъвършенстваме.
България не е виновна за
разклатената си политическа
система. Нито за етническия
дисбаланс и нетолерантността
между хората от различни класи и религии, за вечните междупартийни войни и последиците
от тях, както и за плачевното
ниво на институциите.
Свалих „розовите очила” и
това си личи. И макар въпросът
и отговорите ми да са в условно
наклонение, вярата ми, че има
смисъл да остана, е непоклатима.
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С

амо на два часа път с кола от
Лондон, Оксфорд е едно от
кътчетата в неповторимата английска провинция,
които всеки трябва да посети поне
веднъж в живота си. Легендарният
университетски град е съхранил по
неповторим начин духа и традициите на Острова, като в същото
време е едно модерно, изключително уютно и гостоприемно място за
всеки турист.
Освен с неподправения си чар, Оксфорд може да се похвали, че по перфектно чистите му и поддържани улици през
годините са крачили едни от най-известните личности в световната история.
Сред тях изпъкват имената на писателите Оскар Уайлд, автора на любимата
на милиони малчугани по света детска
книжка „Алиса в страната на чудесата“
Луис Карол (впрочем кокетни цветни
магазинчета, посветени на знаменитата
му героиня могат да се видят буквално
навсякъде), „бащата“ на „Властелина на
пръстените“ Дж. Р. Р. Толкин, прочутият
в цял свят физик Стивал Хокинг, политиците Бил Клинтън, Маргарет Тачър и
Дейвид Камерън, както и много други
фигури, оставили своя отпечатък в историята.
Макар да е известно най-вече като седалище на Оксфордския университет –
един от най-старите и известни в света,
това далеч не е всичко, с което се изчерпва това знаменито местенце.
Градът е административен център на
графство Оксфордшър, разположен по
поречието на река Темза, за това не е никак чудно, че
животът в него просто кипи,
независимо дали е делник или празник. Хората обаче, макар и забързани,
намират време да спрат и да разменят
няколко думи с познат или приятел, случайно срещнат на улицата. Нещо, което
в Лондон е абсолютна рядкост. Както и
усмихнатите спокойни и ведри лица на
хората, между другото.
Най-голяма вина за приповдигнатото
настроение, което се усеща в Оксфорд,
имат младите хора и студентите, които
съставляват близо 20 процента от жителите на това забележително място. И тук
идва най-фрапиращата разлика с родната действителност, или по-точно с „Меката“ на науката и висшето образование
у нас - Студентски град.
Едва ли в София има човек, чиито крак
поне веднъж да не е стъпвал или осъмвал в това пословично със своя колорит
място. Създаден по същите пример и цел
като Оксфорд – да отдели студентите от
шумната и пълна с разсейващи развлечения столица, за да могат да се фокусират
върху следването си, Студентски град
няма нищо общо с английския си еквивалент. Абсолютно нищо, за съжаление.
Фактът, че наричат Студентски град
„българския Лас Вегас“, тъй като той отдавна не принадлежи на будните младите
хора, дошли с желанието да се учат, а на
чалга клубовете, казината и фаст фууд

Градът кипи от живот
а велосипедите са дрез
основните средства за
придвижване

Oксфорд – по-добрият
Студентски град
Легендарното
университетско
местенце носи в себе
си неповторимия
британски дух
веригите, се знае отдавна. На родната
„Манджа стрийт“ пък, й се носи слава из
цяла България.
Малцина са тези, които с ръка на сърцето могат да кажат, че никога не им се
е случвало да се редят на опашка от полупияни младежи, танцували до преди
малко по масите в близката дискотека, в
очакване арабите да ги дарят с мечтания
мазен дюнер. С екстра количество чеснов
сос, разбира се.
Студентите в Оксфорд обаче, странно
защо, залагат на заведения за органична
био храна, салати, суши и сандвичи, придружени с фреш или минерална вода.
Личи, че не са и чували за правилото, че
сандвича с кебапче и лютеница за левче върви задължително с една студена
„Ариана“.
Поведението им вечер пък, е направо
недопустимо в сравнение с това на всеки
жител на Студентски град. Вместо да се
отдадат на запой още от следобедните часове след края на лекциите, което неминуемо води до продължение и обикаляне
в няколко чалга клубове, те залагат на

студен „Гинес“ и оживени разговори
за философия и политика в реставрираните и запазени през годините пъбове. Част от тях пък избират да прекарат
малкото си свободно време в градската
библиотека на Редклиф, която е и една от
забележителностите на града. Тя е дело
на архитекта Джеймс Джибс и е построена през далечния XVIII век. Сградата не
само фигурира в регистрите на Великобритания като културно наследство, но и
е една от най-важните произведения на
английската архитектура изобщо.
Можете да предпочетете и някоя от
галериите, които се намират в центъра
на града и предлагат впечатляваща селекция на творби, сред които изпъкват
имената на Пабло Пикасо и Деймиън
Хърст (макар и не в оригинал). Въпрос
на избор.
Фрапираща е и разликата в начина,
по който изглеждат младите висшисти в
Оксфорд. За разлика от колегите си в София, те ходят с униформи, сака и костюми дори и след края на учебните занятия.
Изключителна рядкост е и да видиш
силно гримирано момиче с къса пола и
топирана коса, което сякаш се е запътило на купон, а не на лекция по финанси,
например. Главна вина за това имат магазините в града, които са изцяло бутикови и в тях трудно може да бъдат открити
блестящи дранкулки ала Илиянци.
Изцяло липсват и така популярните у
нас реплики на известни марки парцал-

ки и чанти, с които всяка новоизлюпена
студентка може да се барне само срещу
20-30 лева досущ като идола си Преслава, например. Въпрос на вкус.
Предпочитаното превозно средство
на студентите в Оксфорд е велосипеда.
Смело мога да кажа, че в града колелелета
са повече, отколкото съм виждала дори в
Амстердам, където всеки втори човек се
придвижва на две гуми. Това донякъде е
обяснимо, не само заради желанието на
жителите на града да водят здравословен
начин на живот, но и
за да се преборят с кошмарния
трафик,
които за размерите на града е пословично голям.
Явно това е сред основните проблеми
на цяла Англия, впрочем.
Сред най-известните туристически
забележителности на града е и прочутата зала на колежа Christchurch, където
е сниман филма за малкия магьосник
Хари Потър.
Впечатление правят и вътрешните
дворове на колежите, които са перфектно поддържани и са истинска радост за
окото, а парковете и Ботаническата градина в града са сякаш извадени от някой
роман на Джейн Остин.
Затова, ако се чудите какво да правите
през следващия банк холидей, то качете
се на колата или автобуса, и отидете на
разходка в Оксфорд. Няма да съжалявате.
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Как да подобрите
кредитния си рейтинг

Infozauk.com
Вашият кредитен рейтинг може да повлияе на способността ви да заемате пари
чрез финансови продукти като кредитни
карти, заеми и ипотеки.

Защо вашият кредитен рейтинг
е важен?

Кредитният ви рейтинг се използва,
за да помогне на заемодателите да решат
дали да ви отпуснат пари, какъв размер да
бъде заемът и в някои случаи, каква лихва
да ви бъде начислена.

Какво оказва влияние върху
кредитния рейтинг?

Ясно е, че е най-добре да избягвате нещата, които могат да имат отрицателно
въздействие върху вашия кредитен рейтинг на първо място. Ето някои от тях:
- Високи нива на съществуващ дълг –
банките и компаниите за кредитни карти
може да са неблагосклонни към искането
ви за голям заем, тъй като това би могло
да означава, че сте твърде разточителни,
що се отнася до финансите ви.
- Пропуснати или забавени плащания
по ипотечен кредит, кредитни карти, лични заеми, сметки за газ или електроенергия – всичко това се пази в кредитния ви
файл в продължение на 6 години.
-Получена съдебна присъда за неплатени сметки би оказала сериозно влияние
върху вашия кредитен рейтинг. Съдебното решение ще остане в кредитното ви
досие в продължение на шест години.
- Подаване на заявления за много
кредити наведнъж или в кратък период
от време. Когато подавате заявление за
кредит, това ще се появи в кредитния ви
досие. Ако всъщност не възнамерявате да
кандидатствате за кредит, а просто искате
да сравните цените, разберете дали заемодателят може да регистрира в кредитното
ви досие. “търсене на оферта” (quotation
search), вместо “търсене за молба за кредит” (credit application search). Кредиторите знаят, че търсенето на оферта не
представлява кандидатстване за кредит,
така че то няма да има отрицателно въздействие върху вашия кредитен рейтинг
в бъдеще.
- Кредитна карта, която никога не използвате. Кредиторите ще гледат какъв
е размера на отпуснатият ви дотук кредит, т.е. колко бихте могли да използвате
наведнъж, а не само колко действително
използвате. Затова, ако ще търсите нов
кредит, затворете кредитни карти, които
не използвате.
- Грешки в кредитното ви досие. Ако
в него има нещо неправилно или което
не се отнася за вас – например ако някой
злонамерено е кандидатствал за кредит
от ваше име, без да знаете – свържете се с
кредитната агенция незабавно, за да прегледат и отстранят нередностите.
- Ако не присъствате в избирателните
списъци. Кредиторите ги използват, за да

установят дали наистина сте този човек,
за когото се представяте.
- Честа смяна на жилище. Кредиторите
се чувстват по-сигурни, ако видят доказателство, че сте пребивавали на един адрес
за по-голям период от време.
- Да сте обвързани в каквато и да е
съвместна форма на кредит с някой с
лоша кредитна история – това може да
бъдат общи банкови сметки, заеми или
ипотеки – това ще повлияе на възможността да получите кредит. Ако кредитният ви рейтинг не е от най-добрите, ето
какво можете да направите, за да го подобрите:

Проверка на кредитното ви
досие и отстраняване на грешки

Трябва да проверите кредитното си

съгласни с вас е 28 дни. През това време
съответните текстове ще бъдат маркирани като “спорна информация” и кредиторите нямат право да ги вземат под
внимание, когато оценяват кредитния ви
рейтинг. Ако има информация във вашия
файл, която е точна, но не отразява текущата ви ситуация – например ако сте имали дългови проблеми, когато сте загубили
работата си, но сега отново работите и сте
ги разрешили – можете да добавите “известие за корекция” към вашия кредитен
доклад. Това е изявление, което може да
съдържа до 200 думи относно това, което
се е случило.

Как да подобрите кредитния си
рейтинг – неща, които можете
да направите незабавно

целия или част от неизплатения дълг или
да се споразумеете за разсрочено плащане.

Как да подобрите кредитния си
рейтинг в дългосрочен план

Ако сте имали лоши дългове, трябва да
покажете на кредиторите, че можете да поемате отговорност. С течение на времето
това ще подобри вашия кредитен рейтинг.

Плащайте навреме

Правете вашите плащания навреме и
изплащайте сметките си колкото се може
по-рано. Това показва, че вие сте един
разумен заемополучател. Ако използвате
спестяванията си, за да изплащате дългове, не забравяйте да заделите достатъчно
пари по спестовната си сметка за извънредни ситуации.

Използвайте предплатена карта
тип “credit-builder”

Някои предплатени карти имат опция
credit-builder, която може да подобри вашия кредитен рейтинг. Начинът, по който
работи тази опция е следния – вие вземате “назаем” определена сума, обикновено
£60, от компанията за предплатени карти.
Подписвате договор за кредит и се съгласявате да плащате на комапанията месечна такса от £5, за да изплатите заема си от
£60. В края на годината, ако не сте пропуснали нито едно плащане, това ще бъде
записано в кредитното ви доклад като 12
месеца на успешни погасявания.
Все пак имайте предвид, че всички
предплатени карти начисляват такси. Например: първо, може да платите £5, за да
получите карта, след това – 2,5% върху
всичко, което харчите и допълнителна
такса от £1 всеки път, когато достигнете
лимита. Разгледайте различни оферти, за
да видите дали можете да намерите предплатена карта с по-малко такси.

Кредитни карти тип “creditbuilder”

досие, за да видите дали има някакви
грешки или дали сте били жертва на измама. Имате законното право да го видите; кратко копие от него може да получите
срещу такса от £2. Има три основни агенции за кредитна информация, които да се
проверят:
◉
Experian
◉
Equifax
◉
Callcredit, via the Noddle website
Experian и Equifax предлагат безплатни
30-дневни абонаменти, които ви гарантират денонощен онлайн достъп до кредитното ви досие, но ще трябва да дадете данните на кредитната или дебитната карта.
Само не забравяйте да прекратите абонамента си преди 30-дневния пробен период да е изтекъл. В противен случай може
да се наложи да платите абонаментна
такса. Noddle service предлагат безплатен
достъп до кредитното ви досие до живот.

Как да поправите грешките във
вашето кредитно досие

Ако все пак забележите някакви грешки, може да ги оспорите, като подадете
жалба към агенцията за кредитни референции. Срокът да премахнат грешната
информация или да ви кажат защо не са

Ако вашият кредитен рейтинг е лош
или пък нямате кредитна история на заемане, която заемодателите да видят, има
няколко стъпки, които можете незабавно
да предприемете.
- Спрете кандидатстването за кредит,
докато не разрешите всички проблеми по
кредитния ви файл и не подобрите своя
кредитен рейтинг.
- Запишете се в избирателните списъци. Ако името ви не е там, ще ви бъде
много по-трудно да получите кредит.
Можете да посетите сайта About My Vote
(www.aboutmyvote.co.uk) и да въведете
пощенския си код, за да намерите вашия
местен съвет. След това попълнете формуляра и го върнете към местния избирателен офис.
- Затворете неизползваните си кредитни карти. Това намалява и шансовете ви
да станете жертва на измама, ако те бъдат
откраднати някога.
- Ако не сте изпълнили условията по
договор за кредит, което обикновено означава, че сте били три месеца в просрочие, това се отразява на вашия кредитен
рейтинг. Опитайте се да преговаряте с вашия кредитор и предложете да изплатите

Ако имате лоша кредитна история,
може да кандидатствате за кредитна карта
тип “credit-builder”.
Имайте предвид, че начисляваните лихви са много по-високи от тези при стандартните кредитни карти. Обикновено ще
трябва да плащате над 30% годишна лихва,
така че се уверете, че изплащате сумите в
пълен размер всеки месец. При забавяне
ще трябва да платите големи такси, което
може да ви доведе до нови задължения, с
които да е трудно да се справяте и така да
навредите на кредитния си рейтинг. Кредитният лимит за този вид карти обикновено е не повече от £500.

Избягвайте скъпи фирми за
подобряване на кредитен
рейтинг

Може да срещнете различни обяви на
фирми, претендиращи, че ще подобрят
кредитния ви рейтинг. Повечето от тях
просто преговарят с компаниите, които са
подали иск за съдебно решение срещу вас.
Други твърдят, че могат да правят неща,
които, законно, не могат, а някои дори
биха ви насърчили да дадете лъжливи сведения на агенциите за кредитна информация. Дори не си помисляйте за използване
на такива фирми.
Няма причина да не можете сами да
подобрите кредитния си рейтинг, така че
няма смисъл да плащате на някой друг да
го направи.
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Кои са най-популярните ипотечни измами
Infozauk.com
Според статистиката, все повече стават хората, които при кандидатстване
за ипотечен кредит извършват някакъв
вид измама, съзнателно или не. Повечето
разбира се го правят напълно несъзнателно, като дори да подозират. Може би
се питате как е възможно това? Много е
просто – според законодателството дори
най-малката лъжа или спестяване на някоя подробност се счита за измама. Ето
и кои са най-популярните ипотечни измами:

Предоставяне на фалшива
информация
Може би най-популярната ипотечна
измама е свързана с предоставянето на
фалшива информация. Най-често кандидатите лъжат за доходите си, като ги
завишават значително. Едни го правят с
надеждата да им бъде отпусната ипотека,
а други, за да им се отпуснат повече пари.
Други кандидати пък спестяват някои
детайли около обстоятелствата си или
фалшифицират своите лични данни, например имена, адрес, семейно положение
и т.н.
Дори изброените по-горе неща да ви
се струват малки и безобидни, това не
променя факта, че се считат за фалшива
информация и автоматично ви правят
участник в ипотечна измама.

менти и документи, които доказват техните доходи.
Във Великобритания има много фалшификатори, някои от които доста добри. Именно затова понякога фалшивите
документи минават през кредитора без
той да се осъмни, но самото им предоставяне е ипотечна измама и при евентуална
проверка, винаги може да се открие, че те
са фалшиви.

Правене на странични сделки
В много случаи собственикът на жилището и купувачът правят странични
сделки и договорки, за които не уведомяват кредиторът. В повечето случаи това
се случва, защото и двете страни не го
смятат за толкова важно, но всъщност
то е. Затова ако се спазарите с продавача
да свали от цената на жилището, дадете

депозит на ръка или правите каквато и
да било друга странична сделка, за която кредиторът не знае, трябва веднага да
го уведомите. Ако не го направите и той
по-късно разберете за това е много вероятно да ви обвинят в ипотечна измама.

Завишаване цената на
имотите
Тази измама стана сравнително популярна във Великобритания през последните години. При нея участниците няма
как да са я направили неволно, защото
иска планиране и работа в екип. За да се
извърши измамата са необходими ипотечен брокер, специалист (инспектор) по
обследването на имоти и адвокат. Те се
наговарят да работят заедно и завишават
цената на един имот, например от 200 хиляди паунда на 250 хиляди.

След това се прави обследване, при
което инспекторът заключва, че имотът
е на стойност 250 хиляди паунда и ипотечният брокер осигурява ипотека на
жилището срещу тази сума. Адвокатът
задвижва нещата по покупката и усвояването на кредита, при което продавачът на жилището получава исканите 200
хиляди паунда, останалите 50 хиляди се
разделят поравно между тримата и купувачът накрая връща ипотека върху
цялата сума, като понякога дори не разбира какво се е случило.Винаги избирайте внимателно с кого да работите, за да
не станете жертва на подобна изпипана
схема. Освен това се стремете да бъдете
възможно най-честни и откровен когато
кандидатствате за ипотечен кредит, за да
не се забъркате дори и неволно в ипотечна измама.

Използване на фалшиви
документи
По-малко са хората, които фалшифицират документи, но е факт, че ги има.
Предоставянето на фалшиви документи
на кредитора се счита за ипотечна измама и е наказуемо от закона.
През последните години случаите с
използване на фалшификати зачестиха,
като най-често кандидатите за ипотечен
кредит представят фалшиви лични доку-

Сексуалният тормоз на работното място
Сексуалният тормоз на работното място не е често
срещан проблем в Обединеното кралство или просто
обществеността не е информирана в детайли, за това не
може да се каже какви точно са мащабите му. Едно обаче
е ясно – сексуалният тормоз е нещо, което не бива да се
случва. Имайки предвид сериозността на темата, изключително странно е, че има жени, които по някакъв начин
защитават подобен тип поведение. Според адвокатката
Ванеса Джеймс, дамите сами са виновни за оказването на
сексуален тормоз върху тях, затова той не трябва да бъде
докладван. Или поне трябва да бъде докладван само в
краен случай.
Мнението на адвокатката добива популярност, след
като излиза на страниците на британския вестник „Гардиън“. Ванеса Джеймс смята, че отговорността за този вид
тормоз пада върху жените, тъй като те трябва да определят кои са допустимите граници. Позицията на адвокатката обаче не се изчерпва само с това. Ето кои са другите
най-абсурдни части от изказването й и каква всъщност е
истината:
„Успехът след съдебната битка няма да ви върне
кариерата, която сте загубили“.

Разбира се, след подобен скандал, няма как да се върнете на същата работа, сякаш нищо не се е случило. Това
обаче не означава, че няма да изградите успешна кариера
в друга компания.
„Ако вие не дефинирате собствените си граници, не
трябва да очаквате от другите сами да ги разберат“.
Има неща, за които не е нужно да се говори. Има писани и неписани правила, които се отнасят за всички – работници, служители, началници, работодатели и т.н. Това,
че вие не сте забранили нещо гласно, съвсем не означава,
че сте съгласни с него. Сексуалният тормоз на работното
място е абсолютно забранен, независимо дали го упражнява ваш колега, шеф или който и да било.
„Ако една жена подбужда към сексистки шеги и
показва на другите, че се забавлява с тях, то тя
трябва да се чувства удобно и с подобно поведение
на работното място“.
В тази логика определено има нещо изкривено – шегата и коментарът са едно, а действията – нещо съвсем
друго. Това, че една жена се е засмяла на виц от сексуален
характер, не трябва да я прави обект на сексуален тормоз.
„Жените, които искат да имат прогрес в кариерата,

трябва да съобщават за сексуален тормоз само в
краен случай“.
Напротив, за сексуалния тормоз на работното място трябва да се докладва веднага, за да се предотвратят
всякакви бъдещи скандали и инциденти. Ако една жена
забележи, че в компанията, в която работи може да прогресира само като сексуален обект, то най-добре е да си
намери друга работа час по-скоро.
„До една степен напредъкът в кариерата зависи от
това жената да се хареса на колегите“.
Няма нищо лошо в нормалните колегиални отношения, в които мъже и жени си говорят приятелски или
обядват заедно през почивката. Съвсем различно е обаче,
жената да бъде третирана като сексуален обект и да й се
налага да търпи това само за да я харесват останалите.
И не забравяйте – ако се чувствате обект на сексуален
тормоз на работното място, не го премълчавайте.
Потърсете работодателя си и му разяснете ситуацията.
Оставете го да вземе мерки. В случай, че те не помогнат
или работодателят ви просто не желае да се занимава с
вашия случай, тогава можете да го отнесете до Съда по
трудовоправни спорове (Employment Tribunal).

18
Принцеса Шарлот
Елизабет Даяна е
четвърта по линията
на наследяването на
британския престол
Кралица Елизабет Втора
пристигна в двореца Кенсингтън, за да се срещне с принцеса
Шарлот Елизабет Даяна, която е
на три дни, предаде АР.
Дъщеричката на принц Уилям и на съпругата му Катрин е
правнучка на Нейно Величество. Новото попълнение в кралското семейство е четвърта по
линията на наследяването на
британския престол след принц
Чарлз, принц Уилям, и по-голямото й братче принц Джордж.
Едно от имената й е в чест на
сегашната кралица, а другото е
в памет на баба й, принцеса Даяна. Името Шарлот е женската
форма на Чарлз и се счита като
жест към дядо й Чарлз.
Кралската двойка регистрира във вторник раждането на
Шарлот пред служители, които
посетиха двореца Кенсингтън.
Уилям записа в графата занятие
"Принц на Обединеното Кралство", а съпругата му Катрин
- "Принцеса на Обединеното
Кралство".

Кралица Елизабет се срещна с
правнучката си

Три жени са вредни
за сърцето
Учени от Саудитска Арабия изясниха, че
полигамните мъже четири пъти по-често от
моногамните страдат от сърдечносъдови заболявания. Причината – грижите и неприятностите, свързани с многоженството.
Полигинията, или многоженството, е
форма, при която мъжът се намира в брачен
съюз едновременно с няколко жени.
През 2008 година учените от Аризона изясниха, че многоженството съществено е снижило разнообразието на мъжките хромозоми и е направило по-оскъден генетичния
материал, предаващ се по родителска линия.
"Всичките хора произхождат от приматите, които са били изцяло полигамни. В еволюционен смисъл човекът е станал моногамен съвсем наскоро", казва Майкъл Хамър,
един от участниците в изследването, публикувано в сп. PLoS Genetics. Сега учените от

Саудитска Арабия са открили, че полигинията може да доведе до сериозни сърдечносъдови заболявания. В новото изследване се говори, че мъжете, които си вземат по няколко
жени, четири пъти по-често са подложени
на проблеми със сърцето в сравнение с тези,
които се ограничават с една-единствена избраница.
"Открихме връзка между количеството
съпруги и броя заболявания на коронарните съдове", казва Амин Даула, кардиолог от
Изследователския център "Фейсал" и един от
авторите на изследването. Според Даула това
може да е свързано с факта, че в полигамните
бракове мъжът трябва да издържа няколко
домакинства, а това е сложно както финансово, така и емоционално.
В изследването взели участие 687 мъже,
които се лекували от сърдечна недостатъчност в пет болници в Саудитска Арабия и
Обединените арабски емирства. Сред тях
68% имали по една жена, 19% – по две, 10%
– по три, а 3% – по четири. Средната възраст

Сладкиш Маршмелоу
Необходими продукти:
6 бр. яйчен жълтък
6 бр. яйчен белтък
34 с.л. захар
200 мл краве прясно мляко
150 мл олио
120 гр. брашно тип 500
3 с.л. какао
1 пак. бакпулвер
1 пак. ванилия
100 гр. шоколад
4 с.л. вода

За блата - разбийте жълтъците със 12 с.л. захар на
гъст крем. Добавете прясното
мляко, 100 мл олио, брашното, какаото и бакпулвера. Изсипете в дълбока тава, застлана с хартия за печене. Пече се
на 200 С до готовност.
За крема - разбийте белтъците с 12 с.л. захар на сняг.
Останалата захар заедно с
водата се слага на котлон да
заври, след това намелете кот-

лона. Готовият сироп се изсипва при белтъците при непрекъснато бъркане с миксер.
Продължете да бъркате поне
10 минути. След като блатът
е готов, изсипете върху него
крема и върнете във фурната още 10 минути на 130 С.
Разтопете шоколада с останалото олио и залейте готовия
сладкиш. Сервирайте студен,
но не охлаждайте в хладилник.

на мъжете била 59 години, повечето от участниците страдали от хипертония и диабет,
половината по-рано вече били преживявали
сърдечносъдови заболявания.
В хода на изследването учените изяснили,
че полигамните мъже 4,6 пъти по-често от
моногамните имали риск от свиване на коронарните артерии.
"Известно е, че продължителният стрес
в семейния живот повишава риска от коронарни заболявания", казва Мишел Комаджа,
бивш президент на Европейското общество
на кардиолозите и един от авторите на изследването. Според учения би било интересно да се проведе изследване за влиянието на
полигинията върху количеството сърдечни
заболявания сред жените.
Според Корана мъжът, който си взема няколко жени, е задължен да се грижи за всички тях еднакво и по нужния начин. "Вероятно стресът от грижите за няколко съпруги,
а понякога – за няколко семейства с деца, е
огромен", разказва Амин Даула.

Златни правила
за истински живот
1. Не жали средства за удоволствия.
2. Харесва ти – кажи го.
3. Вчера вече е отминало, а утре
може да няма.
4. Искаш да се срещнеш- покани.
5. Искаш нещо – помоли.
6. Не спори.
7. Искаш да бъдеш разбран –
обясни.
8. Не разбираш – попитай.
9. Виновен си? Признай си, а не
се оправдавай.
10. Всеки има своята истина.
11. Не общувай с глупаци.
12. Най-важното в живота е
щастието, всичко останало е
суета.
13. Проблемите на човека са
само в главата му.
14. Заобикалящият ни свят не
е добър, нито лош, на него му е
все едно дали те има или не.
15. Извличай удоволствие от
всяко събитие.
16. Друг живот няма да имаш.
17. Не мрънкай.
18. Не гледай телевизия.
19. Ти не си длъжен никому.
20. Никой не ти е длъжен.
21. Не се занимавай с политика.
22. Разчитай само на себе си.
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Нова пералня без ток прави фурор
Нова пералня, която не изисква електрозахранване, грабна сърцата на интернет потребителите. Хит още преди началото на официалните продажби и дори
преди масовото производство е станала
компактната перална машина Drumi на
канадската компания Yirego.
Тя е предназначена за любителите на
къмпинги, за тези, които да имат собствен принос в спасяването на света от парниковите газове, и тези, на които просто
е по-удобно да се възползват от малка
машина с размери само 56 сантиметра.
Според разработчиците разходите на
вода и перилен препарат в тази машина
ще бъдат съкратени с 80% в сравнение
със стандартните. Тя работи с натискане
на педал, който завърта барабана.
Вместимостта на минимашината е
около 6-7 дрешки наведнъж, а прането

Лампи ще ни
помагат да спим
по-добре

продължава 1-3 минути на цикъл, самото плакнене е 1-2 минути. Продължителността зависи от размера на дрехите и
количеството вливана вода (до 5 литра).
Освен това водата за прането и водата за
плакненето се наливат в Drumi отделно.
Процесът на изпиране протича така:
отначало е необходимо да се отвори капакът на барабана, да се поставят дрехите
и да се сипе вода. След това се добавя перилният препарат и машината се затваря. После трябва да се натисне педалът
в продължение на 2 минути. След това,
с натискане на копче, се излива водата с
пяната, добавя се чиста за плакненето и
педалът отново се натиска. Чак след изливането на водата за плакнене е необходимо още едно натискане на педала, за да
се изцеди останалата влага.
Машината предизвикала такъв фурор

Т

рендът при смартфоните, който се състои
в намесата на споменатите устройства в нашите сънища, явно ще се пренесе
и на ниво домашно осветление.
За да предотврати неспокойния сън, спорадичните обръщания, а вероятно и купища
кошмари, GE анонсира интели-

Google закупи компания, която
организира човешкия живот
Google е болен на тема умни
приложения, които са изградени около начина на живот
на модерния човек и доказва
за пореден път манията си със
закупуването на Timeful.
Последната е компания,
която е създала адски впечатляваща система за организацията на вашия календар
– както за цялостната ви програма, така и за вашите приоритети. Можете да казвате
на приложението, например,
колко често желаете да посе-

сред интернет потребителите, че сайтът
на компанията не издържал наплива на
посетители. Наскоро там се появило съобщение, че поради неочаквано високото търсене на новия продукт са възникнали проблеми с плащанията.

щавате фитнеса до вас и то ще
се постарае да ви намери свободни часове, които не засягат
вече наредената ви програма.
Google очаква технологията
на Timeful да намери място за
изява в "Календара" на компанията, Inbox-а ви, както и
почти всички бъдещи приложения на гиганта от Маунтин
Вю. С други думи не се изненадвайте, ако в близко бъдеще
животът ви спонтанно се превърна в няколко идеи по-подреден...

До 29 юни 2015 година, докато не започне кампанията по събиране на средства за масово производство, стойността
на една пералня е $129. Първите купувачи ще си получат екологичните перални
Drumi през юли 2016 година.

гентна LED осветителна система, която не само работи с
популярния HomeKit (автоматизираната система на Apple),
но и включва GE Align, които
определят цветовете на осветлението, в зависимост от "натуралния ритъм на сън на човешкото тяло".
Припомняме, че линията от

осветителни тела на Philips, Hue,
се опитва да постигне подобен
ефект по-алтернативен начин
и също е съвместима с HomeKit.
Осветителната система на GE
обаче няма да направи пазарната
си премиера в следващите няколко месеца, като най-ранната моментна дата е краят на календарната 2015.

Sony пуска нов "селфи" телефон

Sony представи пред света
Xperia C4 (версии E5303, E5306,
E5353) и Xperia C4 Dual (версии
E5333, E5343, E5363). И двете устройства са от категорията "селфи смартфони", разполагащи с
5-мегапикселови предни камери
и светкавица.

Xperia C4 е последовател на
миналогодишния
‘PROselfie’
Xperia C3 (D25XX), който беше
и първият смартфон на японския гигант, включващ светкавица на предната камера.
Що се отнася до новата "селфи" камера (освен вече спомена-

тите мегапиксели), то тя е Exmor
R с 25-милиметрови лещи. Задната е 13-мегаписелова Exmor
RS. "Селфи" камерата разполага
и със SteadyShot технологията
и богата AR функционалност,
чрез която потребителите могат
да добавят серия ефекти към
своите селфита.
Техническите
характеристики не са изненадващи – 5,5
инчов, 1080p IPS дисплей с
плътност на пикселите 401PPI.
Устройството е захранвано от
Mediatek MT6752 чип с 1,7 мегахерцовия Cortex-A53 процесор и Mali-T760 видео такъв. Рамта е 2 гигабайта, 16
гигабайта е вътрешната памет
за съхранение на данни. Смaртфонът разполага и с microSD
карта, поддържа NFC, Bluetooth
4.1, а батерията е с мощност
2600mAh. Размерите на Xperia
C4 са 150.3 x 77.4 x 7.9 милиметра, теглото е 147 грама.
Xperia C4 и Xperia C4 Dual ще
се продават в три цвята – черно,
бяло и мента.
Продажбите ще стартират в
началото на юни в избрани пазари. Последното означава, че
най-вероятно няма да станем
свидетели на глобална премиера в световен мащаб.
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Скучен, скучен, но шампион
Иво Стефанов, Gong.bg

Преди няколко дни на „Емирейтс“, феновете на Арсенал скандираха по адрес
на техния съперник: „Скучен, скучен,
Челси!“
Челси е новият шампион във Висшата
лига, колкото и скучен да им се струва на
някои. Челси зае първото място в края на
август и не го пусна. Това може да се оприличи като тотална доминация от страна на водения отбор от Жозе Моуриньо.
Челси спечели отново титлата след петгодишна пауза. Жозе Моуриньо не успя
миналата година, но тази отново е на
върха в Премиършип. Португалецът из-

пипа максимално точно абсолютно всеки
един детайл през сезона в английското
първенство. Специалния знаеше много
добре кога може да си позволи да върне
леко интригата в шампионата, но в нито
един момент лидерството на Челси не бе
поставено под сериозно напрежение.
Челси не изпусна първото място от 30
август 2014 година. Отборът заема първата позиция в класирането на Висшата
лига вече 253 дни. Манчестър Юнайтед
в момента държи рекорда за най-много
дни на първо място в класирането. „Червените дяволи“ задържаха първата позиция 262 дни през сезон 1993/94. В края на

настоящия сезон Челси ще постави нов
рекорд от 274 дни, без да бъде свален от
първото място в Премиършип.
Челси спечели по изключително убедителен начин шампионското отличие
в Англия. Лондончани нямат загуба от
преките си конкуренти, които бяха замесени в битката за първото място във
Висшата лига. „Сините“ от „Стамфорд
Бридж“ са обвинявани в скучна игра, но
в същност,
Жозе Моуриньо за пореден път
показа своя „зъл“ гений
в най-важните мачове. Португалският
специалист за пореден път демонстрира
тънкостите в занаята.
Той имаше много проблеми в нападение преди мача срещу Арсенал и в крайна сметка
излезе без нападател.
Равенството на „Емирейтс“ бе напълно
достатъчно за Челси и
отборът го постигна
без да среща кой знае
какви
затруднения.
Специалността на Моуриньо до голяма степен се състои именно
в това, че мениджърът
на Челси знае какъв
резултат му трябва от
всеки един мач и умее
да го постигне. Жозе е
голям тактик и в това
няма никакъв спор.
Той много добре нагажда водения от него
отбор спрямо съперника.
Португалецът
не крие слабостите на
своя отбор и изобщо не
се притеснява да пусне
централен защитник
(Курт Зума) в ролята на
дефанзивен халф и по
този начин да уплътни постъпите към отбраната. Срещата на
„Стамфорд
Бридж“
между Челси и Манчестър Юнайтед също
бе оприличена като
скучна. Преди този
сблъсък всички сочеха „червените дяволи“
на Луис ван Гаал като
фаворити. Юнайтед се
намираше в чудесна серия, а евентуален успех
щеше да върне отбора
в борбата за титлата, а
интригата да се заплете. Челси нанесе единствения удар в мача
след една перфектно
изградена контраатака,
която бе завършена от
Еден Азар.

Именно белгиецът е футболистът,
който заслужава да бъде отличен в състава на Моуриньо.
Азар има най-голяма заслуга за
спечелената титла
с оглед постоянната си игра през целия сезон. 24-годишният футболист
продължи да дърпа отбора и през новата календарна година, докато при някои
от неговите съотборници като Франсеск
Фабрегас например се почувства видим
спад в представянето.
За някои, Челси е скучен, но отборът
от „Стамфорд Бридж“ най-добре може
да бъде описан с думата – прагматичен.
В много мачове през сезона Челси се
нуждаеше само от един точен удар във
вратата, за да спечели трите точки. Последният такъв случай бе на „Лофтъс
Роуд“, когато Франсеск Фабрегас нанесе
решаващия удар в 88-та минута и отбеляза победното попадение в двубоя срещу Куинс Парк Рейнджърс. „Сините“
спечелиха много срещи по сходен начин
– в последните секунди или с минимален
брой точни удари в очертанията на съперниковата врата. В тези мачове Челси
изкова титлата в Премиърпиш. Воденият
от Жозе Моуриньо отбор демонстрира
убийствена ефективност.
В началото на всеки един сезон отборите са амбицирани да спечелят титла
или купа. Челси стана шампион, а освен
това взе и купата на Лигата. Както гласи поговорката, победителите не ги съдят. Челси спечели достатъчно точки, за
да стане шампион на Англия, три кръга
преди края на сезона.
Жозе Моуриньо обяви, че изгражда
проект, който да бъде
фактор в английския футбол през
следващите 10 години.
Специалния до този момент се възползва по чудесен начин от „финансовия феърплей“ въведен от ФИФА. Освен
всичко това, Челси изгради силна академия, от която излизат едни от най-големите таланти в европейския футбол. Не
е случаен успехът на „сините“ в младежката Шампионска лига. Друг е въпросът
дали момчетата, които успяха да спечелят този трофей ще успеят да пробият
в първия отбор на Челси. Едно е ясно,
Моуриньо все по-често ще трябва да се
обръща към академията, защото лондончани разполагат с едни от най-добрите
таланти, а и съвременните тендеции във
футбола налагат това.
В историята на Висшата лига Челси
четири пъти е водач в класирането по
Коледа (през сезоните 2004/05, 2005/06,
2009/10 и 2014/15) и винаги успява да
триумфира с титлата. Това е петото шампионско отличие в историята на клуба,
след тези през сезон 1954/55, 2004/05,
2005/06 и 2009/10.
„Скучен, скучен“, но Челси, спечели
титлата в Премиършип по най-категоричния начин!
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Овен (21.03 – 21.04)

Периодът е значим и съдбоносен.
Разкриват се много неясноти и ви се изяснява за какво става въпрос. Очаква
ви напрежение и разочарования.Мобилизирайте цялата си енергия, за да преодолеете трудния момент. Получавате
неочаквана помощ от близък роднина
- материална и духовна. Дръжте високо
вдигната главата.

Лъв (22.07 – 22.08)

Погрижете се да бъдете информирани по въпроси, чието решение предстои
да вземете в скоро време. Не пренебрегвайте проблеми, които в последно време
ескалират в дома ви. Мислите, че като ги
отминавате, нещата ще се решат сами. Те
се натрупват. Приятели от далеч ви предлагат изгодна сделка. Не се хващайте.
Само на пръв поглед е примамлива.

Стрелец (24.11 – 21.12)

Чакат ви добри дни. Постигате повече,
ако не пестите похвалите за хора, които
дават всичко от себе си, за да се докажат
в работата. Очаква ви път извън страната. Ще е изключително ползотворен. Не
подписвайте документи на сляпо. Ако
трябва прочетете няколко пъти. Уреждате имотен спор. Очаква ви добра седмица, но не се отпускайте .

Телец (22.04 – 21.05)

Възможност за реабилитация. Напоследък се насъбраха доста нерешени
проблеми, които вас чакат. Това че ги
отлагате във времето не значи, че не съществуват. В момента уреждате проект,
който ще ви издигне на върха. Не сте
користни – помагате, когато можете. Не
се впускайте в големи обещания. Пазете
силите си за по-добри времена.

Дева (23.08 – 22.09)

С повече настроение ще се погрижите за себе си. Не подценявайте здравето.
Натоварвате се повече отколкото може
да понесете. Тези, които търсят работа,
ще имат успех. Ще ви поканят на сватба
или кръщене. Ще се разтоварите и ще загърбите проблемите, които ви преследват.

Козирог (22.12 – 20.01)

С делови подход се отнасяте към въпросите, които ви отправят. Не се заблуждаваите от затишието – то е пред
буря. Предстоят ви напрегнати дни. Ще
трябва да мобилизирате цялата си енергия, за да излезете победител от ситуацията. Ще чуете новини, които ще ви
зарадват. Предприемате важна стъпка в
личния ви живот.

Близнаци (22.05 – 21.06)

Очаквате решителен развой на събитията. Изчаквате подходящия момент,
за да съобщите вашето решение. Ще си
спестите време и нерви. Имате силни позиции, от които можете да се възползвате
- най-вече сред хората, чието мнение се
чува в обществото. Там, където сте съсредочили интересите си, ще имате успехи. Пазете си гърба от „доброжелатели”.

Везни (23.09 – 22.10)

Нерви ви носят чуждо небрежно отношение към работата или към вас самите.
Не бързайте с оценката си. Очертава се
период с много динамика и настроение.
Ще ходите на гости, а и ще имате гости.
Очаква ви приятна изненада от половинката. Ще ви искат пари на заем. Не давайте. Обърнете внимание на здравето.
Имате проблеми, които пренебрегвате.

Водолей (21.01 – 19.02)

Владеете положението и не сте застрашени от непредвидени ситуаци. Правите
драстични промени на работното място.
Ваши съдружници са притеснени от това
положение, но успявате да увладеете ситуацията. Очакват ви добри финансови
постъпления. Отдавна ги чакате тези
пари. Отваря ви се път извън страната.
Срещи с нови хора.

Рак (22.06 – 21.07)

С практични действия постигате
по-бързо резултатите, които преследвате. Съобразете се с налагащите се промени в работата. Без много шум подобрете организацията. Направите ли го, ще
подобрите ефективността и възнагражденията. Предстои ви път в страната и
чужбина. Внимавайте, не си губете времето напразно.

Скорпион (23.10 – 22.11)

Посвещавате повече време на професионалните задачи. Няма да ви подминат
неприятностите, които са почнали вече.
Не се отчайвате. Ще отшуми и този труден период. Не се захващайте с крупни
проекти, обречени на провал. Прекалено
вярвате на особа, която ви говори това,
което искате да чуете. Двуличие се крие в
поведението и.

Унищожаване на дървеници, хлебарки.
Бораба с гризачи: мишки и плъхове.
Преференциални цени за българи
Mobile: 07477070461
Free tel: 033 001 001 003
http://www.pest-control.uk.com
office@pest-control.uk.com
Pest Control London

Риби (20.02 – 20.03)

Чрез духовна и физическа работа подреждате делата както смятате, че е добре
за вас. Към останалите сте максималисти. Това провокира неудовлетвореността ви. Бъдете реалисти. Не всеки може
да се похвали с успехите, които жънете.
Обърнете внимание на здравето. Отваря ви се път извън страната. Получавате
предложение за брак.
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Кръстословица

Лесно Судоку

Средно Судоку

Трудно Судоку

РЕЧНИК: АРЕТИР, ЕРО, ОМАТИДИ, ПИКЕТ, РЕПИН, САИРА, ТИЕР, ТРАН, ТРОЛ, ЯСЪ

С буквите от маркираните полета допълнете информацията.

10 много лесни логически задачи
1. Едно голямо човече и едно малко човече се разхождали в гората. Малкото човече било син на голямото, но голямото
човече не му било баща. Какво било то
на малкото?
2. Кое е по-тежко - 1 кг памук или 1 кг желязо?
3. Двама души играят по 4 часа шах... по
колко часа е играл всеки?
4. Намирате се в стая без прозорци и херметически затворена (идеално гладко и

без цепки) затворена врата. Стаята е цилиндрична и Вие сте в центъра й. Цялата вътрешност на стаята е облицована с
огледала. Въпросът е колко свои отражения виждате?
5. Внезапно заваляло и един човек, който
бил на открито, нямало къде да се скрие
и дъждът го намокрил. Прибрал се вкъщи вир вода, но нито един косъм от главата му не бил мокър. Защо?
6. Колко лъжици трябва да се поставят

на масата, на която седят майка, баща и
всичките им деца: 3 момчета, които имат
по една сестра, така, че за всеки да има
лъжица?
7. Български град, на който първата
сричка е име на музикална нота,втората
сричка е име на извест ен композитор, а
третата на Египетски Бог.
8. Участваш в надбягване. Задминаваш
втория в надбягването. На коя позиция
си?

9. Вземи 1000 и добави 40 към него. Сега
добави още 1000. Сега добави 30. Добави
още 1000. Сега още 20. Добави още 1000.
И още 10. Какъв е крайният резултат ?
10. Бащата на Мари има пет дъщери: 1.
Нана, 2. Нене, 3. Нини, 4. Ноно
Как е името на петата дъщеря?

Отговорите - на стр. 23
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Работа
My Colour Glass търси човек за
работа в стъкларски цех. Работата включва - приемане на
доставки, подготвяне на стъкла
за пръскане, боядисване и проверка на готовите продукти.
Full training will be given. Работата е постоянна, MondayFriday, 8-17h. Необходимо е
добро ниво на английски език,
NINO и UTR. Моля, изпратете
CV на: hr@mycolourglass.co.uk,
Tel: 078 7737 8237
Предлагам работа за фиксери
07533830166 Иван
Строителна компания базирана в югозападен Лондон наема
общи работници за стартиращ
обект в Kingston. Моля изпращайте своите имена, телефон,
позиция за която кандидатствате, както и къде сте локализирани на e-mail: builders.gdl@gmail.
com Старт веднага!
Строителна компания, базирана
в Лондон, набира дърводелци.
Моля да отговарят само хора
със собствени инструментии
опит, в Англия. Оставете Вашите имена, телефон, позиция за
която кандидатствате, както и
опита Ви до момента на e-mail
builders.gdl@gmail.com
Строителна компания, базирана в Лондон, набира Bathroom
Fitters. Моля да отговарят само
хора със собствени инструменти и опит, в Англия. Оставете
Вашите имена, телефон, позиция за която кандидатствате,
както и опита Ви до момента
на e-mail builders.gdl@gmail.com
или се обадете на 0753 9911611

всички общински и държавни
власти, както и пред повечето
банки!
Две седмици депозит, една седмица наем, три месеца договор
за наем. Договорът е официален
документ за UK. Плащане по
банков път, с карта, чрез Paypal
или в брой на място. За всяка
платена сума издаваме документ.
Квартири Лондон предлага посрещане на хора от летища, гари
и стейшъни на преференциални
цени за всички наши клиенти!
Също така, предлагаме транспортиране на багаж, товари и
мебели при смяна на квартирата, момчета за носене на багаж.
От 26 април се освобождава
легло за в двойна стая на 5 мин.
пеша от Bounds Green station.
Къщата се намира на тиха,свободна за паркиране улица. Има
градина,бг. телевизия,интернет.
£75 на седмица две седмици депозит. За повече информация:
07414896899
Отдавам голяма двойна стая
за двойка или сам човек.Къщата е просторна , намира се на
Palmers green между Bouds green
и Arnos grove station.
Къщата е чиста и уютна. Разполага с голяма кухня, хол и просторна градина,също така с Бг
телевизия и интернет. За повече
информация- 07411 418 850

www.kvartirilondon.co.uk: Голямо разнообразие от ЕДИНИЧНИ, ДВОЙНИ и ТРОЙНИ
СТАИ В ЦЕНТРАЛЕН И ИЗТОЧЕН ЛОНДОН!

Давам двойна стая в три бедрум
къща на Бейкантрии . На 5-6
Мин пеша от стейшъна. Ерията е много спокойна и тиха
за живеене . Две бани ,две тоалетни ,бг телевизия ,английска
телевизия ,хол ,кухня ,градина
с голямо барбекю , кухнята е
оборудвана с всичко необходимо, безплатен паркинг.В къщата
могат да живеят само 5 човека.
За контакти:07460 552598 Mоля
обаждайте се по всяко време

Всички къщи са обзаведени и
оборудвани, БГ ТВ, Булсатком,
седмично почистване на всички общи помещения. Две семици депозит, една седмица наем,
три месеца договор. Договорът
за наем е официален документ
в UK, той ще ви помогне при
записване за училище, детска
градина, лекар, зъболекар, пред

Давам обзаведена единична
стая под наем в Becton в тиха и
чиста къща. Тих, спокоен район,
безплатен паркинг, бг телевизия, интернет, 2 мин от станция
на DLR Cyprus (3-а зона), нощен
автобус, ASDA, LIDL. Стаята е
свободна от понеделник 27ми
Април. Цена £90 на седмица,
цената не включва сметките за

Квартири

Отговори на логически задачи:
1. Майка
2. И двете са 1 кг т.е. са равни
3. 4 часа
4. Нито едно, защото от никъде

не влиза светлина и е тъмно
5. Защото бил гологлав

6. Шест лъжици, защото момче-

тата са три и имат една сестра

7. СИ-ЛИСТ-РА
8. Ти си втори
9. 4100
10. Мари

ток ,газ и вода. за контакт тел:
07725949089
Свободни двойни стаи за двойки, в района на Стратфорд-Форест Гейт с бг тв,интернет,за повече инфо тел.07424 689393
Давам голяма двойна стая пода
наем за двойка на 3-4 мин от
Leytonstone underground station
- central line - 3та зона. За повече
информация 07889141371
Единична стая за момиче,3-та
зона Beckton E6. Просторна
къща, голяма кухня, голяма градина,хол, 2 бани, 2 тоалетни.В
близост Азда и Лидъл,удобен
транспорт. £90 на седмица - 2
седмици депозит. Всички сметки включени. БГ ТВ, интернет.
07411004442
Дава се под наем легло в двойна
стая за мъж в добре обзаведена и чиста къща . Свободно от
09.05.2015 . Всички стаи обезопасени с ключалки ,оборудвани
със всички необходими мебели.
Кухнята е напълно оборудвана
с всякаква посуда и добра хладилна база. Къщата разполага
с просторен двор в който има
барбекю – скара . Две бани две
тоалетни,интернет ,всички билове включени).Къщата се намира в района на EDMONTON
GREEN с удобен транспорт и
много хранителни магазини
Всичко това срещу 70.00 на
седмица на човек (легло). Две
седмици депозит и две седмици предплата. В цената влизат
всички сметки ( билове) . Тел.за
връзка : 074-651-31-226 или 07737-976-444 TOШО.
Предлагам единична стая на седем минути пеш от Seven Sisters
station за работеща и отговорна
жена в тиха и спокойна къща. В
близост: метро, влак, автобуси,
магазини, поща. Къщата предлага: хол, кухня, една баня, 2 бр.
WC, градина, BG TV, Internet.
110 GBP на седмица, с включени сметки. За контакт: Аксиния,
тел. 07429566970
Дава се под наем двойна стая в
Chadwell Heath, близо до King
George Hospital (RM6 4TR). Цената е 375p/m без включени
сметки, със сметките ще стане
около 450. В къщата живеят още
трима човека, всеки в самостоятелна стая. Кварталът е тих и
спокоен, пред къщата има свободно паркомясто. Най близки
гари са Newbery Park Station(10
мин с автобус) и Goodmayes
Railway Station(5 мин с автобус).
Поради изискване на хазяина в
къщата да не живеят повече от 4
човека, за предпочитане е стаята да бъде наета от сам човек. За

контакти 07805050417, Ясен.
СПЕШНО - Голяма Двойна стая,
на разположение в светла, оживена и луксозна къща в Plaistow
10мин от Stratford,1 мин. пеша
от Upton Park tube station, много
пространство, 1 голяма приемна, прекрасна градина, две бани,
всички сметки включени !!!
07904611177 Алекс
Голяма единична стая в Leyton,
E10. Free parking, голям двор,
Bulsat, WiFi. Удобен транспорт, 10 мин до Walthamstow
Central и Leyton Station.
Всички
сметки
включени,
£120 на седмица. За контакти
07903082150

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

Автоуслуги
Гараж в Morden (Югозападен
Лондон) предлага следните услуги: MOT £29, service £99, Аircon 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,

ком-

пютърна диагностика, МОТ,
ремонт на автомобили и ванове в удобно за вас време,
тел. 07714192994

Лекари
Български стоматолог в Източен Лондон, 123А South Street,
Romford, Essex, RM1 1NX, Тел.
01708 751 745
Практикуващ български семеен
лекар, извършва медицински
прегледи за шофьорска книжка, частни прегледи на деца, гинекологични прегледи, лекува
болки в кръста, издава болничен лист, изпраща за рентген
и кардиограма, MRI скенер,
кръвни тестове, за контак- ти
07791144002
Мобилен кинезитерапевт и масажист (Chingford, Walthamstow,
Leyton) – 1 час (£30), 45 мин
(£25), за група – с отстъпка в
цената, тел. 07817630742, Петър
Бекяров

Продавам
Нов
неизползван
samsung
galaxy tab 4 7“ 8 gb.Stratford
tel.07847609576
Продавам самолетен билет до
България двупосочен за България. Заминаване 02/06/15 връщане 16/06/15. Цена 50 паунда
07404612299
Продавам масивнa ълова холова
гарнитура, с шезлонг и сгъваемо легло, отлично състояние,
£ 500 за повече информацич:
07903810847

Козметични услуги
Фризьорски салон „Ayten“: 25
Westbury Avenue, London, N22
6BS, на вашите услуги – стилист
Аyten, тел. 07904930701
Фризьорски услуги в района на
Enfield – дамско, мъжко и детско
подстригване, тел. 07432092680
Фризьорка с 9 годишен стаж в
Лондон предлага всички видове
фризьорски услуги в района на
Leyton тел. 07841618483, Дани
Почистване на лице, пилинг,
дарсонвал, микро- дермабразио, ултразвук, оформяне и боядисване на вежди, кола маска и
др. в уютен салон в райо- на на
Walthamstow, тел. 07507799301

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

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

