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Легендарният вокалист на група „Тангра“
Станислав Сланев-Стенли:

Българите
в Лондон са
уникална
публика
• 11-годишната ми дъщеря Никол вече
иска да емигрира
• Усещането да си на сцената, на която са
били „Роулинг Стоунс“, е неповторимо
• С колегите от ФСБ, Д2 и “Сигнал” правим
сборна формация
Още на стр. 12-13

Нашенци почитат паметта на
героя Пламен Петков
стр. 3

ИЗБОРИ

ФУТБОЛ

Камерън неочакван
триумф и много
въпросителни

Бербатов се
завръща на
Острова!

Консерваторите спечелиха
изборите, но се изправят пред
ребуса с членството в ЕС и
отношенията с Шотландия
стр. 9

Англия най-предпочитана от
кандидат-студентите ни стр. 10

Новакът във
Висшата лига „Борнемут“
има сериозен интерес
към 34-годишния
нападател на „Монако“
стр. 20
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Готвят стачка в железниците

Хаос очаква милиони пътници заради
първия национален протест от 20 години насам на железничарите

Х

аос очаква милиони пътници
след като служителите в британската железница гласуваха
в полза на първата национална
стачка за последните 20 години в деня, в
който консерваторите решиха да въведат
строги нови индустриални закони, пише
вестник “Дейли Телеграф“.

US оператор
предлага безплатни
мобилни планове
на Острова
Нов мобилен оператор стартира
от юли на територията на Великобритания и ще предлага безплатни
мобилни планове. Това съобщи сайтът Engadget.com, цитиран от Novini.
co.uk.
Американският мобилен оператор
“Фридъм Поп” обяви плановете си
да стъпи на британска земя още миналата година и вече е почти готов. В
началото на юли новите абонати на
оператора ще могат да си вземат СИМ
карта с 200 минути, 200 съобщения и
200 мегабайта интернет напълно безплатно.
За да стъпят още по-здраво на пазара и да преборят конкуренцията, от
“Фридъм Поп” обявиха, че с един от
плановете си ще предложат на абонатите напълно безплатни международни разговори до над 60 страни, както
и безплатни разговори и съобщения
до други техни абонати.
“Фридъм Поп” вече имат и официален сайт, специално пуснат за британските им клиенти, на който всеки
може да провери дали може да си вземе от безплатните промоционални
мобилни планове.

От компанията „Нетуърк Рейл“, която
поддържа и оперира железопътните линии, заявиха, че планираната стачка ще
има значителен ефект върху милиони
пътници и обвиниха профсъюза, че държи държавата като заложник.
Това се случи след като консерваторите декларираха, че ще продължат със

своя план да забранят стачките, освен
ако поне 50 процента от членуващите в
синдикатите не ги подкрепят. Всъщност
80 процента от работниците в железницата се обявиха в полза на стачните
действия, което прави стачката легална
според новите условия на правителството, отбелязва изданието.
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Българи почитат паметта
на героя Пламен Петков
Откриват мемориална пейка на негово име в
двора на посолството в Лондон на 26 май
На 26-ти май се навършват 3 години от
трагичната гибел на българина Пламен
Петков. Нашенецът скочил във морето
без да се двоуми, за да спаси живота на
давещо се дете, но в последствие се дави.
Постъпката му обаче не бе напразна – детето бе спасено, а Пламен Петков остана
като пример за истинско геройство и това
не остана незабелязано от британци и
българи.
Кралица Елизабет Втора посмъртно
дари Пламен Петков с орден за храброст.
Орденът се присъжда в много редки случаи на хора с изключителни прояви на
храброст. Връчен за пръв път през 1974
година, той е даван в малко над 1000 случая.
Преди малко повече от година българите във Великобритания начело със
сайта БГХелп направиха кампания за
събиране на средства за паметна плоча
на Пламен Петков и в последствие бяха
събрани 1361 паунда. След като стана
ясно, че българските политици няма да
съдействат за поставянето на паметната
плоча на сградата на българското посолство, беше обмислен друг вариант – ме-

мориална пейка и саксии със цветя.
На 26 май, 2015 година се навършват 3
години от трагичната гибел на българският герой Пламен Петков и по този случай
в двора на българското посолство в Лондон официално ще бъде открита мемориалната пейка. Каним всеки, който може
да дойде на това събитие, да дойде и да
донесе цветя, както и да се поклони пред
паметта на Пламен Петков и увековечи
геройската му постъпка.
Нека се гордеем, че сме българи и показваме пред света, че ние сме героична
нация!
На събитието ще бъдат поканени множество медии, очаква се и “Нова Телевизия” да го отрази с репортаж в централната си емисия.
Очакваме ви на 26-ти май от 10:00 часа
в двора на посолството ни в Лондон, което се намира на адрес:
Embassy of the Republic of Bulgaria
in London
186-188 Queen’s Gate
London SW7 5HL

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
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Лондон отказва да
приема бежанци на
квотен принцип
Великобритания обяви, че няма да
вземе участие в никаква форма на европейска стратегия за преселване на
бежанци на принципа на квоти за държавите членки. Лондон предпочита да
се съсредоточи върху мерки за справяне
с трафикантите на имигранти, предаде
"Ройтерс".
Европейската комисия (ЕК) обяви
плановете си до края на годината да
отправи законодателно предложение,
чрез което да разпредели тежестта по
настаняването на имигрантите измежду
всички държави членки. Това ще стане
чрез определяне на квоти, като се вземат
предвид критерий като икономическата
ситуация в страната и населението и.
Новоизбраното правителство на Великобритания обаче беше категорично
обяви, че ще използва правото си на изключване в рамките на Съюза от всяка
една подобна политика.
"Няма да участваме в никакво законодателство, което налага задължителна
система за преселване или преместване",
посочва становище на вътрешното министерство на Великобритания.

Хиляди имигранти
от Северна Африка и
Близкия изток се удавиха от началото на годината в Средиземно
море в опитите си да
стигнат до бреговете
на Европейския съюз
(ЕС). Те се изпращат в
открито море от нелегални трафиканти
в ненадеждни плавателни съдове, включително и гумени лодки. След като над
900 души загинаха при корабокрушение
за един ден през миналия месец, вниманието на европейските лидери беше
насочено към намирането на адекватни
мерки за адресиране на проблема и предотвратяването на поевче смъртни случаи в морето.
В същото време имиграцията е политически деликатна тема във Великобритания, след като новото правителство
на страната беше избрано отчасти благодарение на обещанията си да ограничи броя на чужденците, пребиваващи
в страната и възползващи се от помощи от британската система за социално

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

подпомагане.
Затова страната реши да изпрати военна техника – корабът HMS Bulwark,
за да помогне за справянето с кризата,
вместо да се съгласи да приюти част от
бежанския поток.
"Великобритания се гордее да има историческа традиция да предлага убежище на онези, които се нуждаят най-много
от него, но не смятаме, че задължителна
система за преселване е отговор на проблема.
Ние ще се противопоставим на всяко
предложение на Европейската комисия
за въвеждане на квоти, които не работят
на доброволен принцип", се завява още
в правителственото становище на "Даунинг стрийт".

Имигрантите, които пресичат
Средиземно море, за да влязат в Европа, трябва да бъдат връщани. Това
иска британският вътрешен министър Тереза Мей в статия, публикувана в “Таймс”.
„ЕС трябва да работи за създаването на приемни центрове в Северна Африка с активни програми за връщане”,
пише тя. И заявява, че не е съгласна с
предложението на европейския външен
министър Федерика Могерини нито
един имигрант, заловен в морето, да не
бъде връщан против волята му. „Такъв
подход само ще насърчи повече хора да
застрашат живота си, като пресичат Средиземно море”, смята Мей.

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)

Тереза Мей: Имигрантите
в лодките да бъдат
връщани в Африка

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

Армията е готова да охранява
границата с Македония
Армията има готовност да охранява
границата с Македония, ако това се наложи. Това каза министърът на отбраната Николай Ненчев, който е в делегацията на президента Росен Плевнелиев
в Южна Корея. Военният министър не
присъства на извънредното заседание
на Съвета за сигурност при Министерски съвет във вторник.
Във вторник беше декларирано, че
държавата отчита риска от възможна
бежанска вълна от Македония, както и
преминаването на терористи на територията на България.

Според позицията на правителството: “България не може да се меси във
вътрешните работи на Македония, но е
готова да окаже помощ, както по двустранна линия, така и в рамките на усилията на Европейския съюз.”
Според военния министър към момента няма пряка заплаха за страната
ни. На този етап няма пряка военна заплаха за България заради събитията в
Македония.
По няколко пъти на ден ме информират от служба "Военна информация", но
въпреки всичко ние имаме готовност

Бойко Борисов е категоричен:

Вдигаме пенсионната възраст
Управляващите са категорични,
че възрастта на пенсиониране ще се
вдига и не са склонни на компромиси
по тази тема. Това стана ясно от
думите на премиера Бойко Борисов
по време на Националния съвет за
тристранно сътрудничество.

"В спора тук ще се роди едно правилно сечение. Има теми, които сме
склонни да коментираме, има обаче
и такива, които изобщо не бихме коментирали. Една от тях е възрастта
за пенсиониране. Знам, че е много популистко да говорим за запазване на

Автоинструктурите:
Половината въпроси
в листовките са объркващи
"Над половината от въпросите в изпитните листовки объркват кандидат-шофьорите", заяви председателят на
Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев, цитиран от "Дарик".
Според него поне 30% от въпросите
в листовките са нереални и са измислени от някой, който не е прекарал и един
час зад волана. И всичкото това - за да се
създават клиенти за купуване на кнrжки.
От асоциацията са единодушни, че Законът за движение по пътищата се нуждае
от незабавни промени за намаляване на
черната статистика.
„В момента над 50% от въпросите
объркват водачите и ги затрудняват, а не

ги улесняват да покажат това, което знаят. Това пък ги навежда към една друга
мисъл: „Защо да се мъча с тези глупави и
излишни въпроси? Аз трябва да намеря
начин да си платя едни пари и да не уча
да си взема книжката", каза Георгиев.
Той изтъкна, че въпросите на изпитите трябва да касаят безопасността
по пътищата, а не Закона за движение
по пътищата. „Какво е съотношението
мощност/тегло за мотоциклет от категория А2", даде пример за такъв въпрос
Георгиев. Автоинструктурите също така
са "за" младите шофьори да нямат право
да карат коли с повече от 100 конски сили
до 2 години след получаване на документ
за управление на МПС.
Според тях е редно
книжката на шофьора да бъде отнемана
при някои видове нарушения, като например удар в стълб или
дърво и навлизане в
насрещното движение. Като след подобен инцидент водачите задължително
трябва да се явят на
проверовъчен изпит
в автошкола.

при необходимост да се включим и да
окажем пълно съдействие при охраната
на българската граница, каза той в монголската столица Улан Батор, цитиран
от БГНЕС.
Оказването на съдействие означава
включването на гранична полиция и на
МВР, добави министърът. Разговарях
с директора на служба "Военна информация" и се убедих, че в този момент
нямаме абсолютно никакво основание
за безпокойство, повтори той. Но ако
се наложи до часове можем да окажем
пълно съдействие.

възрастта, но при този демографски
срив - това няма как да се случи", заяви
Борисов.
Той каза още, че ако не се приеме
идеята за повишаване на възрастта
за пенсиониране, на практика ще бъде
остане старият закон и няма да има
реална реформа.
"Всяка година държавата за пенсии
дава 1.8 млрд. лв. Затова изключително много подкрепям предложени-
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Министърът
на отбраната
Николай Ненчев

ята на вицепремиера и министър
на труда и социалната политика
Ивайло Калфин. Подкрепям това, че
се търси правилното сечение между
синдикати, работодатели и управляващи. Тук в спора ще се изгладят
нещата", каза още премиерът.
Той заяви още, че се надява на разбиране и отстъпчивост от страна
на работодателите и синдикатите.
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Правата на имигрантите
не могат да бъдат
пипани, категорични са
Полша и Унгария
Източна Европа предупреждава
Дейвид Камерън да не нарушава "неприкосновените" права на работещите
имигранти, пише Financial Times. Избраният за нов мандат британски премиер се готви да предоговори условията
за членството на Обединеното кралство
в ЕС. И докато изборната му победа
миналия четвъртък беше посрещната
позитивно в Европа, то традиционните
британски партньори на Изток вече се
подготвят да защитават правата за свободното придвижване на хора в ЕС.
"Те не могат да бъдат пипани", казва
словашкият министър по европейските
въпроси Петер Яворчик. Според унгарския министър по европейските въпроси Шаболч Такаш свободното движение
е едно от най-големите постижения на
ЕС. "Не ни харесва, когато унгарските
работници са наричани имигранти. Те
са европейски граждани, които имат
свободата да работят в други европейски страни", твърди той. Полският министър по европейските въпроси Рафал
Трасковски заявява: "Готови сме да седнем и да говорим за това какво трябва
да се реформира, но когато стане въпрос
за имиграцията, нашите "червени линии" са добре известни".
В миналото Великобритания смяташе страните от Централна и Източна Европа за естествени съюзници, но
връзките се обтегнаха през последните
години заради твърдата позиция на Камерън по отношение на имиграцията.
В понеделник бившият председател на
Европейската комисия Жозе Мануел
Барозу коментира, че принципът на
свободно движение на хора не може да
бъде нарушаван, но британският премиер "има право" за това, че иска да спре
"някои нарушения на нашата система за
социална сигурност" от страна на работещи имигранти. По думите на Барозу,
ако Камерън подходи към предоговарянето на условията с позитивизъм, ще
бъде възможно да има "добър разговор"
с другите европейски лидери. "Тонът е
много важен", каза той.
Камерън иска да договори "нова сделка" за Великобритания в ЕС, която след
това да подложи на референдум за членството на страната в съюза до 2017 г. На-

Източна Европа
предупреждава
Камерън след
изборната
победа
стоящият председател на ЕК Жан-Клод
Юнкер заяви: "Готов съм да работя с вас,
за да постигнем справедлива сделка за
Обединеното кралство в ЕС." Но прогнозите са за малки евентуални промени в европейските договори.
Камерън обаче е под натиск да осигури добра сделка, тъй като, ако не успее,
според консервативния депутат Дейвид
Дейвис над 60 негови колеги поддържат
излизането на Великобритания от съюза.
Според Трасковски Полша като много други европейски страни е склонна да помогне, но има своите граници:
"Стратегическите ни интереси са да запазим Великобритания в ЕС. Но това
не означава, че ще се съгласим с всичко.
Конкуренцията и вътрешният пазар са
неприкосновени, както и свободното
движение", казва той.
В предизборния си манифест Камерън обеща четиригодишен изчакващ
период за работещи имигранти, искащи
помощи от Великобритания. Тази мярка ще изисква промяна в европейските
договори и единодушната подкрепа на
всички 28 членки на ЕС, докато източноевропейските страни се противопоставят на всичко, което би могло да бъде
дискриминиращо срещу техните граждани.
Анализ за изборната победа на
Дейвид Камерън и Консервативната
партия - на стр. 9

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

Референдумът за членството
в ЕС може да е по-рано
Референдумът за членството на
Великобритания в Европейския съюз
може да се проведе още пред юли 2016
г., предаде Guardian. Изданието цитира правителствен източник, според
когото „нагласите определено са за ускоряване на процеса и това дава възможност референдумът да се проведе
през 2016 г.“.
Според първоначалните планове,
включени в кампанията на преизбрания за министър-председател Дейвид
Камерън, референдумът се очакваше
до 2017 г. Референдумът също така ще
се проведе, след като приключат преговорите за „по-добра сделка“ за Великобритания в ЕС, за да могат британските гласоподаватели да вземат
решение, базирано на резултатите от
преговорите.
Причината за скъсяването на срока
е, че през 2017 г. най-важните партньори в дискусиите, Франция и Германия, ще бъдат заети с национални
политически въпроси – според Лондон изборите в двете държави, които
ще се проведат през 2017 г., биха могли да имат ефект върху склонността
им да направят отстъпки за Велико-

британия.
В същото време Дейвид Камерън
отхвърли възможността да се проведе
нов референдум за независимост на
Шотландия.Шотландците вече веднъж отхвърлиха отделянето от Великобритания на първия референдум
миналата година.
Шотландската национална партия
(SNP), инициатор на общественото
допитване, обаче успя да спечели 56
от 59 от шотландските места в парламента и постави въпроса отново на
преден план в дневния ред в страната.
Лидерът на SNP Никола Стърджън
потвърди, че в момента не планира
втори референдум, но и добави, че
Дейвид Камерън „няма право да отхвърля такава възможност“.
Според мнозина Шотландия би
могла да предприеме действия по въпроса за отделянето от Великобритания, в случай че англичаните гласуват
за излизане от Европейския съюз.
Обществените допитвания сочат, че
шотландците са по-проевропейски
настроени и е възможно да предпочетат да се отделят от Великобритания и
да останат в ЕС.

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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Алек Попов вдъхнови
три поколения българи
и англичани
Известният писател гостува
на сънародниците ни в Лондон и Бристол
По покана на Българския културен
институт - Лондон, известният български писател Алек Попов - автор на романите „Мисия Лондон“, „Сестри Палавееви“ и „Черната кутия“, гостува в Лондон
и Бристол.
На 8 и 9 май 2015 г. Български културен институт - Лондон организира срещи и дискусии с автора в тези английски
градове. Събитията събраха многобройна публика от българи и чужденци, сред
които и английски издатели, творци, дипломати, студенти и ученици, съобщиха
от БКИ - Лондон.
Литературната вечер в Лондон се проведе в галерия „София“ на Българския
културен институт. Събитието бе водено от г-н Ричърд Биърд - директор на
Националната академия по творческо
писане в Лондон, който представи Алек
Попов на публиката и проведе интересна дискусия с писателя относно последната му книга „Черната кутия“, неговите
вдъхновения, творчески избори и бъдещи планове.
Сред специалните гости на проявата
бяха посланикът на Република България
в Обединеното кралство Константин Ди-

митров, издателите на „Мисия Лондон“ в
Англия - „Истрос букс“, представлявани
от г-жа Сюзан Къртис, редактор на книгата, г-н Кристофър Бъкстън и издателите на „Черната кутия“ в Англия - „Питър
Оуен“, представлявани от г-жа Антония
Оуен. След официалното представяне
публиката имаше възможността да зададе и своите въпроси към автора.
Литературната среща на 9 май т.г. се
състоя в зала в Университета в Бристол.
Алек Попов бе представен от директора на Българския културен институт –
Лондон, г-жа Светла Дионисиева, а сред
гостите бяха много български и чуждестранни студенти, членове от Българското
студентско общество и млади професионалисти, живеещи в района. В продължение на повече от два часа публиката
разговаряше с писателя Алек Попов за
неговото творчество, за тенденциите в
българската съвременна литература и за
съдбите на именити български емигранти във Великобритания, един от които бе
и писателят дисидент Георги Марков.
По желание на Българското студентско общество, членовете на което бяха
във възторг от срещата с именития автор,

След "Мисия Лондон" филмират
втора книга на писателя
След "Мисия Лондон" предстои да бъде филмирана и втора книга на писателя Алек Попов. Става въпрос за новото преработено издание на романа "Черната кутия: ниско прелитащи кучета", разкри Попов на среща с най-верните
си почитатели. Той призна, че все още се събира бюджет за продукцията. Филмът щял да бъде доста скъп, защото голяма част от действието се развивало в Ню Йорк. Интерес от кинаджиите имало и към "Сестри Палавееви".
"Колкото съм написал, толкова съм и изхвърлил. Понякога една книга има по
2-3 чернови. Сценариите пък имат по 5 чернови и някои може да нямат нищо
общо с предходните", каза още Попов.

който е сред най-четените и превеждани
съвременни български писатели, с това
събитие Български културен институт Лондон сложи началото и на инициативата да гостува периодично в Бристол с
български автори и творци, спектакли,
филми и концерти.

Бристол е вторият район извън Лондон, в който Институтът ни организира
културни мероприятия. Първият бе Бирмингам, където през 2014 г. директорът
на БКИ – Лондон Светла Дионисиева
представи спектакъл и уъркшоп на „Столичен куклен театър“.

“Черната кутия” вече е на британския пазар
„Гогол възкръсна – в България!“, обявява писателят
Йосип Новакович, един от
финалистите на наградата
Букър, известен с хапливото
си чувство за хумор.
Поводът е английското издание на романа „Черната Кутия“ от Алек Попов. Авторът
и книгата бяха представени в
книжарницата „Daunt Books“ в
Челси по време на Лондонския
панаир на книгата, както и на
самия панаир.
„Изключително четивен
разказ, наситен с прекрасен,
естествен хумор, без постмодернистки трикове. Алек
пише едновременно забавно
и философски – един от любимите ми живи писатели не
само в Източна Европа, но и
в света днес!“, твърди Йосип
Новакович (познат в България със сборника “Жълтък
и други разкази“ и „Курс по
Творческо писане“) .

Английското издание на
„Черната кутия“ се появява
само два месеца след софийската премиера на новата преработена версия на романа. Зад този
издателски проект стоят едно
от най-уважаваните издателства във Великобритания „Peter
Owen Publishers“ и фондация
„Елизабет Костова“.
Основателят на издателството, Питър Оуен, има легендарен
статус в британското книгоиздаване.
В началото на 50-те известната по-късно писателка Мюриъл
Спарк е сред първите му редактори. За повече от 50 години
на книжния пазар, през издателството са минали редица
нобелови лауреати, сред които
Октавио Пас и Чезаре Павезе.
Един от най-големите издателски успехи на Питър Оуен е
първият превод на английски
език на култовия роман на хипи-поколението „Сидхарта“ от

Херман Хесе. Сред световните
писатели и артисти, публикувани през годините, са Хенри Милър, Анаис Нин, Е. Е. Къмингс,
Гертруд Щайн, Салвадор Дали,
Марк Шагал, Йоко Оно, Жан
Пол Сратр, Джордж Сантаяна,
Исак Башевич Сингър, Пол Боулс, авторът на „Чай в пустинята“ (The Sheltering Sky) , Анита
Десаи. В началото на 90-те издателството открива за англоезичната публика шедьовърът на
Виктор Пасков „Балада за Георг
Хених“.
В тази респектираща компания се появява и английският
превод на „Черната кутия“. Преводът е дело на двойката Даниела и Чарлз Едуард Гил де Майол
де Люпе, които са преводачите
и на „Мисия Лондон“, издадена
миналата година.
Това е шестото поред издание
на „Черната кутия“ в чужбина,
като преводът е направен на базата на най-новата редакция.
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Йордан Мичев
“Имам 10 дни да спася Великобритания!” - това беше репликата, с която
в навечерието на парламентарните избори премиерът и лидер на консерваторите Дейвид Камерън преобърна вота и
спечели неочаквана за всеки социолог
категорична победа. Думите му бяха в
контекста на нарастващата подкрепа
за шотландските националисти от SNP,
които в последните месеци бяха спрягани като бъдещ коалиционен партньор на
лейбъристите на Ед Милибанд.
Буквално ден преди вота социологическите проучвания предричаха оспорвана надпревара между консерваторите и лейбъристите за първото място.
Избирателят обаче изненада всички, а
резултатите са ясни - торите спечелиха
331 места в Камарата на общините, с 5
повече от заветните 326, и ще управляват
самостоятелно. Лейбъристите ще трябва
да се задоволят с едва 232 места, следвани от Шотландската национална партия
с 56 места и Либерал-демократическата
партия – с 8. Зелените и Партията на независимостта на Великобритания (UKIP)
са с по 1 депутат. Други 22 места бяха
спечелени от силни на местно ниво партии: Партията на Уелс (3), Демократичната юнионистка партия, партията Шин
Фейн и Ълстърската юнионистка партия
в Северна Ирландия (съответно, 8, 4 и 3),
Социал-демократическата и либерална
партия (3) и един независим.
Избирателната активност е била 66.1%
от 46 425 386 души с право на глас.
8 май 2015 г. обаче ще бъде запомнен
завинаги не само с провала на социолозите - те често грешат в прогнозите си и
в България, но и с възраждането на английския национализъм. Дълги години
той винаги е бил приглушен, смитан под
килима и съзнателно маргинализиран.
Нито неонацистите от BNP, нито дори
партията на Фараж UKIP са залагали на
английския национализъм, те винаги са
възприемали Великобритания като едно
цяло.

Английският национализъм
обаче избуява
в последните две години покрай опитите на Шотландия да се отдели от
308-годишния съюз. Англичаните започват да си задават въпроси като: Ние пълним хазната в тази държава, раздаваме
големи субсидии на шотландците да поддържат много по-щедрата си социална,
здравна и образователна система от нашата, а накрая те искат да разрушат страната ни. Защо трябва да търпим всичко
това?
Това можете да чуете във всеки пъб в
богатия Югоизток, където консерваторите винаги са били силни. Можете да
го чуете често и в либералния Югозапад,
който пък до миналата седмица бе крепостта на либерал-демократите. Особено често обаче ще дочувате подобни
приказки в индустриалния Север и в големите градове на Централна Англия, на
които разчитат лейбъристите...
С изключение на консерваторите,

Камерън - неочакван
триумф и много въпросителни
Консерваторите изумиха всички с категоричната си победа на изборите,
но се изправят пред ребуса с членството в ЕС и отношенията с Шотландия
всички останали се провалиха точно в
най-големите си бастиони. Либерал-демократите, които бяха коалиционен
партньор на консерваторите в досегашния кабинет, имат най-ниския резултат в
историята си. Дори лидерът им Ник Клег
не успя да влезе в парламента и подаде
оставка. Югозападът - туристическата
перла на Острова, им обърна гръб. Лейбъристите пък загубиха на много места
в Севера, дори емблематичният за тях
Лийдс бе превзет от консерваторите и
остави извън борда втория човек в партията Ед Болс. Да не говорим за тоталния
провал в доскорошния им бастион Шотландия, където националистите взеха
почти всички депутатски мандати. Всичко това принуди лидера на партията Ед
Милибанд също да подаде оставка.
Енигматична обаче е оставката на
Найджъл Фараж. Да, той се провали като
кандидат за депутат от UKIP в Маргейт,
консерваторите го победиха с повече от
2000 гласа, но пък партията му имаше исторически успех на тези избори, класирайки се на трето място по брой гласове.
Единствено особеностите на британската мажоритарна избирателна система й
отредиха да има само един мандат в парламента. На много места тя е втора политическа сила, на много малка дистанция
от първия, но така и не успя да спечели
мандати в тези райони. Шотландските
националисти, които са пети в класацията по брой гласове след четвъртите либерал-демократи, за сметка на това имат
цели 56 мандата, разчитайки на концентриран за тях вот в Шотландия.
Понеже в България е много модерно
да се говори за промяна на избирателната система и за мажоритарни избори,
урокът от британския вот е изключител-

но важен. Защото такава система създава
много абсурди и

изкривява силно политическото представителство.
Не ми се мисли какво би станало в
Североизтока и в Родопите при такива
избори.
Да, на тези избори станахме свидетели на един нов феномен в Обединеното
кралство - англичаните се отнасят все
по-нетърпимо към всякакви опити за
автономност или мек сепаратизъм в останалите части в държавата. Шотландският национализъм вече има отговор от
английския национализъм. И това противопоставяне върви паралелно с предстоящия референдум за членството на
Великобритания в ЕС.
Дейвид Камерън вече обяви, че ще
форсира този референдум и вероятно
той ще се проведе още през 2016 г., а не
през 2017 г., както бе планувано от него.

Шотландските националисти
само това чакат.
Евентуална подкрепа за излизането на
Великобритания от ЕС би довела много
бързо до нов референдум за независимост на Шотландия. След тези избори
вече е почти сигурно, че подобно допитване сред шотланците би довело до резултат в полза на отцепването.
Евентуално излизане от ЕС би имало катастрофални последици не само
за Великобритания, но и за самия съюз.
Защото не можеш да сравняваш затъналата до уши в дългове Гърция с втората
по големина икономика в Европа, която
е на второ място по средства, внасяни в
европейския бюджет.
Вместо да решат много проблеми,

резултатите от тези избори задълбочиха старите. Дейвид Камерън може да се
похвали като държавника, който изведе
бързо страната от финансовата криза и
в момента тя е с най-голям икономически растеж сред държавите от Г-7. Но той
може и да е държавникът, който е способен да я вкара в най-голямата спирала
от проблеми, които са й се случвали от
Втората световна война насам. Балансът,
който трябва да поддържа между силното
лоби на евроскептиците в собствената си
партия, и между Шотландия, която не понася каквото и да е консервативно правителство на “Даунинг стрийт” 10, е твърде
крехък.

Настроенията срещу
имиграцията

на източноевропейците не срещат
разбиране сред европейските колеги на
Камерън. Брюксел е категорично против
всякакви мерки, ограничаващи свободното придвижване и трудовите права хората в ЕС. Затова Камерън вероятно ще се
опита да наложи някакви по-стриктни
ограничения за социалните помощи. Но и
това едва ли ще мине.
Ако все пак Великобритания реши
да излезе от ЕС, тя може да потърси някакъв спасителен вариант като член на
Европейското икономическо пространство, в което са държави като Швейцария, Норвегия и Исландия. Но и в този
случай ще трябва да се съобразява с европейските правила за свободно движение на гражданите.
Неочакваната и историческа победа
от 8 май 2015 г. отмина, шампанското е
изпито, в пъбовете вече са разчистили
масите и започват традиционните състезания по дартс. Някой обаче трябва да
плати сметката.
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Англия все още е най-предпочитана
от българските кандидат-студенти
Александър Новков
На първо място, кои са
най-важните неща, с
които трябва да е наясно
българският кандидатстудент, когато вземе
решението да продължи
образованието си в чужбина?

Все повече български ученици избират да продължат обучението си в чужбина.
Емил Петков - консултант от консултантската фирма “Едланта”, специализирана
в областта на образованието и езиковото обучение в чужбина, споделя пред
Offnews.bg кои са най-предпочитаните държави за обучение в чужбина.
още по-привлекателна както за бакалаври,
така и за магистри. Дания привлича с
практически ориентираните програми,
при това образованието там е безплатно
за българите.

Преди всичко, че животът и образованието в чужбина са едно голямо предизвикателство, с което ще трябва да се справи сам, без непосредствената помощ на
своите близки и приятели. Става дума не
само за академичните препятствия, които
избраната специалност ще постави пред
него, но и за чисто житейските трудности,
свързани с живота в една непозната среда.

Каква е психическата нагласа
на българския студент преди
да замине да учи в чужбина, за
какво трябва да е подготвен в
различните страни?
Младите хора обикновено са ентусиазирани и оптимистично настроени. Онези от тях обаче, които си мислят че следването в чужбина е един безкраен купон,
ще останат разочаровани. Системата на
обучение е такава, че очаква от студентите
системна и задълбочена подготовка, умения за работа в екип, добро разпределение
на времето и приоритизиране на задачите.
С други думи, от студентите се очаква да
бъдат организирани, сериозни, отговорни
и емоционално зрели.

Кои са най-предпочитаните
държави сред родните
кандидат-студенти и защо?

Различните държави
предлагат различни условия
за чуждестранни студенти.
Къде нашите сънародници са
по-улеснени и по какъв начин?

Емил Петков

Безспорно Великобритания води класацията за най-предпочитана страна, когато става дума за висше образование в
чужбина на английски език. Британските
университети се ползват с отлична репутация, а това дава добри възможности за
професионална реализация навсякъде по
света. Германия и Австрия също са много
популярни не само с програмите на немски език, но и тези на английски, които
се предлагат от все повече университети.
Като изключим малките административни такси, образованието в тези страни е
безплатно, а това е от съществено значение за българските студенти.
В Холандия университетите масово
предлагат програми на английски език, а
новата политика на холандското правителство за финансиране на образованието чрез студентски заеми прави страната

Някои български студенти мислят, че
Великобритания е недостъпна за тях заради високите учебни такси (до 9000 британски паунда на година), но нека не забравяме, че в Шотландия таксата за обучение се
опрощава, в Уелс студентът плаща само
1/3 от таксата, а останалата сума се покрива от правителствен грант. Таксите са високи само в университетите в Англия, но
за цялата сума може да се ползва правителствен заем при много изгодни условия,
а и университетите в Англия обикновено
са най-престижни и осигуряват най-добра реализация след дипломиране. Освен
това все повече английски университети
предлагат на своите студенти стипендии
за отличен успех или социални стипендии, обикновено под формата на отстъпка
от таксата за обучение или за настаняване.

Имат ли наистина по-голяма
тежест дипломите от
чуждестранни университети
сред работодателите в
България спрямо
тези от родните
университети?
Нека отговоря така: животът и образованието в чужбина
дава много повече от конкретни
знания и професионални умения. Човек става много по-отговорен, по-самостоятелен, ако
щете, по-креативен и се научава
да се справя във всякакви ситуации. А това няма как да не
бъде оценено от работодателите. Освен това да не забравяме,
че образованието в чужбина
предполага и добро владеене и
усъвършенстване на поне един
чужд език, което е много ценно
предимство в съвременния свят.

Какви са
най-съществените
разлики между
образованието, което

получават студентите в
България, и тези в чужбина?
Може би най-същественото е това, че
в повечето специалности се работи доста
по групови проекти и всеки един от студентите трябва да даде своя принос към
общата разработка. Оценяването става
системно, на базата на курсови работи,
проекти и креативни задания, а не толкова на изпитите по време на изпитната
сесия. В повечето университети, особено
във Великобритания, Дания и Холандия,
студентите имат много по-пряк контакт с
преподавателите и винаги могат да разчитат на тяхната помощ и съветите им.

В последно време се говори за
промени в образователната
система на Холандия и се
очакват подобрени условия,
сред които намаляване на
университетските такси
за чуждестранни студенти.
Можете ли да ни дадете
някаква информация по този
въпрос?
От 1 септември 2015 година българските студенти в Холандия, които за първи път започват обучение в страната, ще
имат възможност да ползват правителствен студентски заем и така да финансират обучението и пребиваването си в
страната. Максималната сума, за която
студентите ще могат да кандидатстват, е
1016 евро на месец. В зависимост от доходите на семейството (до 30000 евро на година) тази сума може да включва и грант
от максимум 378 евро на месец. Само тези
378 евро от студентския заем могат да се
опростят, ако студентът се дипломира в
рамките на 10 години и двамата му родители имат ниски доходи. Условията за кандидатстване за студентския заем са да сте
студент в редовно обучение в бакалавърска или магистърска програма, на възраст
между 18 и 30 години и да работите поне
56 ч. месечно. Ако студентът не работи, то
тогава той има право да кандидатства за
заем, който покрива само таксата за обучение, която за учебната 2015/16 г. ще бъде
1951 евро на година, или т.е. да получава
по 162 евро на месец.
За заема се кандидатства, след като студентът е пристигнал в Холандия, записал
се е в университета, има холандска банкова сметка и е получил холандски граждански номер след регистрация в местната
община. Срокът за изплащане на заема е
до 35 години.
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Защо харесвам Лондон...
...или добре дошли в Пъпа на света, новия Вавилон
Борис Христов
Тема, достойна за ученическо съчинение, нали? Е, иска ми се наистина да бях
дошъл тук като ученик. Роден в края на
70-те години на миналия век, несъмнено
през 90-те за мен, а и за всички други деца
от Източна Европа, Лондон щеше да изглежда като

базов лагер на извънземните.

Днес, във времето на интернета и сателитната телевизия, и най-вече в епохата на
уж отвореното (за всички „по-отворени“)
общество на Европа, ние, родените и израсли в бившия т.нар. „Източен блок“, сме
в Лондон почти като у дома си… И все пак
– размерите и пъстротата на този град са
все още извънземни – откъдето и когато и
да пристигнеш.
Още на влизане в модерната британска
столица те грабва усещането за нещо архаично, древно, подкожно…

Вавилон.

Хора от всякакви раси, религии и
култури се поздравяват - и ругаят, на
езици, непознати и от сателитната телевизия в хола ти. Замени дрехите им
на Puma, Zara, H&M, Sportsdirect или
Everythingfor5pounds с овчи кожи, туники, плащове и наметала – и излиташ
няколко хилядолетия назад, в древния
Вавилон. Днес той се е изместил далеч на
север от кулата си - в Лондон, новият Axis
Mundi*, Пъпа на света.
Биг Бен – кулата на новия Вавилон,
не се извива към небето. Тя е увенчана
от часовник, напомнящ, че има време за
всичко на тази земя: „Време за раждане,
и време за умиране… Време за събаряне
и време за градене… Време за търсене и
време за изгубване…“** А Лондон е

град, в който искаш да се изгубиш.

Всеки, пристигнал тук за ден, два или
дори за седмица, е угнетен от чувството,
че няма как да нагази до колене в този
удивителен град, камо ли да се потопи в
него. Хипнотизирани от въртележката му,
посетителите нетърпеливо преджапват
атракциите, музеите, галериите и парковете на Лондон.
Ние, обитателите, имаме привилеги-

ята да му се наслаждаваме ден след ден,
без да държим билет за връщане в куфара
си. Тълпящи се в метрото под земята му,
мокри от дъжда му, залутани из мъглата,
изгубени сред задръстванията, жителите
на Лондон не се изкушаваме да го заменим с приветливия, леконравен юг. Също
като древните спартанци, ние сме калено
племе, изпитано в големи и малки градски войни – да хванеш точното метро, да
стигнеш навреме, да платиш всеки един
бил***, връчен ти от пощальона, да си издействаш място под непостоянното слънце на северния остров...
А той не е за всеки. Трябва да имаш
„черва“, както казват англичаните, за да
храносмелиш Лондон… Осмеляваш ли се
да си в един казан с още 10 религии освен
твоята? Пука ли ти, че трябва да споделиш
пейката си в парка с индуско семейство
или италиански хипита? Ще отстъпиш
ли местото си в претъпканото метро тази
вечер на стария като морска костенурка
китаец? Ще съумееш ли да проумееш „английския“ на тъмнокожата касиерка зад
щанда? Готов ли си да пътуваш 3 часа на
ден до работата си и обратно, а вечер да
се завърнеш в своя Адамов дом, пълен с
обитатели от шест континента?
Но дори в азиатските квартали на
Лондон, ти вкусваш Стария континент…
Европа на свободата, на вежливите обноски, търпимостта, любопитството и на
интелигентните изобретения, създадени
в името на

човека, който тук все още е „мяра
на всички неща“.

Всичко в британската столица е промислено, проектирано и моделирано в
крак с нуждите на този признат от всяка
местна власт Господ – жителят на Лондон.

Къде да ви заведа ли?

Гринуич. Не заради меридиана и обсерваторията, а защото от тук е най-хубавата
гледка към ситито.
Искате Биг Бен? Окей, но елате тук
преди залез слънце, за да зърнете приказните профили на сградата на парламента
и Кралската съдебна палата недалеч от
него. Прекосете моста, преодолявайки

стотиците екзалтирани туристи и стигнете другия бряг – подножието на London
Eye.
Грандиозното виенско колело надхвърля всички очаквания за инженерно чудо.
Високо 135 метра, то е подарено на града
от British Airways по случай милениума
през 2000-та година. Оттогава 35 кабини
с по 25 души във всяка „оглеждат“ викторианския профил на Лондон. И ако броят
на кабините ви се струва малък, знайте,
че само през 2008 година над 3 милиона
души са въздишали пред лика на днешния
Вавилон от висотата на „всевиждащото
око“ London Eye.

Огладняхте ли?

Няма проблем. Само назовете национална кухня, която предпочитате, и в
разстояние на не повече от 200-300 метра
можете да откриете своята любима храна.
Лондон обича да диша из разточително обширните си зелени паркове и да се
храни в хилядите ресторанчета и сергии с
аромати от цял свят. Ако пък дръзнете да
опитате традиционно оплюваната автентична английска кухня, вземете си нещо
неутрално и питателно. Нещо, което няма
да ви накара да се срамувате от човечеството или най-малкото, да се съмнявате,
че сте жертва на жесток кулинарен експеримент – например Shepard’s Pie (Овчарски пай) или Fish Pie (Рибен пай). Двата
„пая“, разбира се, нямат нищо общо с пи-

тите. Наименованието вероятно е измислено за заблуда на противника (туриста,
в най-общия случай). Първото напомня,
макар и доста издалеч, на нашата мусака,
само че каймата е покрита с картофено
пюре. Второто ястие с бяла риба е отличен представител на това, което местните
наричат „bland food” или храна без вкус.
Лондон обаче е място, създадено, за да
възбуди апетита ти към приключения,
където усещаш вкуса на живота. Понякога горчив, но пo-често сладко-кисел, като
любимия тук Tesco**** сос. A

най-сладък сякаш е животът на
Camden Town.

Тази любима територия в Северен Лондон, запазена за младите и буйните, е място, където времето е спряло в някакъв магически час. Независимо на колко години
си, напредвайки в лабиринта от канали,
магазинчета, сергии и барчета, нашарени
с причудливи младежи, ти губиш възрастта, потеклото и националността си. Ставаш поданик на Camden Town – пъстрият
и уютен приют за бежанци от забързания
мегаполис.
Ако пък държиш да запазиш националността си, можеш да откриеш печатите й тук и там в Лондон – тук, в българския магазин, там - в Lidl и в църквичката
при посолството. А сега внимание:

български е дори варовикът на
най-големия индийски храм извън
Индия – Neasden Temple,
построен с роден варовик…

Защо обичам Лондон ли?

Той е див, но не дивашки. Той е като
скъпа постановка на ”Ковънт гардън“.
Спектакълът, наречен „Лондон“, респектира с темпоритъма на действието и изразителността на изпълнителите си.
Пъпа на света - Вавилон преди Христа
или Генуа от XIV век - сцената на сцените.
Това е Лондон.

* Центърът на света, лат.
** Библия, Книга на Еклесиаст
*** от bill, сметка, англ.
**** Популярна верига супермаркети
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Легендарният вокалист на група „Тангра“
Станислав Сланев-Стенли за концерта си в Англия:

Българите
в Лондон са
уникална
публика

• 11-годишната ми дъщеря Никол вече иска да
емигрира
• Усещането да си на сцената, на която са
били „Роулинг Стоунс“, е неповторимо
• С колегите от ФСБ, Д2 и “Сигнал” правим
сборна формация
Интервю на

Гергана Бойчева

С

Снимки: Йордан Бойчев

лучвало ли ви се е да сте обсебени от някой? До такава степен, че да не
можете да мислите за нищо друго, а трепетното очакване от така бленуваната среща с въпросния човек да е толкова силно и всепоглъщащо, че
да разбърква мислите ви, да не ви позволява да се съсредоточите върху
нищо друго... изобщо пълен хаос. В мен. Срещата ми със Станислав Сланев - Стенли беше един от тези моменти. На пълно обсебване. Уникално харизматична личност, спокоен и премерен във всеки свой жест и всяка дума, респектиращ и излъчващ мъдростта и опита на човек, който много добре знае къде е, какво е постигнал
и какво иска от живота, Стенли не ти оставя възможност да не го харесаш. А
концертът му, заедно с момчетата от Jeremy?, който на 8 май взриви легендарния
лондонски „The 100 Club“, остави трайни исторически следи в музикалната култура на Острова. В това сме напълно убедени както аз, така и стотиците верни
почитатели на незабравимия вокалист на „Тангра“ и „Спринт“ в Лондон, които
превърнаха петъчната вечер в едно уникално преживяване и показаха, че българите във Великобритания определено умеят да се забавляват, щом става въпрос
за качествена музика. Срещнахме се със Стенли броени часове преди да излезе на
сцената на култовия клуб. Двамата с половинката му в живота, също изключително артистична и зареждаща дама, писателка, певица и актриса – Людмила
Сланева-Локо, дойдоха направо от летището, тъй като явно нямаха търпение да
разгледат легендарното място, през което са минали едни от най-известните имена на световната поп и рок сцена. Наскоро отказал цигарите, Стенли изглеждаше
леко напрегнат, но в същото време искрено развълнуван за това, което му предстои. А фактът, че клубът се пръскаше по шевовете и почитателите на изпълнителя скандираха за бис, като бяха възнаградени с „Поля от слънчогледи“, говори, че
определено си е заслужавало.
Вижте какво ни сподели Стенли минути, преди да запише името си в лондонската
рок история.

- Стенли, добре дошъл на английска
земя! От името на всички български
лондончани те приветствам, ние от
редакционния екип на „Новини Лондон“ сме ти големи фенове и искрено
се радваме, че се реши да дойдеш на
Острова!
- Благодаря много. Изключително се
радвам, че съм тук.
- Това ли е първият път, в който идваш
в Лондон?
- Да, абсолютно.
- Как се стигна до гостуването ти
в един от легендарните клубове в
английската столица - „ The 100 Club“?
- Идеята да направим концерт именно в Лондон и то в този клуб, дойде от
страна на момчетата от група Jeremy?, с
които от известно време работим заедно
и се опитваме да предложим на публиката си нещо ново и различно.
Така се получи, че напоследък
започнахме да свирим редовно
в София. Те са научили повечето ми авторски песни, като обаче им направиха съвсем различен аранжимент, което на мен
много ми допадна, дори мога
да кажа, че част от парчетата
ми звучат към днешна дата подобре, отколкото в оригинал.
Това е, защото членовете на групата са много интересни млади
хора, с поглед към модерното

звучене. А и не само това - съгласи се, някои неща са правени преди близо 30-35
години. Между тях има такива, които датират от времето, когато бях част от група „Тангра“ дори. Мениджърът на групата, Марто, който е много як пич, явно е
преценил, че ставам за тук и ме покани.
- Как се случи така, че започнахте да
свирите заедно с Jeremy?
- Всъщност Людмила, жена ми, ги
откри. След това китаристът на бандата прояви желание да работим заедно и
нещата лека полека си станаха. Ние с тях
сме си приятели, от време на време се събираме заедно, за да пием, така че беше
въпрос на време да се случат нещата, за
което и много се радвам.
- Какво е усещането да гостувате на
такова легендарно място за световнта
поп и рок музика, каквото е
„The 100 Club“, на чиято сцена са се
изявявали имена като
„Роулинг Стоунс“и „Секс Пистълс“?
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- Когато ме поканиха да изнеса концерт тук, аз не знаех почти нищо за това
място. Седнах обаче да прочета за какво
става въпрос и мога да кажа, че това е
едно от най-уникалните преживявания
в моя живот – да съм тук на тази сцена.
Само като се огледам около себе си (бел.
ред. по стените на клуба има закачени
снимки с най-известните музиканти,
имали участия в него), имам едно особено усещане. Като цяло е сериозна работата тук, не е за аматьори.
- Какви са очакванията ти от тази
вечер? С какви чувства сте часове
преди концерта?
- Надявам се, разбира се, всичко да е
наред и да се получи добре и хората да
останат доволни. Песните ми са авторски, както знаете, аз си пиша сам музиката. Jeremy? си имат отделен сет, свирят с мен заедно и моите парчета, сред
които „Жулиета“, „Бъди какъвто си“ - от
периода ми с група „Тангра“. Всички останали песни са от соловия ми период
- „Обсебен“, „Пътя към храма“, „ Стар
парфюм“... Хората, които ще дойдат и
са следили кариерата ми през годините,
знаят кой съм и какво мога да им предложа. А от Jeremy? знам, че публиката тук е
уникална.
- В последно време голяма част от
родните рок изпълнители започнаха
да залагат на участия в чужбина.
„Фондацията“ дори направиха турне
в Америка и Канада. Ти си един от
малкото представители на рок
гилдията, които рядко напускат
пределите на България, а концертите
ти в чужбина се броят на пръсти.
Какво те накара да се съгласиш да
дойдеш в Лондон и смяташ ли да
продължаваш с концертите си зад
граница?
- За колегите не мога да кажа нищо,
тъй като не съм разговарял с тях по темата защо са избрали да представят песните си в чужбина. Близки сме, но не сме
засягали тази тема.
За себе си също все още не мога да
кажа нищо конкретно, но не изключвам
бъдещи участия в чужбина. За мен обаче никак не е задължително всеки музикант, артист или певец да пътува и да
се изявява в чужбина. Мога с радост да

кажа, че и у нас има голям интерес, радваме се на пълни зали, дори в малки градове те се пръскат по шевовете.
А и нещата не се случат никак лесно.
Не е толкова просто както си мислят
някои хора - еди кой си изпълнител се
хваща и отива на концерт в чужбина.
Всичко е въпрос на изключително сложна и стройна организация, трябва да има
някой, който да ти подаде ръка, да ти помогне с всичко, като преди това да е преценил дали твоето участие е подходящо
за това място, дали ще има публика, дали
ще се хареса на хората. Това са месеци
разговори, хиляди са нещата.
- Кацнал си в Лондон буквално преди
по-малко от час. Какви са първите
ви впечатления от английската
столица?
- С жена ми кацнахме преди по-малко
от час и веднага дойдохме да видим първо клуба, така че към този момент нямам
никакви впечатления все още. Летим
обратно в неделя (бел. Ред. Интервюто
се случва в петък, броени часове преди
концерта), така че се надявам да имаме
време за разходка и да видим нещо от
Лондон, все пак.
- Никога не си крил, че имаш страх
от летене. В този смисъл – как мина
полетът?
- Буквално умрях от страх. Изпитвам
изключително голям ужас от самолети и
това не е някаква прищявка, а е базирано на неприятния ми опит в миналото.
Имал съм няколко такива случки и лоши
спомени. Говоря за периода преди 30 години, но оттогава датира този ми страх.
Той не е само свързан с летенето, но и
като цяло от чужди пространства и запознанства с хора.
- От кога датира това?
- Ще ти разкажа. По мои спомени от
85-та година някъде. Бяхме с „Тангра“
в Швейцария и се изгубихме в Женева
тогава. Било е преди тридесет години, а
още си го спомням съвсем ясно. Лутахме
се с часове, аз дори мислех да остана
там, съвсем сериозно. Беше през нощта
и действително това ми подейства изключително панически. Защото не знаех
езика, бях изхарчил всичките си пари и
се почувствах много жалък. Седнах на
улицата с торбите като един истински

див селянин и започнах отчаяно да наблюдавам хората. След часове лутане
някакси се озовах в хотела, където видях
останалите момчета от бандата, които
започнали да се чудят как най-бързо да
се приберат в България, защото групата
щеше да е разформирована – един останал там, избягал... По онези времена това
не беше шега работа.
- Значи ли това, че никога не би и
помислил да живееш в чужбина, дори и
само за година – две?
- Абсолютно. Аз си обичам България
и не смятам, че има друго място на света,
където да се чувствам толкова спокойно
и в хармония със себе си.
- А ако дъщеря ви Никол реши да
напусне България, ще я подкрепиш ли?
-Тя още отсега го иска, макар да е на
11 години. Бъдещето е пред нея, не бих я
спрял със сигурност. За себе си обаче съм
сигурен. Вече се чувствам изморен, обичам да ходя за риба, това е и хобито ми. За
жалост преди известно време претърпях
доста неприятен инцидент, откраднаха
ми колата с въдиците в нея и ме върнаха
отначало, буквално в първи клас.
Налага се да събирам всичко наново,
но това се случва, какво да се прави.
- Остават броени часове до концерта.
Как се чувстваш в момента?(бел.
ред.- Стенли изглежда доста нервен.
Съпругата му Людмила – Локо пожела
да остане в стаята с нас по време на
интервюто, за да го предразположи)
- Нервен съм. И то доста, не знам дали
ми личи (смее се). Като цяло нямам никакви ритуали, които да прилагам преди
да изляза на сцената, за да се успокоя. Освен това в момента съм в един много особен етап от живота си. Искам да ти кажа,
че от няколко месеца се опитвам да спра
цигарите, но ето сега, от емоцията да съм
на това уникално място, зверски ми се
допуши. Дори напълнях малко откакто
реших да ги отказвам.
- Защо реши да ги спираш след толкова
години димна завеса?
- Ами около мен познатите ми спряха
и се чувствам като някакъв идиот- когато
излезем някъде само аз съм непрекъснато с цигара в ръка. Не ми харесва този ми
образ. Освен това, действително, аз пуша
от 8-ми клас, това са страшно много години и се чувствам пренаситен, вече ми

е време. Но, както Марк Твен беше казал,
„Най-лесно е да спреш цигарите. До утре,
когато можеш пак да ги започнеш. Така
съм ги спирал хиляди пъти“ (смее се).
- Какво смяташ, че ще се промени в
теб след участието ти в Лондон?
- Аз съм много щастлив, че има хора
тук, които следят творчеството ми, искат
да ме слушат, да дойдат и да ме видят на
живо. Ясно ми е, че по-голямата част от
присъстващите тази вечер, ще са български емигранти, за това и тя е толкова
специална за мен. Защото тези хора дават
всичко от себе си да успеят в чужбина, да
живеят и да се развиват тук. А да видиш
и да си част от подобно нещо, винаги
носи само позитиви. А и заради тях преодолях страха си от летене!
- До нас достигна мълвата, че заедно
с някои от най-известните ти колеги
от родната рок музика, смятате да
правите сборна формация, нова група,
която ще носи името „Легендите“. Ще
ни разкажеш ли малко повече за този
проект?
- Много бързо се разбра. (смее се).
Първото ни явяване на живо ще е на 23
май по време на Наградите на БГ Радио.
Ще излезем на финала, а първия ни концерт е планиран за 12-ти юни в Операта
и е с, така да се каже, промоционален характер – да представим групата, хората
да се запознаят с нас и с това, което възнамеряваме да правим.
Иначе големите концерти са планирани за септември, около 8 ще са те, и ще се
случват в най-големите зали в България.
- Ще ни представиш ли членовете на
група „Легенди“ и какво да очакваме
от вас?
- Разбира се, това сме аз, Косьо Марков от „Тангра“, Данчо Караджов от „Сигнал“, Косьо Цеков от „ФСБ“ - клавишни,
Митко Кърнев от „Д2“ - китара, и една от
най-големите изненади за родните меломани, сигурен съм, Любо от „ТЕ“ на барабани.
Заложили сме на една различна концепция, защото искаме нещата да се случат по определен начин, по-различно от
всичко, което е правено до сега. Вярваме
на хората, с които работим заедно, макар
да са значително по-млади от нас и се надяваме нещата да се получат добре. Определено ще е нещо ново.
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Паметникът на Александър
Македонски с коня Буцефал
е сред символите на
архитектурно-историческите
глупости, за които бяха
хвърлени милиони от отънелия
бюджет на държавата

Юнак Груйо и
конят му Буцефал
Народът се надигна и сатрапът на
Македония размаха албанската заплаха

Владимир Йончев е роден през 1975 г. Главен редактор и собственик е на сайта
Offnews.bg. Преди това е бил главен редактор на в. "Телеграф". Работил е във
вестниците "Стандарт" и "Новинар".
Носител на "Черноризец Храбър" за разследване.

Владимир Йончев,
OFFNews.bg

Т

ака се случи, че точно в деня, в
който избухнаха размириците в
Скопие, бях и в Албания, и Македония.
Не знам дали можете да си представите, че още има българин, който да не е ходил в Македония, но с един такъв на път
за Албания спирам в Скопие до тяхното
Външно министерство.
Виждаме сградата и ме пита:

- Това декор за някакъв филм ли е?
- Не, това е македонското външно
министерство – отговарям аз.
- А тази кръглата сграда до него,
сигурно е някакво увеселително заведение?
- Не, това е прокуратурата.
Излизаме покрай реката при дългата
наредена редица от еднотипни паметници.
Моят приятел е прагматичен човек и
му е трудно да повярва на очите си. Казва:

- Ясно е, че целта е била да откраднат държавни пари, но защо не са
построили път или болница и пак
да си откраднат своето, а е трябвало и неоткраднатите пари да изхвърлят така?
Опитвам се да му обясня политическите реалии в Македония. Знам, че обобщенията са опасни и генерализирам
прекалено, но е в името на яснотата.
Македонците са 70% от населението
на страната. Половината са българофили, другата половина са сърбомани. Но
понеже нито едното е престижно, нито
другото, всички вкупом са македонци и
искат да се изкарат наследници на Александър Македонски.
Строят огромни паметници, за да убедят самите себе си в това. Незасеганатите
от общата лудост подиграват зомбираните, че не са наследници на Александър
Македонски, а на коня му Буцефал и им
викат „букефали“.
Управляващата сега ВМРО-ДПМНЕ
се крепи на гласовете на българофилите,
опозицията СДСМ – на гласовете на сърбоманите. И едните, и другите са „югоносталгичари“ – с любов въздишат по
времето на Тито, когато в Македония се е
живяло много по-добре от сега.
И без значение дали управляващата
партия е дошла с гласовете на българофилите или на сърбоманите, не прави
бизнес нито с България, нито със Сърбия, а с Гърция, защото там са и парите,
и рушветите. И без значение кой е гласувал за нея, управлява с ченгетата, които
са сръбско-руски възпитаници.
Допреди протестите в Македония дебат за бъдещето нямаше. Всичките им
проблеми и спорове бяха от историята.
Едни живеят във времето на Буцефал,
други – на Гоце Делчев, трети на княз

Александър, всички вкупом – във времето на Тито. Нация от професионални
„историчари“.
От другата страна на каменния мост
на Вардар са албанците.
За разлика от заспалата македонска
част на Скопие, в албанската всичко ври
и кипи. Има много млади хора. Братята
им са гастарбайтери в Европа. След година ще се върнат, защото е дошъл техния
ред да пазят жените вкъщи и тогава тези
тук ще заминат да гастарбайтестват.
В новата албанска митология Европа е
обетованата земя. Албанците мечтаят да
са италианци или поне германци. За тях
България е обект на завист - хем е на изток от тях, хем Европа я е въздигнала до
себе си, прескачайки тях, които са по на
запад.
През 2001 г., в разгара на конфликта,
имах възможност да задам въпрос на
Арбен Джафери – най-големият албански политик и идеолог.
Питах го: „Коя е столицата на алба-

нците – Прищина, Тетово или Тирана?“
Отговори ми: „Нашата столица е
Брюксел“.
На връщане от Албания в Охрид си
говорим с един изключително приятен
човек. Казва се Наум и е на 75 г. Едната
му сестра живее в София, втората в Белград, третата в Скопие.
- Знеш ли, че всичките тия паметници
са поръчани във Флоренция? Цената на
поръчката е по-голяма от всички поръчки взети заедно, които работилницата е
имала през последните 20 години.
- Видя ли албанските села между
Гостивар и Кичево? Видя ли какви
палати са? Видя ли училищата им?
Видя ли колко млади хора имат? Как
да им се сърдя. Работят като грешни дяволи из Европа. Всичко, което
изкарат, вкарват в къщи и училища. А ние? Ние строим паметници.
Наум презира Груевски, въпреки че,
ако е вярна логиката ми на какъв принцип гласуват македонците, очевидно е
гласувал за него.
От точно 100 години, когато сръбската
войска е изместила оттеглящата се българска армия от Вардарско, македонците
водят спор дали е по-добре, ако пътят им
е с България или със Сърбия.
Едва днес, благодарение на Груевски,
са разбрали, че терзанията им са излишни. Каквито и надежди да възлагат на
властта, тя винаги прави едно и също.

Обръжава се със старите сръбско-руски
ченгета. Най-напред краде умерено, а
след това нагло. Груевски обаче управлява достатъчно дълго, за да влезе в трета
фаза – когато вече смята себе си за богоравен. А на Олимп няма място нито за
българофили, нито за сърбомани – само
за Господ и антуража му.

- Видя ли магистралата, която се
строи между Кичево и Охрид. Строят я едни китайци. Оня ден излезе
запис, как Груевски получава 15 милиона рушвет, за да им възложи
строежа, разказва Наум.
Никола Груевски е от онази порода
малки диктатори, типични за банановите
републики, арабския свят и постсъветското пространство. Великите сили ги
държат на власт, когато искат подопечната им територия да е спокойна, въпреки
очевидните нарушения на демократичните правила.
При него в Македония се живее добре.
Не много добре, но по-добре, отколкото у нас. Заплатите и пенсиите са малко
по-високи от нашите, цигарите струват
2,50 лв., дизелът 1,84 лв., когато при нас
е 2,33 лв., а преяждане, полято с 2 бири
в най-хубавия ресторант на чаршията в
Скопие излиза под 15 лева.
2 часа след като се разделяме с Наум,
обядваме в албанската част на Тетово.
Само двама от шестимата сервитьори
знаят официалния език на страната, като
един от двамата се затруднява при думата „хляб“, добре че я знаем на албански.
Това не пречи и шестимата да пърхат
около нас, опитвайки се всячески да ни
угодят за сметката от 50 лева, която седмина души ще оставим.
Точно по това време в Скопие са ставали сблъсъците с многото ранени. В

НЕПОКЛАТИМ: Премиерът Никола Груевски няма никакво намерение да подава
оставка, въпреки протестите
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кръчмата вървяха балади на Скорпиънс
от 80-те и очевидно никой не се интересуваше от политика, никой не беше разбрал, че на 32 км от там става нещо.
Преди 14 години не беше така. През
2001 г. бях първият журналист добрал се
до щаба на АОК в Мала речица. Тетово
беше пусто. С вързани очи ме закараха в
една кръчма с 50 налягали по земята въоръжени бойци. С охрана от двама от тях
– студенти по медицина в България и пак
със завързани очи, ме заведоха в щаба на
командира Илир.
Беше по-скоро театрално, отколкото
страшно, но тогава и въздухът беше наелектризиран от етническо напрежение.
Сегашният самозабравил се Груевски
е проблем на македонците, не на албанците. И при него, и при следващия Груйо, те ще си имат своите 30% във властта
и администрацията, гарантирани им от
Охридското споразумение от 2001 г.
Допреди Груевски, разделеният по въпроса за “идентитетот“ си „мАкедонски
нАрод“ се обединяваше, само когато му
навираха в очите „албанската заплаха“.
Груевски направи от сърбоманите и бугарашите букефали. След разкритията за
корупция букефалското театро рухна. И
най-преките наследници на Александър
Македонски и коня му Буцефал разбраха
в какъв цирк живеят.
Тогава Груевски извади старата мантра. Преди месец, след поредното разкритие на подслушан разговор на Груевски,
властта внезапно обяви, че в Арачиново
са влезли 40 въоръжени албанци.
Беше толкова очевидно, че албанците
не се интересуват от Груйо (както пове-

чето в Македония го наричат), че хората
се присмяха на оперетката на властта.
След големите размирици в четвъртък, властта продължи да настоява, че
има проблем с нахлуващи терористи от
Косово и в събота „оперетката“ прерастна в кървава масакра.
Управлението на ченгетата и Груевски,
избран с гласовете на българофилите, но
управлявал точно като сърбоманите и
бившите комунисти, доказа една истина,
която ние сме разбрали след 2 национални катастрофи, а македонците – чак сега:
че историческата пропаганда е само прикритие за корупция.
Хубавата новина е, че гражданска война в Македония няма да стане.
Никой няма да тръгне да се бие за Груевски, както никой няма да тръгне да се
бие за Зоран Заев – лидерът на бившата
комунистическа и просръбска партия
СДСМ, който очевидно е „по-готиният“
в конфликта и очарованието му ще продължи точно един месец след като вземе
властта, което очевидно и ще стане.
Положението в Македония много повече прилича на мирните протести у нас.
Македонците знаят, че следващият не е
по-различен от сегашния, но им е писнало и от едните, и от другите и искат да
живеят в нормална държава, а не в бивша югославска република.
А албанците? Албанците са като нашето ДПС.
Те си имат своите 30% от баницата и
са абонирани за коалиционен партньор
на всяка власт. Защо им е да разтурят такава прекрасна държава?

КОВЧЕЗИ: Най-малко 22-ма души, сред които 8 униформени, загинаха при сблъсъците
между македонските спецчасти и албански терористи в гр. Куманово през изминалите
дни. Напрежението в страната нараства лавинообразно.

Разрушена след антитерористичната
операция къща в гр. Куманово

Кой щеше да спре албанските главорези, ако бяха тръгнали към Кюстендил
се сетили сами, изведнъж
Костадин Костадинов е
нашите медии започнаха
роден във Варна на
бурно да отразяват случ1 април 1979 г. Завършил
ващото се в Скопие.
е Балканистика и Право
във Великотърновския
Точно за една нощ прауниверситет „Св. св. Кирил
вителството на Груевски
и Методий“. Бивш зам.стана режимът на Груевпредседател на ВМРО. В
ски, а родната Протестна
момента е лидер на новата
мрежа сътвори набързо
партия “Възраждане”,
цял подкрепящ клип за
общински съветник във
протестиращите в МакеВарна и директор на
дония.
Регионален исторически
музей – Добрич
Като се вземат предвид
собствениците на нашите медии и сочната грантаджийска заКостадин Костадинов,
кваска на Пародийна мрежа въобще не
www.kostadin.eu
е трудно да се досетим кой е поръчител
огато миналата седмица започ- на случващото се в Македония и на понаха протестите в Македония добаващото му отразяване в България.
срещу правителството на Ни- Странно, нали? Че Груевски управлява
кола Груевски, първоначално авторитарно, е добре известно от годимедиите у нас не им обърнаха внимание. ни, но протестите срещу него започнаха
Така де, все пак това не са избори в САЩ в момента, в който той заяви, че странаили раждане на поредно бебе в кралска- та му ще участва в проекта „Турски пота фамилия на Великобритания, които ток“.
От друга страна свалянето му с нищо
са далеч по-важни за нас от ставащото в
съседната нам държава, населена с пре- няма да промени вътрешната ситуация
в страната, защото вероятно на власт ще
димно българско население.
Един мой приятел обаче, журналистът дойдат бившите комунисти от СоциалДиян Божидаров, зададе съвсем невинен демократическия съюз на Македония, не
въпрос - „Абе там нямаше ли да минава по-малко доказали се в провеждането на
някакъв поток?“. Докато всички се пляс- антибългарска политика от сегашното
кахме по челата и се чудихме как не сме управление на ВМРО-ДПМНЕ.

К

Груевски разбира се не е вчерашен и
в отговор етническата ситуация в страната „внезапно“ се изостри. Близо 70
въоръжени албанци нахлуха в третия
по големина македонски град Куманово,
укрепиха се в един от неговите квартали и започнаха сражения с македонската
полиция. И тук вече става особено интересно.
Защото, без значение дали зад тази
албанска акция стоят американците или
Груйо сам си е спретнал провокация за
да отклони вниманието от протестите,
Куманово е на 50 км от българската граница. Още в момента, когато там започна да се стреля, България трябваше да
изрази своята позиция по случващото
се. Защото независимо за какви се мислят хората там, за нас те са българи и
говорят български език. Докато жителите на Куманово даваха жертви, докато
македонските полицаи се биеха с терористите, докато дори Сърбия веднага изпрати тежковъоръжена жандармерия на
сръбско-македонската граница и я блокира, какво направиха нашите власти в
този момент? Нищо, това е отговорът.
Нещо повече. Когато български журналисти се обръщат към МВнР за да
разберат каква е нашата позиция, от там
им е съобщено, че в неработен ден няма
как да им се каже. Да си призная, силно
подозирам, че просто в този момент аме-

риканската посланичка или е била заета,
или е спяла, и не е могла да даде опорните точки на българските си марионетки в
министерството.
Какво трябваше да очакваме от нашето правителство? Не да праща трите
ни танка в Куманово, разбира се, но да
изрази загриженост за случващото се и
пълна подкрепа за Македония, да предложи всяческата си помощ и най-важното – подобно на сърбите да изпрати жандармерията на Гюешево. Защото
знаете ли кое е най-трагичното? Да си
представим, че албанците бяха пробили
обкръжението и се бяха измъкнали от
Куманово.
Техният път на запад към Косово и
на север към Сърбия беше преграден,
но пътят към България беше свободен.
Ако бяха тръгнали насам, кой щеше да
ги спре? В цяла Кюстендилска област
няма останало и едно военно поделение.
Ако бяха тръгнали към Кюстендил, който впрочем е по-малък от Куманово, на
кого трябваше да разчитаме? На граничните полицаи с бирените шкембета? На
митничарите? На катаджиите по пътя?
На ловната дружинка в Гюешево? Кой
щеше да спре албанските главорези, а?
Но за какво говорим въобще? Нашите продажни, некадърни и корумпирани
марионетки не ги е еня за нас, българите
в България, та какво остава за българите
в Македония и за самата Македония…
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Какво да правите при пътно произшествие
Infozauk.com
На пътя никой никога не е напълно
защитен, затова и всеки водач на превозно средство трябва да е наясно, че
секунда невнимание може да доведе до
произшествие. Незначителен или тежък,
по наша или чужда вина, всеки пътен инцидент оставя неприятен спомен в съзнанието на човек, особено ако е имало
възможност да бъде предотвратен.
Въпреки това, по света има много малко активни шофьори, които могат да се
похвалят, че за годините стаж зад волана
не са имали никакви произшествия. Другата, много по-голяма част от водачите са
имали неприятни случки на пътя.
Участието в пътен инцидент, независимо по чия вина, е стресиращо преживяване, но ако знаете какво трябва да
правите и съумеете да го направите, въпреки шока, това ще улесни ситуацията.
Ето и каква е процедурата, която трябва
да следвате стъпка по стъпка:

1. Спрете моментално
Независимо от това дали е незначителен или не, при пътен инцидент всички
участници трябва да спрат моментално.
Изгасете двигателя на автомобила и
включете аварийните си светлини.
Ако има ранени при инцидента незабавно се обадете на спешна помощ.
Ако някой водач не спре и продължи, той извършва сериозно нарушение,
заради което може да получи сериозно
наказание от органите на реда. В такъв
случай се опитайте да запомните регистрационния номер на автомобила, както
и подробности около самото превозно
средство – марка, модел, цвят, отличителни черти и след това веднага съобщете в полицията.

2. Обадете се в полицията
След като сте изпълнили първата
стъпка, следващата е незабавно да се обадите в полицията. Това може да стане на
номер 999 или 101.
Ако превозните средства блокират
движението трябва да кажете на оператора, за да ви инструктира какво да правите, за да не причинявате задръстване.

Имайте предвид, че всеки пътен инцидент трябва да се обяви в полицията в
срок до 24 часа. Ако не го направите рискувате да получите глоба, наказателни
точки и дори отнемане на шофьорската
книжка при някои по-тежки случаи.
Освен на полицията, не забравяйте да
се обадите и на застрахователя си, за да
му съобщите, че сте претърпели пътен
инцидент.

3. Обменете лични данни и информация с останалите
участници в инцидента
Друга задължителна стъпка е да дадете своите лични данни и необходима информация на другите участници в произшествието. Те от своя страна трябва да
направят същото.
Основните данни са имена, адрес, номер за връзка и детайли по застраховка.
Избягвайте да се извинявате или да
поемате вината за служилото се, поне
докато не разберете какво точно се е

случило, защото в противен случай едно
извинение може да бъде счетено от застрахователите като чувство за вина и
признаване на вина за инцидента.
Ако ударите паркирана кола, в която
няма водач, трябва да оставите визитка
или данните си, най-добре прикрепени
под чистачката на предното стъкло на
автомобила. Така след това другият водач
ще може да се свърже с вас, за да решите
проблема.

4. Съберете допълнителна
информация
Препоръчително е ако е имало свидетели на инцидента да вземете и техните
данни – имена, адрес и телефон.
Също е добре да си запишете или
заснемете регистрационните номера на
автомобилите, които също са замесени в
инцидента в случай, че някой от водачите реши да не ви даде данните си или в
последствие да си тръгне от мястото на
произшествието.
Препоръчително е да запомните или

да си запишете и точния час на инцидента, също и климатичните условия и
всичко друго, което ви се стори необичайно и може да бъде предпоставката за
произшествието, например слабо улично осветление и др.
Ако имате възможност направете
снимки – колкото повече и подробни са
те, толкова по-добре. Снимайте позицията на автомобилите след катастрофата,
щетите по тях, нараняванията по водачите и пътниците, ако има такива, лицата на шофьорите и свидетелите, дори
и полицаите, които са пристигнали на
мястото – тези снимки могат да се окажат важни доказателства в съда, ако се
стигне до дело.
Записите от видеорегистраторите също са добър начин да се покаже как точно се е случил инцидента
и да се докаже чия е вината за него.
Така че ако имате монтирана камера в колата, записите от нея също ще ви бъдат
от полза.

Как да се защитим от фишинг атаките в интернет
Фишингът продължава да бъде една
от най-често срещаните кибератаки от
страна на хакери, но с малко повече внимание и правилен подход могат да бъдат
избегнат, съответно и шансовете да бъдете измамени ще намалеят драстично.
Фишинг атаките най-често идват под
формата на имейли и съобщения в интернет, в които хакерите се опитват да ви
примамят да въведете свои лични данни,
номера на кредитни карти и др. Целта
им е вие да клъвнете на тази стръв, също
както при риболова – от тук идва и името на този вид киберпрестъпления.

Като споменахме риболова, също както рибата разпознава стръвта и не я захапва, така и вие трябва да се научите да
разпознавате фалшивите имейли и съобщения, ако искате да не ставате жертва на подобно престъпление.
Във фишинг атаките се използват три
основни трика, за които вие трябва да
внимавате винаги. Те са:

1. Искат да се паникьосате
Получавате имейл, в който трябва да
направите нещо спешно. Заплашват ви,
че ако се забавите ще бъдете глобени
или ще има други сериозни последствия

за вас.
Пример за подобен имейл: „Спешно
влезте в онлайн банкирането си и обновете данните си, защото в противен случай сметката ви ще бъде блокирана“.
В такива случаи най-грешното нещо,
което може да направите е да се подведете по думите „веднага“, „спешно“, „бързо“ и т.н.
Точно пък при такива имейли и съобщения трябва да бъдете най-спокойни
и изобщо да не бързате. Ако не сте сигурни дали това е фишинг – проверете
нещата чрез обаждане или онлайн кон-

такт със съответната институция, но не
отговаряйте директно на съобщението
или имейла.

2. Предлагат ви нещо любопитно
Друг трик във фишинга е да ви се
предложи нещо любопитно или съблазнителна оферта, на която е трудно да се
откаже.
Примери за подобни имейли са: „В
този имейл сме ви прикачили документ
с информация за заплатите на всеки служител във фирмата ви“ или пък „Предлагаме ви 2000 паунда, просто трябва да
ни дадете банковата си сметка, за да ви
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Приема ли HMRC сканирани
касови бележки и фактури?
Infozauk.com
Когато работите като самонаети, т.е.
ръководите собствен бизнес, трябва да
пазите всички касови бележки и фактури за служебните си разходи, ако искате
след това да ви се приспаднат от данъците. Но задължително ли е те да бъдат на
хартиен носител или от Агенция „Приходи и митници“ (HMRC) ще ги приемат и в случаите, когато са сканирани на
компютър, т.е. вече са в дигитален формат?
Всъщност отговорът на този въпрос е
„да“ – от HMRC ще приемат сканирани
бележки и фактури като доказателство
за служебните ви разходи. Въпреки това
има някои изключения и детайли, с които трябва да сте наясно.

не забравяйте да сканирате и гърба. След
това именувайте файловете, за да знаете,
че и двата са от един и същ документ.

Организирайте сканираните
документи
Ако нямате много служебни разходи
през данъчната година, тогава може да се
разминете и без сериозна организация
на сканираните документи, но в останалите случаи тя е задължителна.
Едва ли бихте искали всички файлове да се записват на едно място и накрая
да не можете да откриете тези, които ви
трябват. За да избегнете подобен проблем просто организирайте документите си в папки, все едно са на хартиен
носител.

Направете си основна папка за финансовата година, а в нея направете
подпапки за всеки месец, в които пазите сканираните документи. Ако въпреки
това файловете пак са много и смятате,
че не са достатъчно добре организирани,
направете още подпапки в тези за месеците за всяка фирма, с която работите.

кументите си. За целта можете да използвате записваеми дискове, флаш памети,
външни твърди дискове или облачни
услуги, като за максимална сигурност е
най-добре да се спрете на няколко варианта, а не само един.

Винаги пазете резервни копия
Когато пазите документите си на компютър винаги има риск те да изчезнат
поради повреда, вирус и ред други причини. Освен това от HMRC изискват
самонаетите лица да пазят документацията си с години, затова трябва да сте
подсигурени.
Винаги пазете резервни копия на до-

И като за финал – ако нямате скенер,
най-добре е да си купите, но ако към
момента нямате подобна възможност,
можете да използвате смартфона си или
дигитален фотоапарат, за да „сканирате“
или по-точно снимате и прехвърлите документите си в дигитален формат. Все
пак се постарайте снимката да е добра и
всичко да е ясно видимо и четливо.

замислете защо ви пише на електронната поща, а не там където обичайно общувате.
Ако въпреки всичко все още имате
съмнения, винаги можете да се свържете
с човека по телефона или друг начин онлайн и да проверите дали наистина ви е
търсил и по какъв въпрос.
За да разпознавате фишинг атаките
най-важното е да внимавате.
Обръщайте внимание на всеки детайл, проверявайте фактите преди да
действате и никога не кликайте на линковете, които ви се предлагат.

Много често зад тези линкове стоят
различни вируси или точни копия на известни сайтове, в които само трябва да
си въведете данните и вече сте ощетени.
Използвайте антивирусен софтуер, за
да намалите рисковете от заразяване на
компютъра си с различни вируси и друг
зловреден софтуер.
И ако забележите, че даден имейл или
съобщение до вас е фишинг атака, преди
да го изтриете можете да го докладвате,
за да бъдат взети мерки и да не бъде измамен друг човек, който не е запознат с
този тип киберпрестъпления.

Ако нямате скенер – използвайте
смартфон или фотоапарат

Изключения
Документите за данъци, които не са
свързани с ДДС (VAT), например сертификати за банкови лихви, ваучери за дивиденти и т.н., трябва да се пазят в оригиналния си вид. Това значи, че ако сте
ги получили на хартиен носител, трябва
да ги запазите и съответно представите
в този им вид.
Ако обаче тези документи са ви изпратени по електронен път, например
на имейл, можете да запазите файла и в
последствие да го използвате, но без да
сменявате формата му.
Пример – получавате ваучер за дивиденти на електронната си поща във
формат „.pdf “ и искате да го запазите и
използвате. В такъв случай просто го записвате на компютъра си, без да го редактирате или презаписвате в друг формат
като „.doc”, “.img” и т.н.

Не забравяйте да сканирате и
гърба на документите
Ако възнамерявате да сканирате касова бележка, фактура или друг документ,
на който отзад също има информация,

ги преведем“ и др.
Както може би се досещате – твърде
хубаво е, за да е истина. При подобни
имейли и съобщения просто не отговаряйте, не отваряйте никакви прикачени
файлове и подобни, а просто ги изтрийте.

3. Представят се за ваш познат
Все по-често измамниците проучват
жертвите си в социалните мрежи и им
пишат имейл от името на техен познат.
Това може да бъде имейл, в който лицето
се представя за ваш близък, приятел или
познат и ви моли да му преведете пари

назаем по сметката или пък за някаква
услуга.
Друг вариант е просто да ви каже, че
трябва да влезете в определен сайт, за да
си пишете, гласувате за него и т.н.
Примери: „Иван Иванов ви изпрати
важно съобщение – можете да го прочетете тук“ или „Здравей, аз съм Петър,
искам да те помоля да гласуваш за мен в
този сайт“ и т.н.
В такива случаи просто се загледайте
дали имейла отговаря на този, от който
си кореспондирате с лицето, а ако до сега
не сте общували чрез имейл, просто се
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Някои казват, че характерът
на жената може да се
определи от това какво
предпочита да пие. Ето
описанието на любителките
на различните алкохолни
напитки.
Шампанско – предпочита се от кокетките и момичетата, които обичат да се
смеят. Тези жени нямат против да се
омъжат за по-възрастен от тях партньор. Те често изневеряват и лесно се
напиват.
Водка пият жените с твърд характер, те
са силни и волеви. Не крият желанията
си и се напиват много бавно.
Конякът е напитката на жените на
средна възраст, които имат нужда от
топлина, грижа и ласка. Дайте и повече
внимание, опитайте се да разберете душата и и ще ви обича вечно. Напива се
бързо.
Уиски — него го пият уверените в себе
си жени без комплекси. Ако се напият
стават непредсказуеми. На сутринта не
обичат да си спомнят за вечерта…
Текилата е за екстравагантните и взривоопасни госпожици. Те могат да бъдат
буйни и опасни, макар че след няколко
чашки просто се „отрязват“.
Ром с кола е любимата напитка на жените, които обичат да експериментират
с всичко. Изтрезняват, преди да са се

Характерът на жената
според любимата и напитка
напили и често изчезват незабелязано.
С тях никога не е скучно.
Джин с тоник предпочитат дамите,
които не разбират от много неща, но
обичат да говорят именно за тях. Напиват се бързо, а на сутринта не си спомнят нищо.
Червеното вино е предпочитана напитка от емоционалните и страстните

натури. На пръв поглед тя може да ви
се стори сдържана, но отвътре бушуват
урагани. Не се опияняват бързо, но когато се случи са неповторими.
Бяло вино — сдържани, жени, които
знаят цената си, студени и пресметливи,
светски лъвици. Те винаги остават трезви и крайно внимателни в постъпките
си.

Ликьорите са за „сладките“ жени, които предпочитат да са домошарки. Те
готвят чудесно и са отлични домакини.
Обичат скъпите подаръци.
Бирата е за жените, които не си усложняват живота с излишни претенции.
Това са мъжките момичета. Те винаги
ще ви дадат добър съвет. В работата са
незаменими приятели.

Пет храни, които доказано
причиняват рак

на генномодифицирани храни в България е много трудно, защото компаниите
така или иначе не са длъжни да обозначават това на етикетите.
Колбаси
Преработените меса може и да са най-лесни за приготвяне на сандвичи, но те могат да причинят сериозни здравословни
проблеми. Дължи се на подобрителите,
оцветителите и консервантите, чието съдържание в много случаи превишава съдържанието на самото месо. Засегнати са
всички подобни продукти: кренвирши,
бекон, наденица, салам, всичко за което се
сещате. Натриевият нитрат и натриевият
нитрит са едни от най-често срещаните
в тях отрови, увеличават риска от рак на
дебелото черво. Най-добрият начин да
се предпазите е просто да не консумирате колбаси. Купувайте само прясно месо,
но не от големите вериги, а от малките
частни кланици. Вярно, вероятно е малко

по-скъпо, но е по-безопасно.
Пуканки за микровълновата
Като цяло наистина са вкусни, но… На
първо място самите торбички са покрити
с химикали, които определено са опасни
за човешкото здраве. Един от тях е перфлуороктанова киселина, за която вече
западните здравни организации признаха, че е канцерогенна. Свързва се с рак на
тестисите, черния дроб и панкреса, понякога и на белите дробове.
Диетични храни и напитки
Сочените за здравословни диетични храни и напитки, всъщност са сред най-опасните за човешкото здраве. Но благодарение на добрите си маркетингови
стратегии, карат милиарди хора по целия
свят да им се доверяват и да вярват, че ще
бъдат по-здрави. Особено опасен в тях
е аспартама, който доказано причинява
редица сериозни заболявания като рак и
вродени дефекти при новородените.

Нездравословният начин на хранене се отразява не само
на килограмите ни, но и на целия ни организъм. Трябва да
внимаваме с какво се храним, за да не предизвикваме тежки
болести, с които после трудно можем да се справим.
Хидрогенирани мазнини
Най-често се използват в преработените храни, тъй като повишават вкусовите
им качества и ги правят по-дълготрайни. Често се бъркат с транс-мазнините
от животински произход, но са далеч
по-вредни от тях. Хидгрогенираните
мазнини променят структурата на клетъчните мембрани и са отговорни за
рак на гърдата и простатата.

Генномодифицирани организми (ГМО)
Всеки от нас е чувал за вредата от ГМО и
за усилията на българските правителства
да ни убедят в обратното (слугите на големите компании са назначени на най-отговорните постове). Последните проучвания доказаха, че консумацията на ГМО
не само води до по-бърз растеж на раковите образувания, но и способстват за
появата им. Да избегнеш консумацията

Пияни пържоли
Необходими продукти:
4 бр. свински пържоли
1 филrs хляб
50 гр. лук кромид
200 мл. бира
20 гр. брашно тип 500
150 мл. бульон зеленчуков
3 ск. Чесън
1 дафинов лист
2 гр. черен пипер млян
2 ч.л. кимион

Начукайте пържолите, посолете ги и ги изпържете в нагорещена мазнина. В същата мазнина
запържете ситно нарязания лук
и брашното. Отделно залейте хляба с бульона и бирата, и
го прибавете към запръжката.
Подправете соса с черен пипер,
кимион, дафинов лист и няколко
скилидки чесън.
Поставете отгоре пържолите и ги оставете да врят на слаб
огън. Малко преди да станат го-

тови, прибавете настърганата лимонова кора.
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Chrome 4К на Google
ще е истински звяр

Преводачът на
Skype вече е
на линия

Microsoft премахна процеса на записване, необходим за бета тестването на
приложението за превод в реално време
на Skype - Skype Translator.
Така потребителите вече ще могат да
използват преводача в (почти) реално
време, без допълнителни регистрационни процеси.

Услугата на американския гигант
цели да премахне границата между говорещите различни езици потребители,
превеждайки какво човекът от другата
страна на монитора е изговорил, или
написал. Приложението е налично във
версии за Windows 8.1 и предварителната версия на Windows 10.

Ако изпитвате остра нужда да си поговорите с хора, които не говорят родния ви език, то трябва да знаете, че Skype
Translator превежда над 50 езика. Включително и български.
С други думи – напред към новите
запознанства с прекрасните жители на
Малайзия.

Miito ще топли чая ви в чашата
Устройството Miito е създадено с идеята да предпази човек
от похабяването на вода и енергия, когато се налага да стопли
своята напитка посредством
чайник. Другата истина обаче е,
че джаджата ще бъде най-полезна на по-мързеливите фенове
на чая. Нещо повече Miito може
да стопля не само вода, но също
така мляко, супи и всякакъв вид

алтернативни течности, които
не съдържат желязо. Просто потапяте пръчковидното устройство във вашата чаша (тенджера, купа т.н.) и течността в нея
спонтанно ще се затопли посредством индукционна енергия. В общи линии говорим за
осъвременен вариант на добре
познатите ни бързовари.
Дизайнерите на Miito твър-

дят, че произведението им ще
стопля чаша с вода за около 60
секунди. Естествено, времетраенето е различно, в зависимост
от количествата течност, които
желаете да стоплите. Mitto се
опитва напълно да елиминира
участието на чайника в подготовката на горещи течности и
изглежда доста добре визуализирано устройство.

До момента, за да можете да възпроизведете по адекватен начин 4K видео в
60 кадъра за секунда, ви беше необходимо действително мощно PC. Към това
изискване трябва да добавим и изключително бърза интернет връзка, която
за щастие не е кът за средностатистическия българин и не струва половин месечна средна заплата.
За потребителите, които имат афинитет към 4К видео съдържанието, Google
е подготвил приятна изненада под формата на ъпдейт на Chrome, който освен че добавя новия VP9 видео кодек,
който помага значително при нужните
скорости за възпроизвеждане на 4К видео, съдържа и изцяло нов рендъринг
алгоритъм. Последният ще се погрижи
компютри от средна класа да могат гладко да плейват 4К и 1080p видео при 60
кадъра в секунда. 60-те кадъра в секунда, прочее, предоставят изключително
плавна картина, спрямо стандартните
24 кадъра, които индустрията използва
от десетки години.
Според Google с новия ъпдейт компютри от среден клас, пуснати на пазара през последните три години няма да
имат проблем с набиращия все повече
популярност формат. От друга страна
PC от 2007 година, екипирано с Celeron
процесор, просто ще умре при опит да
възпроизведе всяко адски красиво видео.

Sony
пуска звук
в новата
си крушка
Sony подготвя изключително
модерна крушка, която освен да
свети, може да възпроизвежда
и звук. Говорим за LED лампа,
която играе и ролята на блутут
колона.
Когато крушката се свърже
с даден смартфон посредством
блутут, потребителят ще може
да наглася силата на звука и ос-

ветлението.
Иновативният продукт на
Sony ще се продава с отделно
NFC дистанционно управление.
По думите на Sony новият им
продукт ще ни позволи да възпроизвеждаме музика на места,
на които до скоро е било почти
невъзможно да се поставят тонколони.

Отговори на логически задачи от стр. 22:
1. След като въжето е дълго 15

м, то половината въже е 7,5 м.
Като се вземе предвид това, че
въжето е 2,5 м над земята, то
се оказва, че колоните трябва да са допрени една до друга,
тъй като те са високи 10 м, а
половината въже плюс разстоянието до земята е също
10 м.

2. Ами... човекът уринира в тръ-

бата, тя се пълни и течността
изхвърля топчето за пинг-понг
на повърхността. Между другото, американски психолози
са проверили, че процентът на
сетилите се за верния отговор в
реална ситуация е няколко пъти
по-голям от този на хората, решили задачата...
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Д

имитър Бербатов е пред завръщане в Англия, тръбят медиите на
Острова. Новакът във Висшата
лига „Борнемут" има сериозен интерес
към 34-годишния нападател на „Монако". Той е фаворит в списъка на треньора
Еди Хауи за нови попълнения през лятната пауза. Договорът на Бербо с монегаските изтича в края на сезона и шансовете да бъде подновен са много малки.
„Борнемут" е готов да дава 550 хиляди
евро на Бербатов на месец, което е доста
повече от сегашното му възнаграждение
в „Монако". Във френския тим той получава 290 хиляди. Руснаци са собственици
и на двата клуба, но очевидно Максим
Демин, който финансира „Борнемут", би
бил по-щедър към българина от настоящия му шеф Дмитрий Риболовлев. Ако
се договори за такава заплата, нашият би
бил най-скъпоплатеният футболист в историята на клуба.
Демин е милиардер, натрупал състоянието си от производство на пластмаса.
Той е амбициран тимът да се представи
достойно в първото си участие във Висшата лига в историята и е готов да вложи много пари в заплати на играчи. Бербатов може да намаже от амбицията му,
кефят се феновете на нашия.
Треньорът на тима от югоизточното
крайбрежие на Острова Еди Хауи е човекът, който най-много настоява да бъде
привлечен българинът. Той е следил кариерата му в Англия и твърди, че винаги е
бил впечатлен от качествата му. „Беше на
топ ниво в отбор като „Юнайтед", което
говори красноречиво", коментира Хауи.
Освен за червените дяволи, нападателят
е играл още за „Тотнъм" и „Фулъм".
Според английския вестник „Съндей
Експрес" шансовете Бербо да стане играч
на „Борнемут" са големи, още повече че

Бербатов се
завръща на
Острова!
Новакът във Висшата лига „Борнемут" има
сериозен интерес към 34-годишния нападател на „Монако"
клубът няма да плаща трансферна сума.
Договорът на нападателя с „Монако" изтича в края на този сезон и едва ли ще
бъде подновен. Българинът все по-рядко
намира място в титулярния състав - кога
заради контузии, кога заради нежелание на треньора Жардим да разчита на
него. Освен това монегаските попаднаха
под ударите на финансовия феърплей на
УЕФА и трябва да намали разходите си за
заплати на играчите. Френският клуб ще
има право да картотекира само 22 състезатели и място за Бербатов едва ли ще се
намери.
Пред него имаше опции да отиде
в турския „Галатасарай" или гръцкия

„Олимпиакос", но със сигурност би предпочел да се върне в английската Висша
лига. По-рано в кариерата си Бербо игра
за „Тотнъм", „Манчестър Юнайтед" и
„Фулъм".
„Борнемут" влезе във Висшата лига за
първи път в 126-годишната си история.
Феновете на скромния тим празнуват
историческия успех, за който само преди седем години дори не можеше да се
помисли. През 2008 година клубът бе на
крачка от фалит. Отборът се намираше в
процедура по несъстоятелност, наказан е
с десет точки и се озовава в най-ниското
ниво на професионалния футбол - Лига
2. Тогава президентът Джеф Мостин на-

писа чек за 100 хиляди паунда и спаси
клуба. Черешките, както е прозвището
на тима, започнаха следващия сезон с
наказание от 17 точки. Те се намираха в
зоната на изпадащите в голяма част от
шампионата, но все пак успяха да избегнат пропадането до конференциите.
През лятото на 2009 г. консорциум,
включващ Мостин, Адам Мъри, Стивън
Слай, Нийл Блейк и Еди Мичел, придоби
контролния пакет акции. Милиардерът
Максим Демин се появи на хоризонта
няколко месеца по-късно, купувайки 50
процента от акциите. Така започна възраждането на отбора, който сега ще мери
сили с най-големите.

Благотворителност

Фондацията на Стилян Петров ще помага на децата и в България
Фондацията за борба с рака, която Стилиян Петров и неговата съпруга Паулина основаха, ще започне
да помага и в България. Това заяви бившият капитан
на националния отбор, "Астън вила" и "Селтик", който
днес се завърна в страната за първи път, откакто беше
диагностициран с остра форма на левкемия през 2012 г.
"Сега сме съсредоточени да разберем доста повече
за онкологичните болници в България. Имам срещи и
искам да се запозная доста по-отблизо, да видим какво
може да се направи и в каква насока може да се помогне", каза Петров.
"Фондацията подкрепя семейства, които пътуват за
лечение навсякъде по света, включително българи в Англия. Ние поемаме разноските. Грижим се и за болница
само за деца в Англия. Набираме пари за тях. Радвам се,
че доста хора искат да помагат в набирането на средства."
Петров обясни, че фондацията се занимава повече с
изследвания. "Решихме, че това е може би най-важното
- да се намери лек за всички видове рак. Видях много
хора и създадох много приятели, които вече не са сред
нас. Не искам да виждам никой да минава през нещо такова."
"В момента фондацията спонсорира изследване, което е на крачка от това да намери лечение за рака, което
да замести химията с нещо друго, което се приема от
хората доста по-добре. Опитите са вече с хора и имат
голяма успеваемост", каза още Петров.
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Овен (21.03 – 21.04)

Намирате се на прага на силни стартови позиции. Пазете се от конфликти.
Добър познат ви предлага общ бизнес.
Преди да приемете, помислете дали ще се
справите. Очаквате новини извън България. Те няма да закъснеят и са положителни. Спрете да се натоварвате психически. Правете каквото трябва, а ще стане
каквото трябва.

Лъв (22.07 – 22.08)

Нещата стават все по-добри. В последно време имате засечки във всяко
отношение. Те са поправими. Пазете се
от здравословен проблем. Покупка на
имот ви изкарва малко от равновесие, но
се справяте. Спрете всякакви пътувания
извън страната. Не е най-подходящият
момент за нова любов за необвързаните.
Обърнете внимание на здравето.

Стрелец (24.11 – 21.12)

Човекът до вас ви е много предан. Подкрепя ви и ви обича – оценете го. Престанете да очаквате от него неща, които
не са по силите му. Очаква ви промяна.
В деловата дейност се усъвършенствате.
В това, с което се занимавате, ще имате
много работа, която се отразява добре на
съмочуствието ви. Обърнете внимание
на здравето. Благополучие и пари.

Телец (22.04 – 21.05)

Очакват ви приятни изненади, внимание, подаръци. Обяснение в любов. Пазете се от личност до вас. Изключително
свързани сте със своята дейност. Спор
вкъщи ви изнервя. Имате възможност
- направете скок в кариерата. И съдбата
може да ви помогне. Приемете инициатива за уикенда. Предприемате важна
стъпка в личния ви живот.

Дева (23.08 – 22.09)

Всичко, което планирате, се осъществява с много трудности и перипети. Нещата вървят в правилната посока. Притеснението ви за деца е неоснователно.
Всичко върви по план. Не се поддавайте
на интриги. Опитват се да ви създадат
дисконфорт. Доверете се на верен приятел - няма да ви подведе с информация.
Пътища, пари, успехи.

Козирог (22.12 – 20.01)

Очакват ви много и различни емоции. Ново запознанство, предложение
за брак или за съвместно съжителство.
Около вас се навъртва човек, който гали
самочуствие ви. Не му се доверявайте гони свои цели. Получавате пари, които
отдавна сте забравили. Идват навреме.
Искат от вас помощ не финансова, а духовна.

Близнаци (22.05 – 21.06)

Неочаквана среща е причина да започнете връзка с човек, който бяхте зачеркнали. Очаква ви приятно изживяване.
Не давайте пари на заем, но и не искайте.
Опитвате се да се справите с налични ресурси. Ще пътувате извън страната. Въоръжете се с търпение за непредвидени
проблеми от различно естество. Губите
багаж.

Везни (23.09 – 22.10)

В личния живот получавате доказателство за любов. Някои двойки се изправят
пред криза. Не бързайте с категоричните
решения. Натоварени сте, но никои не
може да ви спре. Налага се да решавате
труден проблем, касаещ бизнеса ви. Става и се справяте. Не купувайте нищо. Не
е сега време. Не се захващайте с крупни
проекти, обречени на провал.

Водолей (21.01 – 19.02)

Продължила интимна връзка има реална възможност да се узакони. Всичко,
което се случва около вас, ви гнети. Искате малко спокойствие, за да можете да
преосмислите целия си досегашен живот. Не се отдалечавайте от близките си.
Търсете подкрепа при тях. Получавате
известие, че финансов проблем се решава във ваша полза.

Рак (22.06 – 21.07)

Неочакван обрат към успех ви носи
спокойствие. Не превръщайте дребните
неща в спорове. Пазете силите си за решаващи неща, които тепърва ангажират
вниманието ви. Добри резултати. Доста
напрегнати сте. Решавате проблеми от
семеен характер. Вложете по-малко емоции и повече разум. Пазете се от земен
знак.

Скорпион (23.10 – 22.11)

Проблем с партньора заради любовен
триъгърник. Ще имате предложения за
работа, свързана със сегашната ви дейност. Не бързайте да се захванете. Има
известен риск за вас. Ще изгубите голяма
част от парите, ако ги вложите неподходящо. Това ще ви върне години назад. Не
се концентрирате както трябва. Любовни
терзания ви правят непредпазливи.

Риби (20.02 – 20.03)

Добрите шансове са на ваша страна.
Каквото и да предприемете има успех.
Ако се занимавате със строителен бизнес, има переспектива за подписването
на голям договор. Очакват ви пътища в
чужбина и в страната. Купувате нещо за
вас. Поглезете се. Имате нужда от тази
покупка. Нова любов, ново начало. Отваря ви се път извън страната.
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Цифрословица

Лесно Судоку

Средно Судоку

Трудно Судоку

В маркираното поле всяка буква има свой номер.
Трябва да се открият логическите отговори на липсващите определения.

Лесна или трудна логическа задача - изберете си
Лесната задача е:
В земята са забити два кола, които стърчат
на повърхността 10 метра. От върховете на
тези колове е пуснато въже с дължина 15
м. Да, точно от онези, с които комшийката
Сийка Чешмиджиева си простира прането,
виждали сте го по ТВ-реклами. Но да се
върнем на задачата. Въпросът е какво е разстоянието между двата кола, ако въжето в

най-ниската си точка виси 2,5 м над земята.
Трудната задача е:
Един човек бил заключен в стая, цялата
в бетон, с желязна врата и единственото
нещо, което можело да я отключи, било
топче за пинг-понг, което трябвало да се
пусне в един малък процеп, специално
предназначен за пускане на такива топче-

та и нищо друго, освен топче за пинг-понг.
И така, човекът можел да избяха от стаята,
едва когато се отвори желязната и неразбиваема врата, а тя се отваряла само когато
пусне топчето за пинг-понг. Човекът бил
дибидюс гол и нямало нищо нито в стаята, нито пък някакви други инструменти.
Единствената му надежда била в забитата в
пода (и херметически затворена отдолу) 30

см висока и тънка точно колкото да влезе
топче за пинг-понг тръба, но и точно колкото да не може да бръкне и да извади топчето. На дъното действително имало топче
за пинг-понг, но човека нямало как да го
извади или поне това се пита в задачата как??
Отговорите - на стр. 19
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Работа
Предлагам работа за двама
Фиксера(DRY LINERS) в Лондон DAY WORK. Започване в
понеделник 18/05/2015
07574750078
Търся общ работник за Лондон.
Работата изисква мотивация.
Опита в строителството е предимство.
При добри показатели има възмождост за развитие.
Моля ползвайте е-майла за молби за работа: todo1972@abv.bg
Моля, напишете името си и телефон за връзка. Посочете с
какви документи разполагате и
какъв опит имате в UK.
Строителна компания базирана в югозападен Лондон търси
да наеме фиксери. Незабавен
старт! За повече информация,
тел: 07539911611
Компания, базирана в югозападен Лондон, търси да наеме Office Assistant. Идеалният
кандидат трябва да има опит с
Microsoft Word, Excel, добри организационни умения, както и
писмен и говорим английски.
Добро възнаграждение и възможност за развитие.
Моля изпращайте Вашите CVта на e-mail builders.gdl@gmail.
com
Отлична възможност за бармани/ки и сервитьори/ки за работа в лукзозна хотелска верига в
Централен Лондон. За повече
информация тел: 07971478898.
Изисквания:
професионален
опит и добро владеене на разговорен английски език. Моля, изпратете CV на:info@hartltd.co.uk
или попълнете Application Form
на www.hartltd.co.uk

Квартири
www.kvartirilondon.co.uk: Голямо разнообразие от ЕДИНИЧНИ, ДВОЙНИ и ТРОЙНИ
СТАИ В ЦЕНТРАЛЕН И ИЗТОЧЕН ЛОНДОН!
Всички къщи са обзаведени и
оборудвани, БГ ТВ, Булсатком,
седмично почистване на всички общи помещения. Две семици депозит, една седмица наем,
три месеца договор. Договорът
за наем е официален документ
в UK, той ще ви помогне при
записване за училище, детска
градина, лекар, зъболекар, пред
всички общински и държавни
власти, както и пред повечето
банки!
Две седмици депозит, една седмица наем, три месеца договор
за наем. Договорът е официален
документ за UK. Плащане по

банков път, с карта, чрез Paypal
или в брой на място. За всяка
платена сума издаваме документ.
Квартири Лондон предлага посрещане на хора от летища, гари
и стейшъни на преференциални
цени за всички наши клиенти!
Също така, предлагаме транспортиране на багаж, товари и
мебели при смяна на квартирата, момчета за носене на багаж.
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
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
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
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 смет-

ки включени. БГ ТВ, интернет.
07411004442
Дава се легло под наем в стая.
Къщата е след основен ремонт
добра локация на магазини,банки,транспорт намира се на
Greenford.Безплатен
паркинг
голям двор със градина.75 на
седмица плюс 2 депозита.Всичко е влючено в цената безплатен
интернет.тел 07729294295
Отдава се под наем много голяма двойна стая в близост до East
Ham station. Къщата е след основен ремонт, с просторна градина, допълнителни помещения
за личен багаж и всекидневна.
В цената са включени всички
сметки, Wi-Fi и Бг телевизия.
Post code- E7 8QP
170£ на седмица (2 депозит и
една наем)
свободна от 17.05.15
Тел за връзка - 07592 297753 /
0759 5048181
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
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
ЕДИНИЧНА СТАЯ ЗА GBP 105
на седмица с включени всички

сметки. Стаята е с прилично
обзавеждане в чиста и напълно
ремонтирана къща на спокойно
място в Stratford E15, III-та зона,
удобен транспорт.
Изисква се триседмичен депозит и едноседмичен наем.
07447944108
Голяма двойна стая в Leyton E10
за GBP 160 на седмица с включени всички сметки. Стаята е с
възможност за двойка или две
самостоятелни легла, в освежена къща на добро за живеене
място с удобен транспорт.
Изисква се триседмичен депозит и едноседмичен наем.
07447944108

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

