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невиждан потоп след обилен дъжд във варна и в Добрич в четвъртък вечерта 
предизвика истински апокалипсис в двата града с 14 жертви, сред тях - две деца. 
издирват се още трима души. във варна до редакционното приключване на броя се 
съобщаваше за 11 загинали, а в Добрич - за трима. на 23 юни е обявен ден на национален 
траур. Премиерът Пламен орешарски и министрите ангел найденов, Цветлин йовчев, 
станислав анастасов и Данаил Папазов пристигнаха на мястото на трагедията. в 
спасителните акции са ангажирани близо 150 човека, в това число са мобилизирани 
части на военно-морските сили, катери и водолази търсят тела на загинали хора.

трагеДия! 14 жертви слеД 
ПотоП във варна и ДоБрич
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Невиждан потоп във Варна и в 
добрич в четвъртък вечерта 
предизвика истински апока-

липсис в двата града с 14 жертви, 
сред тях са две деца. Издирват 
се още трима души. Във Варна до 
редакционното приключване на 
броя се съобщаваше за 11 заги-
нали, а в добрич - за трима. На 23 
юни е обявен ден на национален 
траур.

Премиерът Пламен орешарски 
и министрите ангел Найденов, 
цветлин йовчев, Станислав ана-
стасов и данаил Папазов пристиг-
наха на мястото на трагедията. По-
следната засега жертва във Варна 
е извадена от отнесен автомобил в 
плавателния канал, свързващ езе-
рото с морето, обясни военният 
министър ангел Найденов. Пла-
вателният канал 1 е затворен за 
корабоплаване. В него има общо 
четири автомобила и водолази 
обследват целия район. очаква се 
да бъдат открити телата на още за-
гинали.

дейността на спасителните еки-
пи продължава. два военни хели-
коптера „кугър“ са започнали да 

извършат разузнавателни поле-
ти за установяване на мащаба на 
бедствието и ще имат готовност за 
спасителни действия и въздушна 
евакуация на бедстващи хора. Хе-
ликоптерите ще останат в района 
за оказване на помощ на област-
ния кризисен щаб във Варна.

В спасителните акции са анга-
жирани близо 150 човека, в това 
число са мобилизирани части на 
Военно-морските сили, катери и 
водолази има в готовност, участва 
се със специализирана техника. 
транспортният министър данаил 
Папазов нареди в акциите да се 

включат и екипи на ведомството 
му. от агенцията по храните обя-
виха, че техни екипи следят да не 

се разпространяват зарази в ре-
зултат на наводненията и загина-
лите в тях животни.

Варненската плажна алея е бло-
кирана от свличане на земни маси 
и паднали дървета. достъпът до 
нея е блокиран от полиция. ава-
рийни екипи премахват паднали 
дървета. По информация на вар-
ненския сайт petel.bg  точно срещу 
Втора буна има срутване на земни 
маси, а от изтеклата към морето 
дъждовна вода се е образувал 
дълбок ров. Най-тежко е обаче 
положението в района на офи-
церския плаж и Шокаровия канал. 
Буйният водопад от кална вода е 

разбил бетонна стена в устието на 
каскадата.

Придошлите води са отнесли 
металните перла на стълбището 
към Морската градина. калта в 
тази част на алея първа е почти 
непроходима, има много довлече-
ни от пороя боклуци и клони, ня-
кои от които са на десетки метри в 
морето. Морската вода в тази част 
е с кален жълт цвят, а всевъзмож-
ни отпадъци, дошли от деретата, 
покриват плътно прибоя, съобща-
ва още petel.bg

Бедствено е положението и в 
добрич. „Има хора, които са изве-
дени от техните жилища и от насе-
лените места. ще се запознаем на 
място с премиера със ситуацията. 
Имаме готовност да посетим и ра-
йона на Велико търново, там също 
поддържам връзка с началника на 
Военния университет, където има-
ме мобилизирани екипи за учас-
тие в спасителни и аварийно-въз-
становителни работи в района на 
дебелец, асенова махала на гра-
да“, каза военният министър.

за да не стават по-големи траге-
дии е изключено електрозахран-
ването в кв. „аспарухово“ и голяма 
част от добрич, за да се гарантира 
безопасността на хората. По време 
на разразилата се през нощта буря 
от „енерго-Про“ са изключени от-
делни електропроводи и наводне-
ни съоръжения, за да се избегнат 
аварии и животозастрашаващи 
ситуации.

В „аспарухово“ вълната от вода, 

тиня и отломки е отнесла един от 
трафопостовете, друг е затрупан 
от тинята. В квартала работят 15 

аварийни екипи на електрораз-
пределителното дружество. В об-
щина Белослав са паднали 4 стъл-
ба средно напрежение и локални 
аварии по мрежата ниско напре-
жение. Без електричество е и село 
долище. В добрич има редица на-
воднени трафопостове и повреди 
по мрежата ниско напрежение. В 
областта 6 села са без ток. Повре-
дени електропроводи оставят без 
електрозахранване и три села в 
община Нови пазар, Шуменско. 
Наводнени трафопостове има и 
във Великотърновска област и в 
разград.

Премиерът орешарски и въ-
трешният министър цветлин йов-
чев са наредили вземането на 
спешни мерки за отводняване и 
разчистване на отломките и кал-
ните маси. двамата се срещнаха 
с кмета на добрич детелина Ни-
колова, която предупреди, че има 
опасност от ново покачване на 
водата и е необходимо хората по 
първите етажи на сградите в райо-
на на комплекс „Югоизток“ да бъ-
дат с повишено внимание и да се 
изтеглят по високите етажи.

трагедия! 14 жертви след потоп във 
варна и Добрич

Изключително тежко остава положението и в областите габрово и Ве-
лико търново, където дъждът не спря да вали през цялата нощ. Някол-
ко населени места бедстват, Проходът на републиката е затворен.
Най-сериозна е ситуацията в килифарево, където е придошла река Бе-
лица и има стотици удавени животни, съборени къщи, отнесени коли и 
разбит асфалт, съобщава БгНеС. Няма пострадали граждани, създадени 
са условия за подслон и пренощуване, но по-голяма част от хората са 
отседнали при свои близки и роднини. около 40 са наводнените къщи, 
съобщи кметът димитър Събев.

Tежко е положението и в 
габрово и велико търново

актуалНо
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Войната между доскорошните 
бизнес партньори цветан Ва-
силев и делян Пеевски вече 

дава трагични резултати. БНБ отне 
правото на управление на акцио-

нерите с над 10 процента от акци-
ите в ктБ. това обяви управителят 
на централната банка Иван Искров 
на нарочна пресконференция в 
петък.

решението е за срок от три ме-
сеца, в които централната банка 
реално ще управлява трезора. В 
11:40 централната банка е получи-
ла писмено уведомление от ктБ, в 

което се информира за изчерпва-
не на ликвидността, т.е. няма пари. 
На това основание банката е по-
ставено под специален надзор.

големите акционери в трезора 
са „Бромак“, чийто мажоритарен 
собственик е цветан Василев и 
„Бългериан акуизишън къмпани“ 
- люксембург. други 9,9 процента 
се държат от руската ВтБ, която 
вече е предложила съдействие в 
тежката ситуация около трезора.

„ктБ не е фалирала“, каза Ис-
кров и го повтори няколко пъти в 
разстояние на минути. той призо-
ва хората да не теглят парите си от 
банката. По време на изявлението 
си Искров изглеждаше доста нер-
вен. В последните дни се е стиг-
нало до „драстични“ и „огромни“ 
тегления на суми от ктБ. гувер-
ньорът на централната банка от-
каза да коментира други инсти-
туции, но обясни, че до масовите 
и драстични тегления на пари от 
ктБ е нямало да се стигне, ако ме-
дии не са тиражирали анонимката, 
че подуправителят на БНБ цветан 
гунев е с повдигнати обвинения 

от прокуратурата.  Искров обясни, 
че тегленията на пари започнали 
в понеделник и до сряда намале-
ли силно, но ситуацията рязко се 
променила след като новината бе 
тиражирана. Искров се възмути, 
че анонимката е била тиражира-
на дори и от национална телеви-
зия без потвърждение. Шефът на 
БНБ призова медиите за повече 
отговорност. „Имаме подкрепа от 
премиера и правителството“, каза 
Искров.

ВтБ, която държи 9,9% от ка-
питала е предложила съдействие. 
Имаме заявен интерес, каза Ис-
кров без да уточни изрично дали 
става дума за придобиване на бан-
ката.

Христина Стамова и Славяна 
данаилова от „Банков надзор“ са 
назначени за квестори на ктБ. ре-
ално от петък те са шефове на бан-
ката, обясни шефът на БНБ.

В близките дни банката няма да 
извършва каквито и да е опера-
ции, а кредиторите и собственици-
те на влоговете ще трябва да чакат 
ограниченията да отпаднат.

БнБ пое контрола над КтБ
Банката не е фалирала, но няма да извършва никакви операции. Пари не могат да се теглят

Шефът на БНБ Иван Искров

Адвокатска кантора “Осборнс” (Osbornes Solicitors), 
в Северен Лондон, е водеща правна фирма, 
която се занимава с искове за обезщетение 

от инциденти и злополуки.
За повече от 40 години ние сме помогнали на стотици хора 

да получат милиони лири обезщетение.

Ние сме помогнали на безбройно много хора със следните искове:
 трудови злополуки
 пътно- транспортни произшествия
 спъвания и подхлъзвания
 контузии на главата и мозъчни увреждания
 гръбначни травми/ инциденти по време на почивки
 фатални инциденти
 Самонаети лица предявяващи искове за обезщетение 
(Self-employed Claimants)

Ако вече сте предявили иск за обезщетение, 
но не сте доволни от адвокатите си, възможно е да 

прехвърлите случая си при нас. 

Обадете ни се и говорете на 
български със Снежина Янкова, 

която ще Ви посъветва дали 
може да предявите иск за 

обезщетение на принципа, че 
не плащате за адвокатските 

услуги, ако делото Ви не бъде 
спечелено (No Win No Fee).

актуалНо
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Няколкостотин британски гражда-
ни участват в сраженията в Ирак 
на страната на сунитската джиха-

дистка групировка „Ислямска държава 
в Ирак и леванта“ (ИдИл), която превзе 
райони в страната, съобщи британски-
ят министър на външните работи уилям 
Хейг. те са се прехвърлили в Ирак от съ-
седна Сирия, добави Хейг.

около 400 британци воюват на стра-
ната на ИдИл в сирийския конфликт и 
може да представляват заплаха, ако се 
завърнат във Великобритания. Вели-
кобритания няма да разположи в Ирак 
свои войници, които да помогнат на 
правителството в борбата със сунит-
ските джихадисти, потвърди Хейг. Бри-
танското министерство на отбраната 
обаче вече е изпратило в Багдад група 
експерти, която ще окаже помощ на 
британското посолство при извънред-

ни обстоятелства.
Хейг каза още, че е обсъдил иракска-

та криза с иранския си колега Мохамад 
джавад зариф. В най-скоро време ще 
обявя нови стъпки за развиване на от-
ношенията на Великобритания с Иран, 
подчерта той.

Британското правителство иниции-
ра забрана на територията на обе-
диненото кралство на дейността на 
„Ислямска държава в Ирак и левант”. 
законопроектът за забрана на групи-
равката и на още четири радикални 
структура се очакваше да бъде разгле-
дан в четвъртък в парламента, а офици-
ално трябва да влезе в сила в петък - 20 
юни. законът криминализира оказване-
то на помощ и членството в „Ислямска 
държава в Ирак и левант”, както и носе-
нето на нейни символи. 

Стотици британци воюват в Ирак като джихадисти

актуалНо

Великобритания и китай подгот-
вят бизнес споразумения за 18 

милиарда паунда, съобщава ITV. 
Представители на китайския биз-
нес, водени от премиера на стра-
ната ли къцян, пристигнаха във Ве-
ликобритания с цел разширяване 
на търговските отношения между 
двете страни. този процес започна 
с визитата на британския премиер 
дейвид камерън в китай през 2013 
година.

По време на тридневната визита 
на китайските делови представи-
тели в обединеното кралство се 
очакваше да се постигнат споразу-
мения за многомилиардни инвес-
тиции между двете държави, които 
в последните години развиват се-
риозен бизнес помежду си. китай 
вече се договори с кмета на лон-
дон Борис джонсън за вложения в 

технологични паркове, в строител-
ството и в инфраструктурата.

Британската „Бритиш петроли-
ум“ ще подпише договор за 5 мили-
арда лири за доставка на втечнен 
природен газ на китай. очаква се 
и споразумение на стойност 120 
милиона лири за износ на агнешко 
и телешко за китай. Nord Engine, 
китайска група за финансови ус-
луги, ще обяви инвестиция от 150 
милиона лири във Великобритания 
и в европейския малък и среден 
бизнес в областта на технологиите. 
Най-голямата китайска частна ин-
веститорска група, China Minsheng 
Investment Corporation, ще открие 
нов европейски офис в лондон с 
инвестиция от около 1,5 милиар-
да лири. Shell пък си осигури ново 
партньорство с китайския държа-
вен гигант в енергетиката CNOOC.

Лидерът на британската Партия 
на независимостта (UKIP) Най-

джъл Фараж е заплашен от затвор 
и голяма глоба във връзка с пред-
полагаеми нарушения на правила-
та за регистрация на дарения за по-
литически дейности. Партията на 
Фараж спечели изборите за евро-
пейски парламент и има шансове 
да влезе и в британския парламент 
на изборите догодина.

Става въпрос за сумата от 335 
хиляди долара, получени като да-
рения от ЮкИП, информира вест-
ник “Сън”. комисията за надзор 
на изборите във Великобритания 
потвърди, че се води разследване 
срещу Фараж. той може да полу-
чи една година затвор или глоба в 
размер на 20 хиляди лири, ако бъде 
признат за виновен.

Фараж е известен с ксенофоб-
ските си изказвания, а партията му 
изгради кампанията си за евроиз-
борите върху антиимигрантска ре-
торика, особено срещу имигранти-
те от Източна европа и от България 
и румъния.

Британската верига супермаркети Morrisons планира 
да съкрати 2600 работни места в резултат на проме-

ни в структурата на управлението й, съобщи Би Би Си.
Фирмата иска да намали кадрите в отдел менидж-

мънт и управление на магазините.В супермаркетите 
Morrisons работят 126 000 служители.

далтън Филипс, главен изпълнителен директор на 
Morrisons, заяви: “това е най-подходящото време да се 

модернизира начинът, по който се управляват нашите 
магазини. тези промени ще подобрят фокуса ни върху 
клиентите и ще доведат до по-прост и по-интелигентен 
начин на работа.”

големите четири вериги супермаркети Tesco, 
Sainsbury’s, Asda и Morrisons са притиснати от конку-
ренти като Aldi и Lidl, както и луксозни вериги като 
Waitrose, които оферират евтини стоки.

Лондон и Пекин се 
договарят за 18 млрд. 
паунда инвестиции

Найджъл Фараж е заплашен
от затвор

Morrisons планира да съкрати 
2600 работни места
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Обвиненият за убийството на 18-го-
дишния емил Ботев англичанин 
Мейсън кристофър остава зад ре-

шетките за постоянно. това реши преди 
седмица състав на Софийски градски съд. 
Според прокуратурата кристофър е на-
несъл общо 4 прободни рани на момчето, 
като са били засегнати белият дроб, дяс-
ната камера на сърцето и коремът. 

англичанинът отишъл на местопрес-
тъплението, за да се бие с непознати, а по 
лицето му още личаха следи от побоя, в 
който е участвал. около 23:00 чdid на 20 
юни Мейсън кристофър участвал в сби-
ване между две младежки банди. След 

свадата кристофър пробол с нож емил 
Ботев, който по-късно почина в окръжна 
болница. 

Веднага след инцидента англичанинът 
се е скрил при свой приятел, а не е пре-
нощувал в дома си в „дружба 2“. Проку-
рорът по делото анна алексова заяви, 
че това означава, че съществува възмож-
ност за укриване. освен това престъпле-
нието, за което кристофър е обвинен, 
предвижда затвор от 10 до 20 години. 
Пред съда Мейсън обясни, че той не се е 
опитал да се укрие, а напротив - отишъл e 
в апартамента на своя приятел, за да по-
лучи медицинска помощ. 

„Няма да се скрия и преди не съм го 
правил. отидох в апартамента, за да оп-
равя раните си“, каза кристофър в заседа-
телната зала. При обиска на апартамента 
на кристофър полицията е намерила 
множество ножове. Според свидетели 
смъртоносните удари са нанесени от ан-
гличанина.

При проверката се установява, че Мей-
сън е с фалшива лична карта под името 
Стивън Шерууд. освен това е със статут 
на продължително пребиваващ у нас.

Близки и приятели на убития емил 
Ботев искат доживотен затвор за англи-

чанина.обединени в социалните мрежи, 
те подготвят мирно шествие пред посол-
ството на Великобритания в следващите 
дни.

„ще следиме всяка стъпка на правосъ-
дието и ако не получи заслуженото, ще 
реагираме чрез протести. Всичките му 
приятели сме готови да защитаваме емо 
до край“, казва приятел на убития емил 
- добромир Манасиев. другарите му са 
създали и страница в социалната мрежа 
и искат справедливост.

Младежът е имал мечта - да учи „Пси-
хология“ в Су „Св. климент охридски“. 
дни преди инцидента е бил и на изпит.

Искат доживотен затвор за англичанина, 
убил 18-годишен в София

Мейсън 
Кристофър 
остава в 
ареста
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Българката радослава Петрова е 
носителка на тазгодишната на-

града за иновация на групировката 
за международни парични прево-
ди MoneyGram в Италия, съобщи 
„24 часа“. Премията се присъжда 
всяка година на имигранти пред-
приемачи на апенините, за да от-
личи заслугите им в различни сфе-
ри на бизнеса.

радослава е основателка и шеф 
на единствения изцяло женски ко-
оператив за риболов в Италия “Био 
е маре”. той се намира в Марина ди 
карара, тоскана, и в момента освен 
българката в него работят още пет 
италианки на възраст 23-46 г. При 
основаването му преди няколко го-

дини в кооператива работеха жени 
от различни националности.

кооперативът на 40-годишната 
пловдивчанка радослава разпола-
га с два магазина, в които продава 
собствени продукти от риба. “Био 
е маре” обхваща абсолютно всички 
етапи в сферата на риболова и пре-
работката на риба – от улова рано 
сутрин в морето до почистването, 
продаването на рибата и приготвя-
нето на биососове. кооперативът 
на българката снабдява с риба и 
клиенти от крайбрежието. Неот-
давна радослава Петрова беше на-
градена и от кметството на карара 
за заслугите си в развитието на биз-
неса на града.

Mладеж от ромски произход се 
бори за живота си в парижка 

болница, след като бе пребит от 
гневни хора, които го обвинили, 
че е ограбил апартамент в общин-
ски блок, предаде дПа, като се по-
зова на местни медии.

16-годишното момче, чиято 
народност не се споменава, било 
открито в безсъзнание в петък ве-
черта в предградието на френска-
та столица Пиерфит-сюр-Сен.

Младежът живеел заедно със 
семейството си в изоставена 
къща срещу въпросния блок. той 
бил задържан на няколко пъти в 

последно време по подозрение в 
кражби.

големи ромски лагери изник-
наха в Пиерфит-сюр-Сен през 
изминалото десетилетие, посоч-
ва дПа. агенцията отбелязва, че 
враждебността срещу имигранти-
те от това малцинство във Фран-
ция нарасна рязко през послед-
ните години. Някои активисти за 
борба с расизма обясняват тази 
тенденция с изказвания на поли-
тици, които заклеймяват ромите.

Според някои оценки във 
Франция живеят 20 000 предста-
вители на това малцинство, пре-
димно от румъния и България.

Недоволни 
нашенци и 
румънци 
обсадиха 
офиса на 
шефа си в 
Германия
Недоволни българи и 

румънци обсадиха офи-
са на своя работодател в 
германската община Ной 
Вулмщорф, съобщиха нем-
ските медии. Според  ра-
ботниците от двете балкан-
ски страни, германският 
работодател им удържал 
некоректно пари от запла-
тите. 

Пред сградата на компа-
нията BIR Group от любек 
се събрали близо 100 бъл-
гари и румънци в понедел-
ник. от германската фирма 
са обещали на хората, че 
ще им осигурят безплат-
на квартира и храна, а на 
практика работниците са 
си заплащали за това, като 
са им удържали от въз-
награждението. Някои от 
квартирите са били мазета 
без прозорци.

Българка с награда за 
имигрантски бизнес в 
Италия

Гневни французи 
пребиха ромче заради 
кражба
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Ново изследване във Ве-
ликобитания показа, че 
британците все още са зле 

настроени спрямо другите граж-
дани на европейския съюз, ре-
шили да пребивават на острова. 
Според анкетираните чужденците 
трябва да изчакат 3 или повече 
години, преди да се възползват 
от социалните помощи и данъчни 
облекчения.

разбира се, това противоречи 
изцяло на основния принцип на 
евросъюза за свободно движение 
на хора и Брюксел с право реаги-
ра остро на подобни настроения.

61% от британците смятат, че 
гражданите на други страни - 
членки на еС, трябва да изчакат 
три години или повече, преди да 
им се позволи да претендират за 
социални облекчения и помощи 
на острова. тези антиевропей-
ски настроения не са нещо ново, 
но противоречат изцяло на духа 
на общността и на договорите на 
Съюза и няма как да бъдат толе-
рирани.

В конкретния случай проучва-
нето е на NatCen Social Research 
и в него са участвали повече от 
3000 британци, съобщава вестник 
„гардиън“.

95% от анкетираните са зая-
вили, че „истинският британец“ 
трябва да може да говори англий-
ски език, докато 74 на сто пък из-
разяват мнението, че е важно да 
бъде роден във Великобритания, 
за да се смята за британец.

Изпълнителният директор на 
социологическата агенция Пени 
йънг заяви, че в разнообразна и 
мултикултурна страна „се очаква 
представите на хората да са доста 
по-освободени по отношение на 
представата за това какво означа-

ва да бъдеш британец, но все още 
тенденцията е в противополож-
ната посока“. 

ако искаш да бъдеш британец, 
ти трябва да говориш английски, 
поясни тя. това изследване за по-
реден път показва грешната пред-
става, която имат британците за 
свободното придвижване на хора 
в рамките на евросъюза. През 

последните месеци политиците 
на острова се опитаха съвсем не-
заслужено да предизвикат нега-
тивната реакция на британците 
спрямо пристигащите в страната 
европейци от Източна европа.

основният довод на политици-
те бе, че с отварянето на трудовия 
пазар на лондон и премахването 

на ограниченията за работа пред 
чужденците Великобритания ще 
бъде залята от нова вълна. След 
като след 1 януари тази година 
подобно нещо не се случи, източ-
ноевропейците, голяма част от 
които от години живеят и работят 
на острова, бяха подложени на 
дискриминация.

Властите започнаха да въвеж-

дат поредица от мерки, целящи 
допълнително да затруднят прес-
тоя и работата на съвсем легално 
пребиваващите там. Стигна се 
дори и до парадоксалното спира-
не на стипендии на чуждестран-
ни студенти, решили да продъл-
жат образовението си в някои от 
престижните британски универ-
ситети.

актуалНо

Британците: Помощи за чужденци 
от ес само след 3 години престой

Избирателите във Велико-
британия са усетили, че 

икономическото възстановява-
не е в ход, но малцина усещат 
ползите от това. това показва 
проучване, цитирано от “гар-
диън”, което хвърля светлина 
върху притесненията на наци-
ята. Проучването е проведено 
онлайн от ICM Research  сред 2 
014 души на възраст над 18 го-

дини в периода 4-6 юни 2014 г.
Мнозинството от гражда-

ните (56%) приемат, че иконо-
мическото възстановяване е 
реално, но по-малко от един 
на всеки пет избиратели (18%) 
казват, че техните семейства 
усещат ползите от това.

Въпреки че, първоначални-
те констатации потвърждават 
фокуса на ед Милибанд за раз-

ходите на живот, на въпроса 
какво е в основата на тяхната 
икономическа несигурност, из-
бирателите отговарят повече 
от всичко друго подбиването 
от имигрантите на условията на 
заетостта.

общо 46% посочват опасе-
ния, свързани с имиграцията, 
въпреки че проблемите около 
размера на възнагражденията, 

безпокойството от несигурна-
та и безперспективната работа 
също се посочват.

констатациите от анкетата 
са част от по-широко проучване 
на “гардиън” относно настрое-
нието на нацията, разглеждащо 
социалните, икономическите и 
културните тенденции в цяла 
Великобритания в резултат на 
европейските и местните избо-

ри миналия месец.
“това показва, че Велико-

британия не е вън от опасност, 
че хората имат забележки 
промяната в заетостта”, казва 
Мартин Бун, директор на ICM 
Research. “Преди десет години 
имиграцията би била във вто-
рата половина на топ 10 в спи-
съка с опасенията на британци-
те, а сега тя е в топ три. “

46% са притеснени от имиграцията
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Едва 58,4% от англичаните се 
чувстват свързани и солидарни 
с комшиите и квартала си. това, 

оказва се, е с цели 8.2 % по-малко от 
средното за еС ниво на „добросъ-
седство“. 

В същото време британците са 
по-доволни от живота си, отколкото 
средния европеец, сочи доклад на 
националната статистическа служба 
на страната (ONS). забележителни-
те 71.8% от обитателите на остро-
ва оценяват удовлетворението от 
живота си със „7“ по десетобалната 
система, което бие средната стой-
ност за еС от с близо 3%.

едва 6 от 10 англичани обаче са 
социални в района, който обита-
ват… Явно тайната на щастието им 
не се крие в комшолъка. Почти съ-
щата е картинката в германия. 

В сравнение с тях, кипърците за-
явяват че поддържат близки отно-
шения с хората от махалата си. забе-
лежителните  80,8%  от тях твърдят, 
че узото е по-добро, консумирано с 
комшията.

това означава, че Великобри-
тания е 22,4 процентни точки зад 
най-добросъседски настроените 
страни в европа, коментира „гарди-
ън“, анализирайки данните от про-
учването.

докладът разкрива също, че ¾ 
от хората във Великобритания се 
чувстват безопасно да се прибират 
сами през нощта в района, където 
живеят. това е подобно на Финлан-
дия, Холандия (77%) и Ирландия 
(74%). По-малко от половината от 
гърците и литовците твърдят това.

девет от десет финландци и осем 
от десет англичани са истински 

щастливи от мястото, където живе-
ят. едва 55,2% от латвийците могат 
да се похвалят с това. 

докладът сочи и още един любо-
питен факт: Великобритания бие го-
лямата част от европа, когато става 
въпрос за радост от семейния жи-
вот (8,2 по десетобалната система). 

Има ли учудени – България от-
ново е на дъното на европейската 
класация по удовлетворение от 
семейния живот – а и от живота въ-
обще. те получават отлична оценка 
- съответно 6,7 и 5,9  - само че, ако 
не бяха оценявани по десетобална-
та система…

къщите във Великобритания 
имат по-малко място, отколкото 
във всяка друга европейска страна, 
показва ново проучване, съобщава 
“дейли телеграф”.

Британските семейства живеят 
в някои от най-ограничените усло-
вия в европа. Повече от половината 
от домовете на острова спадат към 
минималните стандарти на съвре-

менното пространство, установи 
ново проучване.

жилищата в обединеното крал-
ство са със средна квадратура от 76 
кв.м, докато в дания те са двойно по 
– големи – 137 кв.м. Според резул-
татите от проучването, между една 
четвърт и една трета от британците 
са недоволни от размера на прос-
транството в дома си.

английските съседи – най-големи 
темерути в ес

Британците - недоволни от 
размера на жилищата си

До £500 млн. годишно, израз-
ходвани от Британската на-

ционална здравна служба (NHS) 
за лечението на имигрантите, 
трябва да бъдат възстановени в 
нова акция срещу ”социалния ту-
ризъм”, пише “Дейли Експрес”.

Правителството на Великобри-
тания  представи  първоначална 

схема, предназначена да възста-
нови плащанията на здравните 
тръстове за медицинските грижи 
за пациентите от Европейския 
съюз ( ЕС). Според плана може да 
се очаква 25% бонус за всяко ле-
чение.

Министрите искат да спрат 
имигрантите, които източват 

държавата. В момента правител-
ството плаща повече от 800 млн. 
лири годишно за покриване на 
разходите на британците, които 
получават здравно обслужване в 
чужбина. Но държавата получава 
само £ 29 млн. годишно за лече-
нието на чуждестранните туристи 
от ЕС и на асоциираните страни. 
Ако бъдат включени и пациенти 
от страни извън ЕС, общата сума, 
регенерирана от NHS, достига £ 
73 млн.

Министърът на здравеопаз-
ването Джереми Хънт каза: “Има 
около половин милиард паунда, 
които трябва да събираме от чуж-
дестранните посетители в страна-
та ни, които използват NHS. Няма 
никакви проблеми чужденците да 
използват нашите здравни услуги 
толкова дълго, колкото те допри-
насят за тях чрез данъци или чрез 
плащане на такси.”

Правителството: 
имигрантите да плащат за 
здравни услуги
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„Родина“ разговаря с бивш 
партньор в бизнеса на скандално 
известния благоевградчанин Ге-
орги Прегьов – Пергела, „прочул 
се“ с това, че ужили с оферти за 
работа в Англия десетки наши 
сънародници. За него Димитър 
Лалев, който му е бивш колега 
още от времето, когато са били 

полицаи в Благоевград, разказва, 
че Пергела се интересувал само 
от парите на клиентите си и 
подхождал към тях скандално 
арогантно. 

Според него, след като през 
април името на Прегьов гръм-
на в български медии у нас и на 
Острова, той се скрил в миша 
дупка в родината. Това е добра 
новина за мнозина сънародници, 
които можеха да попаднат в 
схемата му, работеща на прин-
ципа – Взимай парите и бягай. На 
практика Прегьов точно това и 
правел: клиентите му плащали 
да ги посрещне, настани, снабди 
с нужните документи и подси-
гури с работа на Острова. В за-
мяна получавали арогантност, 
обиди и куп несбъднати обеща-
ния. 

Самият Димитър Лалев е по-
тресен от некоректността на 
съгражданина си. Когато преди 
две години Прегьов го търси, за 
да правят заедно бизнес в сфе-
рата на посредничеството за 
работа в Англия, той се съглася-
ва да подкрепи бивш колега. Съв-
сем скоро обаче му става ясно, 
че си има работа с човек, който 
само петни името на услугите 
им. След няколко скандала пре-
кратяват бизнес взаимоотно-
шенията си и Лалев премества 
фирмата си в Лондон. Пред „Ро-
дина“ той даде подробности за 

дейността на скандалния биз-
несмен и дебело подчерта, че пъ-
тищата им няма да се срещнат 
отново, след като се е убедил на 
място в измамите на Прегьов.

Кога започнахте да работите с 
георги Прегьов?

Преди около две години той 
дойде в офиса ми в Благоевград. 
Имах успешна консултантска фир-
ма за намиране на работа в чужби-
на. той предложи да си сътрудни-
чим и аз му се доверих и подадох 
ръка като на бивш колега. Скоро 
след това обаче започнахме да раз-
бираме, че

има много клиенти, които се 
оплакват от отношението му

така например в договора се 
обещава за посрещане на лети-
щето, а него го няма. когато му се 
обадят по телефона, той им казва 
„елате на Стратфорд“. И това, при 
положение, че тези хора са прис-
тигнали в чуждата държава и град 
току-що, без ни най-малко инфор-
мация за транспорт, придвижване, 
райони. 

та нали точно за това е посред-
ническата услуга – да се помогне 
на новодошлите да се адаптират и 
във възможно най-кратки срокове 
да си стъпят на краката, да се снаб-
дят с необходимите документи и да 
започнат работа. 

това обаче не става в случая с 
Прегьов. дори наскоро ни се обади 
негова жертва, красимир Ясенов, 
който поиска съдействие от нас. 
оказа се, че Прегьов взел парите 
му с обещание за разкриване на 
банкова сметка. такава не е налич-
на и до днес, месеци след това. Мъ-
жът също се явил успешно на изпит 
за CCSCS карта, нужна за строител-
ството, но така и не получил самата 
карта - което означава, че Прегьов 
не е платил за пластмасовия носи-
тел. Със съпругата ми отделихме 
цял ден напълно безвъзмездно да 
разкрием банкова сметка на този 
мъж, защото знаем колко важно е 
човек да разполага с такава тук!

Лично съпругата на Димитър, 
Христина Ядкова, пише гнев-
ни имейли до злополучния им 
партньор, в които го обвинява 
в безотговорност към клиенти-
те и слага край на отношенията 
им. Пред „Родина“ тя заяви:

Винаги, когато човек работи в 
областта на човешките ресурси, 
възникват проблеми. това е неиз-
бежно, тъй като все пак работиш с 
човешки същества. Най-важното е

хората, които заминават за 
англия, да са добре информи-
рани

да си дадат сметка, че трябва да 
имат средства за един месец, в кой-
то да не разчитат на заплата тук. 
този месец е адаптивният им пе-
риод, когато ще се ориентират, ще 

трупат документи и опит, свързан с 
реализацията тук. 

точно заради това е важно да 
имат някого, на когото да разчитат. 
Нашата фирма, Dreams Vision HD 
Services, винаги е държала на това 
новопристигналите да се поемат 
още от летището, да се настанят, да 
им се обясни обстановката тук бук-
вално като на малки деца - от това 
как да ползват метрото до най-из-
годния мобилен оператор. 

как вашата фирма съдейства за 
установяването тук, обръщаме се 
с въпрос към бившия партньор на 
Прегьов, димитър лалев.

Ние сме на разположение на 
клиентите си 24 часа в денонощи-
ето. често жертваме вечерите си в 
занимания, като чертане на марш-
рути за тях, за да може възможно 

най-бързо и с по-малко стрес да се 
ориентират те в новия град. 

точно затова и прекратихме 
взаимоотношенията си в Прегьов 
- той нямаше подход към клиента 
и арогантността и некоректността 
му противоречаха с нашите прин-
ципи. 

интересуваха го само парите

Не си даваше сметка, че кли-
ентът е най-важният, че неговото 
собствено благополучие и бизне-
сът зависи именно от този клиент. 

Нашият стремеж е като посредни-
ческа фирма да бъдем максимално 
полезни, като улесним и скъсим 
периода на адаптация на ново-
пристигналите. Първите седмици 
са решаващи, затова е много важно 
да имаш до себе си някой, който ре-
ално да те подкрепи. 

Ние работим с едни от големите 
британски агенции за наемане на 
персонал. често клиентите не си 
дават сметка, че залагаме доброто 
си име заради тях. така например 
скоро имахме случай с момиче, 
което беше на тренинг. Изрично 
я предупредихме, че този ден е 
изключително важно да остане до 
края на обучението, но към 2 ч. сле-
добяд тя съобщила, че трябва да си 
тръгне. Имаше среща за разкри-
ване на банкова сметка, за която я 

бяхме информирали, че може да се 
промени. от фирмата веднага реа-
гираха и ни съобщиха, че не биха 
искали да продължат обучението 
с нея. Предупредихме момичето, 
но намерихме друга възможност 
за нея. Хора сме, грешим, трябва да 
има втори шанс.

друг път, въпреки всичките ни 
усилия, получаваме критика - че 
всичко ставало много бързо! ами 
как няма да е бързо, като тук всеки 
ден и час струва пари на клиента. 
Нали той трябва да си плаща нае-
ма! колкото по-бързо се адаптира 

и потръгнат нещата му, толкова 
по-добре за него, а и за доброто ни 
име като фирма. 

ето защо така държим на 
репутацията

трябва обаче да се имат пред-
вид всички специфични аспекти 
на работата ни, когато говорим за 
тези неща. точно затова Прегьов 
беше такъв скандален човек за нас. 
защото нашата дейност тук означа-
ва главно и основно помощ – оказ-
ване на пълна подкрепа за хората, 
потърсили този, както го наричат 
българите, последен остров на 
спасението. 

Очаквайте продължение по те-
мата в следващите ни броеве.

Пергела не мислеше за клиентите, 
а само за парите им

трудовият посредник Димитър лалев:

Надя Йончева

аФера 

Димитър Лалев

Димитър Лалев и съпругата му Христина Ядкова
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оБразоВаНИе

Българският език е връзката на децата 
с корените им

защо отворихте българ-
ско училище в лондон?

През миналата година ре-
ших, че мога да съм полезна 
на повече хора около мен и 
най-вече заради болката ми, че 
българските деца, прибирай-
ки се в къщи от английското 
училище, продължават да го-
ворят и общуват на английски 
език. защо ли? защото не знаят 
едно българско стихотворение, 
една българска песен! а ако 
знаеха, щяха да се влюбят и да 
искат повече и повече.  кога-
то се виждат с бабите си и дя-
довците си по скайп, ще могат 
да общуват по-пълноценно. а 
връзката деца–баби и дядовци 
е много важна… Скъса ли се 
тя, губим уважението на деца-
та към възрастните, а нека да 
не забравяме, че по-късно това 
рефлектира и във връзката де-
ца-родител. 

това са най-общо причи-
ните, които ме подтикнаха да 
организирам и открия българ-
ското училище „Моята азбука“ 
в близост до кю Бридж, чизик. 
Исках да вляза в домовете на 
семействата, които да съхранят 
и продължат корените на бъл-
гарското слово и култура в този 
район на лондон. какво по-го-
лямо облекчение за родители-
те да имат българско училище 
в близост, за да не губят от сво-
бодното си време и средства 

(Все пак, да не забравяме, че 
живеем в една от 10-те най-го-
леми и скъпи столици в света).

Какъв съвет бихте дали на 
българските родители?

децата ще научат английски 
език лесно, защото живеят в 
страната, а къде остава българ-
ският?

Преди време се възхитих  от 
семейство, смесен брак между 
бразилка и грък, в което две-
те деца говорят с майката на 

португалски, с бащата на гръц-
ки, а помежду си на английски. 
Представете си - 4-6 годишни, а 
знаят вече основите на три ези-
ка. какво богатство! оттук-ната-
тък само трябва да надграждат.

за сегашните деца с българ-
ски корени, живеещи във Ве-
ликобритания, това е една ог-
ромна привилегия - докато са 
малки, 3-6 годишни, да започ-
нат изграждането на български 
език едновременно с англий-
ския. разбира се, това изисква 
постоянство и упоритост от 
страна на деца, родители, при-
бавям и учители. Но тези уси-
лия сега ще бъдат двойно въз-
наградени след години. Нима 
да се научиш да свириш на пи-
ано или цигулка не изисква по-
стоянство и усилие? Важното е 
какво искаме, какви са приори-
тетите ни и накъде да насочим 
усилията си. 

Нека да не променяме ви-
соките критерии, които имаме, 
повлиявани от други нации и 
националности. Най-лесно се 
учи на лентяйство и посред-
ственост.

трудно ми е да повярвам, че 
новодошлите български семей-
ства ограничават своите деца, 
като смятат, че те знаят българ-
ски език и сега са тук, за да нау-
чат английския. уж сме широко 
скроена нация, отворени към 
света, към езиците, а подце-
няваме силата на българското 

слово тук. Възхищавам се на 
далновидността и силната мо-
тивация  на родителите, които 
идват в българското училище 
„Моята азбука“, за които не ди-
пломата, а познанията по бъл-
гарски език и култура са много 
по-ценни от всичко за децата 
им. Благодаря им за доверието, 
което вдъхновява и моята ра-
бота с децата.

разкажете повече за „Моя-
та азбука“. 

училището е на самоиздръж-
ка и изцяло се субсидира от 
вноските на родителите. заня-
тията се провеждат всеки поне-
делник и четвъртък от 15:45 до 
18:00 часа в сградата на Strand 
–on-the-Green Junior School 
(W4 3NX).

Имаме професионален пи-
анист, завършил Royal Collage 
of London, с когото желаещите 
деца усвояват свиренето на пи-
ано.

Изцяло сме зависими от ва-
канциите на английското учи-
лище и тази учебна година за 
нас ще приключи на 10 юли. 

Искам да поканя всички на 
отворения ден на „Моята аз-
бука“ на 2 юли, между 17:00 и 
18:00ч., за записване на учени-
ци за новата учебна 2014-2015 
г. за контакти: 07746802164, 
w w w. m o i a t a - a z b u k a . c o. u k , 
http://goo.gl/wLJ91
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Надя Йончева

най-лесно се учи на лентяйство и посредственост, ние избираме по-трудното, казва Даниела 
Петкова - учител и основател на училище „Моята азбука“

личната 
история на 
Даниела в 
лондон
С пристигането си в лондон, 
ми се искаше да променя и 
професионалното си попри-
ще едновременно с големите 
промени около мен. докато 
се лутах и търсех нова ниша 
за изява, близки и познати 
ме свързваха с български 
семейства, търсещи помощ 
за децата си по математика 
и български език. забеле-
жете, по математика! Бяха 
разбрали ниското ниво на 
програмата по математика в 
начален курс и търсеха по-
мощ децата им да се откажат 
от смятането на пръсти и да 
могат да решават логически 
задачи. 



Бъдете във 
връзка с нас
Тук ще намерите 
още новини, нови 
теми и забавление 
през всеки ден!

Връзка с нас

RodinaNews

@RodinaNews
info@rodinanews.co.uk
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СПраВочНИк

Гражданите от други страни 
на европейския съюз може 
да имат правото да получават 

детски надбавки (Child Benefit) 
за децата си на възраст под 16 г. 
(или под 20 г., ако продължават 
обучението си в одобрено учеб-
но заведение), когато пребивават 
на територията на обединеното 
кралство.

от 1 март 2014 година настъ-
пиха някои промени, свързани с 
изискванията за получаване на 
детски надбавки. доста бяха сте-
снени категориите граждани на 
страни от еС, които имат право да 
ги получават.

обикновено, за да получавате 
детски надбавки, трябва да отго-
варяте на следните условия:

- вие и детето ви трябва да се 
намирате на територията на 
обединеното кралство;

- Да имате право да пребива-
вате в страната;

- Да живеете в обединеното 
кралство като ваш основен 
дом (с изключение на крат-
ки периоди на пътувания на 
почивка);

- Да носите отговорност за 
отглеждането на детето 
(което обикновено озна-
чава да живеете с детето 
или да плащате редовно за 
неговото отглеждане).

Нека разгледаме по-подробно 
условието за право на пребивава-
не в страната. такова право имат 
британските граждани, гражда-
ните на република Ирландия, 
англо-нормандските острови 
(Channel Islands) и остров Ман. 
гражданите на други държави от 
еС трябва да отговарят на някои 
условия, за да се смята, че имат 
право на пребиваване и да полу-
чават детски надбавки.

Имате право за пребиваване в 
обединеното кралство, ако:

- работите като нает от рабо-
тодател;

- имате собствен бизнес 
(работите като самонаето 
лице);

- регистриран сте като тър-
сещ работа (jobseeker). това 
означава, че вие активно 
търсите работа и можете да 
докажете, че през послед-
ните 6 месеца активно сте 
си търсили работа;

- трябва да имате и пълна ме-
дицинска частна застрахов-
ка за себе си и семейството 
си, ако не работите или не 
търсите работа (например, 
ако учите или може да се 
издържате сами).

ако вие имате право на преби-
ваване, вашите близки роднини 
също имат право на пребиваване. 
за близки роднини се смятат:

- съпруг/а, граждански парт-
ньор;

- деца.
- внуци под 21 г.
- родители или баба и дядо, 

които са зависими от вас

ако живеете в обединеното 
кралство и сте гражданин на стра-

на от еС, а детето ви не живее с 
вас, вие може да имате право да 
получавате детски надбавки, ако 
то живее в друга страна от евро-
пейската икономическа общност 
(сред които е и България). за да 
имате право на тях, вие или ва-
шият партньор трябва да плащате 
национални осигуровки (ако сте 
самонаети или работите като на-
ети от работодател) или да полу-
чавате една от следните помощи:

- Помощ за безработни, 
основана на осигурителните 
вноски (Contribution-based 
Jobseeker’s Allowance);

- Помощ по нетрудоспо-
собност, основана на 
осигурителните вноски 
(Contribution-based 
Employment and Support 

Allowance);
- Държавна пенсия (State 

Pension);
- Помощ за овдовели лица 

(Widow’s benefit);
- Помощ при загуба на бли-

зък (Bereavement benefit);
- Помощ за инвалидизирани 

лица (Incapacity Benefit);
- Помощ за лица с инвалид-

ност в резултат на травма на 
работото място (Industrial 
Injuries Disablement Benefit);

- Помощ поради тежка 
нетрудоспособност (Severe 
Disablement Allowance);

- законоустановено обез-
щетение по майчинство 
(Statutory Maternity Pay).

от 1 юли 2014 година ще настъ-
пят още промени свързани с по-

лучаването на детски надбавки и 
детски кредити – за да имат право 
на тях, хората трябва да са преби-
вавали в страната поне 3 месеца, 
преди да кандидатстват. ако отго-
варят на това и останалите избро-
ени по-горе условия, те ще могат 
да получават детски надбавки.

Същите правила важат, ако 
осиновявате дете. ако гледате 
дете като приемен родител (foster 
parent), може да получавате дет-
ски надбавки, ако местния съвет 
не плаща суми за квартира и от-
глеждане на детето.

Правилата за получаване на 
детски надбавки са различни, ако 
детето е настанено в болнично 
или социално заведение, както и 
ако не живее с вас.

Infozauk.com

Детските надбавки и промените, свързани с тях
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Той е 24-годишен българин, 
който изучава виолончело в 
Guildhall School of Music and 

Drama и свири с увереността и 
изяществото на изкусен маестро.  
ето как „гардиън“ описва нашия 
музикант Михаил Петров. След 
скорошното си изпълнение на 
Шостакович в концертната зала 
на Barbican Centre Петров без уси-
лие взе златен медал. Малко пре-
ди това бе наречен Изгряващата 
звезда на ECHO (европейската 
концертна организация).

Кое го Кара да започне да 
свири на чело?

определено заслуга за това е 
имал бащата на Петров - пиано 
джаз изпълнител. “обичам джа-
за и го уважавам наравно с кла-
сическата музика, само че не го 
изпълнявам“, казва той и добавя: 
„Нужно е пълно отдаване, за да 
вършиш нещо както трябва“. В 
тази мисъл вече проличава май-
чиното влияние върху музиканта. 
„тя винаги се отнасяше с мен като 
с възрастен изпълнител, спосо-
бен да се справи и с най-сложните 
ноти.”

КаК избира англия?

Петров не се двоуми много, 
тъй като тук са едни от най-до-
брите музикални училища. Не 
всичко тръгва по план от самото 
начало обаче… той признава, 
че мразел първото си училище - 
Purcell School, което посещавал 
като десетгодишен. оказало се, 
че културните различия между 
българската и английската на-
ция били твърде дълбоки за едно 
дете: “определени неща силно 
ме дразнеха и разстройваха, ко-
гато бях дете. Например гласът 
в метрото, който казва “mind the 
gap”. Искам да кажа… за Бога, та 
там почти няма дупка! В България 
биха обявили подобно нещо, само 
при прясно издълбан кратер. Сега 
обаче ценя точно този тип неща в 
англия. По някакъв начин те бе-
лежат първокласната страна и са 
мерило за цивилизованост“, отбе-
лязва българинът днес.

той се завръща във Велико-
британия да учи чело в Menuhin 
School и се установява тук. Мно-
гобройните отличия и награди 
обаче не главозамайват Петров. 

той остава най-верен на учител-
ката си луиз Хопкинс. Признава: 
„ако тя напусне страната, напус-
кам и аз“.

с КаКво най-силно го 
очарова виолончелото

Михаил казва, че обожава фи-
зическото съприкосновение с 
виолончелото, както и богатия 
му музикален обхват, но най-вече 
чувството е, че „ако свириш както 
трябва, музикалните възможност-
ите на този инструмент са неогра-
ничени“.

КаКво прави в свободното 
си време

рядкост са моментите, когато 
Петров не е ангажирам със свое-
то призвание – музиката, но в 
същото време той признава, че е 
истински пристрастен към футбо-
ла. „Малко е глупаво българин да 
е фен на английски тим, но Ман-
честър Юнайтед имаха български 
играч (Бербатов), така че по няка-
къв начин стана и моят отбор. 

Михаил Петров ще има кон-
церт в Milton Court, Лондон, на 22 
юни и на Kings Lynn Festival на 26 
юли.

ВАШИТЕ ПИСМА ДО РЕДАКТОРА ЩЕ СЕ ПОЯВЯТ ТУК!

ПИСМА ДО РЕДАКТОРА
Изпратете вашите коментари по темата, 
включена в този брой:
editorial@rodinanews.com

култура

Български музикант се влюби в 
англия и тя в него
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Понякога е добре човек да се откъсне от сивото ежедневие за малко и да отиде на почивка. за съжаление обаче, в повечето случаи не е възможно да заминем за дълго и 
надалеч, но затова пък в англия има много красиви места и забележителности, където да отиде човек, за да си отдъхне. Представяме ви някои от най-интересните:

МарШрутИ

интересните места в англия

Местността Котсуълдс (Cotswolds)

Станете едно цяло с природата, като се впуснете в приключение в 
провинциалната местност котсуълдс където ще откриете и доста скрити 
изненади. Местността котсуълдс се простира в няколко области – 
глостършър, оксфордшър, уилтшър, уорикшър, уорчестършър и Съмърсет. 
В градчетата в местността котсуълдс ще намерите магазинчета, в които се 
продават уникални неща, които няма да намерите на друго място. освен 
тях има и множество пъбове, където можете да изпиете любимото си питие 
и да се позабавлявате.  Някои градчета са много интересни – старинни и 
изцяло изградени от камък. В местността има и много красиви старинни 
църкви, които може да разгледате. Множество реки и потоци, някои от 
които минават направо през градчетата. Природата също е невероятна, 
така че не забравяйте да вземете фотоапарат със себе си.

замъкът Корф (Corfe Castle)

красивият замък корф се намира в графство дорсет и е национална 
забележителност, заради значението си през английската гражданска 
война. за щастие на посетителите, за разлика от повечето старинни 
дворци с история, корф е сравнително запазен и все още има какво 
да се види от него.
Самият замък е на повече от 1000 години. когато се качите на върха 
му, може да се насладите на уникалната гледка, която се разкрива 
пред очите ви. гидовете на място ще ви разкажат интересната 
история на корф  и ще ви покажат тайните помещения в него.

замъкът лоутър (Lowther Castle)

Намиращи се в град Пенрит, къмбрия, останките на замъкът лоутър 
са разположени върху площ от 130 акра, от която повечето са красиви 
градини. замъкът е построен през 1806 година от фамилия лоутър. 
Впоследствие е иззет от тях и е станал база на британската армия за 
дълго време през войната, а след това е върнат на собствениците 
в доста лошо състояние. от 2011 година е започната реставрация 
на замъка. Посетителите могат да видят как тече реставриращият 
процес и да се насладят на омайните градини около крепостта. 
Близо до конюшните на замъка има магазин, кафене, тоалетни и 
информационен център.

Ботаническата градина торп Пероу в Бидейл (Thorp Perrow 
Arboretum in Bedale)

както се подразбира от името й, градината се намира в Бидейл, 
Северен йоркшър. тук можете да видите множество редки растения 
и дървета. Ботаническата градина е разположена върху площ от 
85 акра – няма да ви стигне и цял ден, за да я обиколите напълно. 
Посетителите могат, освен да се разходят в градината, и да си 
направят пикник. Има и детска площадка, където малчуганите могат 
да си играят, докато родителите им си почиват или пият чай в 
чайната. През летния сезон в градината се провеждат различни 
събития за забавление на посетителите. В Ботаническата градина 
има и зоопарк, където можете да видите различни редки бозайници.

тъмницата в Бодмин (Bodmin Gaol)

тъмницата в Бодмин е построена през 1779 
година по нареждане на крал джордж III. 
тя е направена изцяло от гранит, който е 
изкопан от близката местност.
Самата тъмница има богата история – 
през двете световни войни в нея са се 
съхранявали не друго, а ценности и 
съкровища. от 2004 година собствениците 
са започнали реставрация на тъмницата, 
като тя е отворена за посетители, има и 
магазин за сувенири. Бъдещите планове 
на собствениците са след завършване на 
реставрацията да превърнат тъмницата в 
музей. ако сте любители на адреналина, 
освен за обиколка през деня, можете да си 
платите и за т. нар. „призрачна обиколка“ 
на тъмницата, която е през нощта. Според 
гидовете на тази обиколка, дори и най-
смелите посетители ги побиват тръпки от 
страх.

адрианов вал (Hadrian’s Wall)

Намираща се близо до град Холтуисъл 
в графство Нортъмбърланд, това е 
забележителност, която не е за изпускане.
Построен през 122 година от камъни и торф, 
през властването на римския император 
адриан с цел да бъде отбранително 
съоръжение, валът се е запазил и до 
днес. дължината му е 118 километра 
и е висок 3 метра, като пресича изцяло 
Великобритания близо до границата на 
англия с Шотландия.
В град Холтуисъл (Haltwhistle) и в цялата 
местност има множество къщи, предлагащи 
квартири, където спокойно можете да си 
отдъхнете. Има и много музеи, в които 
може да научите всичко за римската армия, 
окупирала тази област дълго време.

град Клейтър Муър (Cleator Moor)

ако искате да прекарате романтична почивка в провинцията, град 
клейтър Муър в къмбрия е подходящ за това. В местността не 
се позволява шофирането, така че може да си направите една 
освежаваща разходка до града, където ще се насладите на множество 
красиви гледки и спокойствие.
Някои от забележителностите в града са църквата Св. леонард, която 
съществува още от времето на крал Хенри I и римокатолическата 
цървка Св. Мария, която е издигната през далечната 1872 година.
В града има множество начини за забавление, като кану-каяк, походи, 
риболов, каране на колелета, катерене, разходка с лодка в езерото, 
картинг, конна езда и др.

национален парк „грайздейл форест“ (Grizedale Forest)

грайздейл форест се намира в уиндърмиър, къмбрия и е един 
необикновен парк. Из него са разпръснати над 50 уникални скулптури, 
чието точно местоположение може да разберетеq като се отбиете до 
центъра за посетители или да приемете предизвикателството и да се 
опитате да ги откриете сами.
В паркът освен красиви природни гледки има и редки видове 
животни, сред които и червения елен.
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Как да запазим очите си здрави Българките 
- в топ 10 на 
сексапилните 
жени по света

Джей ло вече официално разведена

20-секундна почивка от компю-
търа! Стоенето пред компютъра, 
или който и да е дигитален екран, 
няма да навреди на очите, но може 
значително да ги умори и изсуши. 
Проучвания сочат, че примигвани-
ята са наполовина по-малко при 
взиране в екрана.

Специалистите препоръчват 
на всеки 20 минути да се гледа за 
поне 20 секунди на разстояние 
от поне 6 метра. освен това, ек-
ранът трябва да се постави поне 
на 60 см разстояние и малко по-
ниско от нивото на очите. трябва 
да се отстранят отблясъците като 
се изключат всякакви подвижни 
светлинни източници или да се из-
ползва екранен филтър.

Винаги трябва да се носят слънчеви очи-
ла

UV радиацията може да нанесе уврежда-
ния не само на кожата, но и на очите. Вред-
ното влияние може да доведе до развитие 
на катаракта, изгаряне на роговицата и 
дори рак на клепача.

Препоръчително е винаги при излизане 
навън, дори и в облачен ден, да се носят 
слънчеви очила или лещи, които блокират 
99 – 100% от UVA и UVB лъчите. Не е нуж-
но защитните лещи да бъдат скъпи, просто 
трябва да се обърне внимание на етикета на 
продукта.

Шапките също блокират вредните лъчи. 
Важно е да не се забравя, че снегът, водата, 
пясъкът – всички те могат да ги отразят.

Бразилките са най-сексапил-
ните жени на планетата. В топ 10 
попадат и българките, пише аме-
риканското издание “латин таймс”. 
класацията е изготвена на база до-
питване, направено по поръчка на 
сайта “Мис травел”. След бразилки-
те в списъка на най-сексапилните 
жени в света следват рускините, 
колумбийките, британките, фили-
пинките, испанките, австрийките, 
българките, южноафриканките и 
канадките. При мъжете първото 
място е отредено за австралийци-
те, следвани от италианците, бри-
танците, шотландците, испанците, 
американците, ирландците, бра-
зилците, канадците и холандците.

Върховният съд на лос ан-
джелис финализира развода на 
латино певците Марк антъни и 
дженифър лопес, предаде асо-
шиейтед прес. двойката запазва 
съвместно попечителство над 
двете си близначета, но повече-
то време синът и дъщеричката 
на певците ще бъдат при майка 
си. Марк антъни ще има пра-
во да прекарва по седем дни в 
месеца с близнаците. двойката 
се е договорила, че няма нужда 
от изплащането на издръжка за 
децата, нито пък на издръжка на 
бившия брачен партньор.

Марк антъни подаде молба за 
развод през април 2012 г., след 
като с дженифър се разделиха 
през юли 2011 г.

великобритания забрани 
чипса и шоколада в училищата

В училищата във Великобрита-
ния бе въведена забрана за консу-
мация на чипс, снакс, бонбони, шо-
колад и газирани напитки, предаде 
БгНеС. Съответното разпореждане 
е издадено от британското минис-
терство на средното образование. 
едновременно с това е забранено 
да се слагат солници в училищни-
те столове. учениците нямат право 
да добавят за обяд повече от една 
чаена лъжичка кетчуп или горчи-
ца. Пържени храни се допускат два 
пъти в седмицата. Подобни ограни-
чения се прилагат и към сладкиши 
- само два пъти седмично. В същото 
време децата ще бъдат насърчава-
ни да консумират зеленчуци, пло-
дове и ядки. В менюто се увелича-
ва количеството на рибните ястия, 
яйца, боб.  

упражнения за дишане 
при отказване на 
цигарите

упражненията за дишане в бор-
бата за спиране на тютюнопуше-
нето не са изобретение на съвре-
менната медицина. тези движения 
се използват повече от едно хиля-
долетие в йогата. упражненията 
помагат за правилното развитие на 
дихателните органи и за премах-
ването на страничните ефекти от 
тютюнопушенето. Предимствата от 
упражненията са изпитани в про-
дължение на повече от едно хиля-
долетие.

тренировката е лесна и много 
проста. трябва да се правят всяка 
сутрин и през деня, когато усети-
те желание за пушене. С времето 
желанието да запалите цигара ще 
изчезне. упражнение 1. когато усе-
тите желание за пушене, излезте 
на чист въздух. Изправете се и се 

отпуснете. Поемете дълбоко въз-
дух и задръжте така 3 до 5 секунди. 
След това издишайте бавно. Повто-
рете упражнението 10 пъти. Може 
да се появи световъртеж, който е 
предизвикан от пресищането на 
мозъка с кислород.

упражнение 2. дишайте бър-
зо през носа. Издишайте. ако си 
представите, че сте парен локомо-
тив, упражнението освен полезно, 
става и забавно. започнете бавно, 
като ускорявате темпото. В една 
серия направете 30 вдишвания и 
издишвания, след това направете 
почивка от 1 минута. за най-добър 
резултат трябва да се правят по 5-6 
серии. това упражнение е препо-
ръчително да се прави при силно 
желание за пушене.
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Гигантът Amazon се включва в още по-силно в бор-
бата за мобилно владичество, с обявяването на 
своя дебютен смартфон – Fire. той разполага с 4,7 

инчов Gorilla Glass дисплей, работещ в HD резолю-
ция 720p. устройството има силно устойчива рамка 
и алуминиеви бутони. Процесорът, захранващ Fire, 
е четириядрен, с тактова честота 2,2 GHz. Видеото е 
Adreno 330. оперативната памет – 2GB. що се отнася 

до камерата, то тя е 13-мекапикселова в задната част 
на телефона. тя разполага и с f/2.0 леща и оптичен ста-
билизатор. очаквано, тя може да снима видео в 1080p 
резолюция. Fire ще работи под операционна система 
Fire 3,5 – Android базиран OS, който е обработен от 
Amazon.Потребителите ще могат да избират визуален 
изглед, подобен на този, характерен за таблетите на 
Amazon, или такъв, наподобяващ стоковия Android.

Шефът на Amazon джеф Безос представи новия смартфон

Японската компания Sharp 
представи технология, поз-

воляваща създаването на ек-
рани с течни кристали (LCD), 
които не са вече правоъгълни, 
но са в състояние да приемат 
всевъзможни други форми, съ-
общава AFP. поред Sharp е въз-

можно създаването на мобилни 
устройства с продълговат екран 
или екрани във вид на поредица 
от дискове, комбиниращи кило-
метражен брояч и други инди-
каторни елементи за бордовото 
табло на автомобилите.

тази техника със сигурност 

ще предизвика интереса на 
производителите на мобилни 
устройства и ще позволи създа-
ването на смартфони с овален 
екран.

Sharp, който пръв индустри-
ализира производството на LCD 
екрани през 70-те, обяснява, че 
създаването на екрани с течни 
кристали със свободна форма 
е станало възможно благодаре-
ние на технологията IGZO, която 
използва по-малки полупровод-
ници. това предполага не само 
по-добра резолюция, но и въз-
можност някои от електронните 
функции отстрани на екрана да 
бъдат преместени към ансамбъ-
ла на повърхността.

от Sharp обещават „възмож-
но най-скоро“ масово производ-
ство.

Проблемите с Facebook продължа-
ват да изправят косите на потре-
бителите. В четвъртък социалната 
мрежа се срина само за около десе-
тина минути и предизвика паника 
сред ползвателите си в целия свят. 
Само мобилните потребители на 
приложението са повече от 1 млрд. 
души. В интернет валят оплаквания, 
че повече от половин час използва-
нето на Facebook е било невъзмож-
но. Мненията на потребителите в 
интернет започват от технически 
проблеми, през конспиративни 

теории за въвеждане на кодове, с 
които да се следи комуникацията и 
гениални хакерски атаки.
говорители на компанията обаче 
са уверили, че повече проблеми 
няма да има и всички могат спокой-
но да постват, шерват и коменти-
рат, да лайкват и чатят.
В България също заваляха гневни 
постове, защото всеки потребител 
получаваше съобщението: „Съжа-
ляваме, но нещо се повреди“. у нас 
профили в тази социална мрежа 
имат повече от 2 млн. души.

Наближава времето, когато из-
ползваните при зъболечението 
шумни бормашини ще отидат в 
историята. Свързаният с поставя-
нето на пломби болезнен процес 
вече няма да съществува благода-
рение на нова технология, разра-
ботена от стоматолози в лондон, 
съобщи ЮПИ.

Сега при лечението на развале-
ни зъби се използват бормашини, 
които пробиват дупки в тях. След 
това дупките се запълват с пломби 
от амалгама или фотополимерна 
композитна смола.

Стоматолози от „кингс коли-
дж“ в лондон обаче са разработи-
ли технология, която е наречена 

електрически ускорена и усилена 
реминерализация и позволява на 
зъба сам да се възстанови.

двустепенният процес включва 
малка първоначална подготовка, 
последвана от използване на слаб 
електрически ток, който ускорява 
притока на калций и фосфатни ми-
нерали в увредената зона на зъба.

Изследователите се надяват, 
че методът им ще може да влезе в 
употреба след три години.

„Начинът, по който сега се ле-
куват зъби, не е идеален - заяви 
проф. Найджъл Питс от Стоматоло-
гичния институт към лондонския 
„кингс колидж“, който е доприне-
съл за разработването на техно-
логията. - Пломбите след време 
падат и на тяхно място трябва да 
бъдат поставени нови.“

Макар засега технологията да е 
само надеждна, фирмата Reminova 
със седалище в Пърт, Шотландия, 
вече е готова да я пусне на пазара.

теХНологИИ

Amazon с първи смартфон

LCD телевизори с кръгла и овална 
форма - възможно е!

Facebook се срина 
за няколко минути и 
предизвика истерия

англичани разработиха 
технология за безболезнено 
зъболечение
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Поне 15 години се коментира 
дали лионел Меси е новият 
диего Марадона. 6-7 години 

пък се налага определението „бейби 
Фед” на григор димитров и прилика-
та му с роджър Федерер.

Преди Меси е имало за кратко ня-
колко играчи, от които се е очаквано 
да наследят „Божията ръка” като ор-
тега, аймар, рикелме, тевес. Същата 
е ситуацията и при Федерер. десет-
ки тенисисти са били сравнявани със 
швейцареца, но само един – григор 
димитров, толкова време и заслуже-
но е определян като негов наслед-
ник, въпреки че на хасковлията вече 
му писна от това сравнение.

Може да е смело, но има нещо 
общо между лионел и григор. И на 
първо място това е любовта към топ-
ката! Меси, коженото кълбо и него-
вият ляв крак са като вечно влюбени, 
флиртуващи и избухващи. димитров, 
зеленото топче и ракетата също из-
питват това усещане, радват се един 
на друг, експериментират как точно 
да се отдалечат и приближат, заигра-
ват се по начин, който малцина уме-
ят. И на футболния терен, и на тенис 
корта са били правени сравнения на 
техни изпълнения – головете на Ма-
радона и Меси, ударите на Федерер 
и димитров.

И лионел и григор са били отпис-
вани. Първият бил нисък, неразго-
ворлив, със здравословни разтежни 

проблеми. Вторият – нямал психика, 
физика, идвал от малка страна.

за разлика от Марадона и Меси, 
Федерер и димитров не са сънарод-
ници, не знам само за добро или зло 
спрямо григор.

„Новият Марадона” и „новият 
Федерер” не са нужни определения, 
те помагат само в началото, за да се 
привлече общественото внимание. 
добрата новина е, че Марадона и Фе-
дерер, Меси и диритров са звезди на 
своето си поколение, време и стра-
на. лошото е, че ние българите сме 
свикнали първо да отречем и после 
да мислим. Някак „против” е по-таче-
но от „за”. жалко е, че днес продъл-
жава да има хора, които към григор 
са с отношение, че позоьор, че нищо 
не е постигнал и т.н. въпреки че в та-
кава спортна конкуренция е след 13-
те най-добри на планетата. Със си-
гурност е имало хора, които снощи, 
когато обърна лопес и нахлупи на 
глава трофея от лондон, са махнали 
с ръка и изпуфтяли защото са били 
сигурни, че хасковлията ще бъде 
отнесен от съперника с 0:2 сета. а то 
какво се случи четвърти трофей за 9 
месеца, трети за тази година и втори 
от месец април до сега, по една купа 
от всички настилки. а за онези, кои-
то си мислят, че не е патриот и че на 
обича България – григор направи 
красноречиво опровержение с род-
ния трикольор на купата!

И докато чуждицата „хейт” е на 
почит в България, хубавото е, че 
това 23-годишно момче с усмив-
ката си ни кара да се гордеем и да 
бъдем поне малко по-позитивни. 
По-трудно е да похвалиш, най-лес-
но е да критикуваш, хулиш, завиж-
даш. е няма как всеки да има живо-
та на григор.

Но пък ние българите имаме 
честта да се радваме, че наш съ-
народник показа, че всичко е въз-
можно и в работата, и в личния 
живот. Стига да искаш, стига да 
работиш, да учиш житейските си 
уроци, рано или късно, мечтите се 
сбъдват! Преди две седмици пър-
вата ни ракета не скри, че целта му 
в куинс е само титлата и ето – взе 
я. Скоро като го чуем да казва, че е 
готов за големия пробив в големия 
шлем, ще видим как ще направи ре-

алност и това!
Време е да оставим Меси и дими-

тров да се забавляват и да изпитват 
онази тяхната чиста радост от игра-

та! това е най-хубавото, а ние просто 
да им се радваме, усмихваме и апло-
дираме тук и сега! 

Англия се нуждае от чудо - това 
е основният мотив в пресата 

на острова след втората загуба на 
англичаните на Мондиал 2014, коя-
то почти сигурно ги елиминира от 
турнира още в груповата фаза. Въз-
питаниците на рой Ходжсън пре-
търпяха в четвъртък вечерта пора-
жение от уругвай с 1:2. така англия 
се нуждае от задължителна победа 
срещу коста рика в последния си 
мач и трябва да разчита на помо-
щта на отбора на Италия, който да 
спечели оставащите си два мача в 
групата, за да се класира за осмина-
финалите. 

таблоидът „Сън“ публикува 
снимка на сина на уейн рууни - 
кай, който плаче след загубата от 
уругвай. „кай, не се тревожи. ако 
Италия победи коста рика днес... 
След това Суарес и ко загубят от 
Италия... И ако тате вкара няколко 
гола срещу коста рика... ще се кла-

сираме, пише вестникът в ирони-
чен тон. 

„експрес“ и „дейли Стар“ са 
единодушни: „англия се нуждае от 
чудо“, докато „гардиън“ пише: Су-
арес прати англия към изхода на 
световното“. „таймс“ и „Индипен-
дънт“ са сложили снимка на Суарес, 
който поздравява съотборника си 
в ливърпул Стивън джерард. По 
ирония на съдбата именно не до-
бра намеса на джерард позволи на 
Суарес да излезе на голова ситуа-
ция и да отбележи победния втори 
гол. „джерард изигра ужасяващо 
слаб мач“, пише „гардиън“. 

Сега англия изцяло разчита на 
помощта на Италия. По този по-
вод нападателят на италианците 
Марио Балотели написа закачливо 
съобщение в туитър. „ако победим 
коста рика, искам целувка, може и 
по бузата, от кралицата на обеди-
неното кралство“.

Световният шампион Испания е 
детрониран! „ла фурия роха” 

отпадна безславно от Световното 
първенство в Бразилия. Испанците 
разочароваха със своето предста-
вяне и съвсем заслужено се сбогу-
ват с Мондиала след две загуби и 
само един отбелязан гол. Футболът 
ще има своя нов световен шампион 
на 13-и юли! В Бразилия испанците 
изневериха на своя успешен стил 
„тики-така”, който бе взаимстван от 
Барселона през последните шест 
години и който донесе тази слава 
на „ла фурия роха”. Испания спе-
чели две европейски титли и едно 
световно отличие именно благода-
рение на този стил на игра, благо-
дарение на играчите от Барселона, 
благодарение на фалшивата девет-
ка, благодарение на бързите крила, 
благодарение на офанзивния стил 
на игра, благодарение на дълго-
то притежание на топката. Сега на 
дневен ред стои въпросът, дали Ви-
сенте дел Боске ще остане начело 
на Испания,, или ще има нов тре-
ньор, който ще го наследи. Факт е, 
че опитите за промяна на стила на 
игра не само се оказаха неуспешни, 

а те провалиха отбора. Сотпадане-
то на Испания от Световното пър-
венство в Бразилия приключи един 
цикъл в историята не само на евро-
пейския, но и на световния футбол. 
Испания остава в историята със 
своите постижения през последни-
те шест години и тези успехи няма 
как да бъдат отнети на играчите, 
които ги постигнаха. те остават 
част от историята, защото лично те 
я писаха. В Испания задуха вятърът 
на промяната. Идва ред на новото 
поколение талантливи испански 
футболисти. В състава на испан-
ците ще има промени във всяка 
една линия, от вратарския пост 
до централния нападател. Своя 
шанс трябва да получат давид де 
Хеа, тиаго алкантара, Иско, Шави 
Мартинес, Мартин Монтоя, Иниго 
Мартинес, андер ерера, коке, Икер 
Муниаин, Серхи роберто, рафа ал-
кантара и др. Испания има голям 
потенциал и успехите бързо могат 
отново да бъдат постигнати стига 
да бъде намерена точната формула 
и стил на игра. дали Испания ще се 
върне към „тики-така” или ще тър-
си нов начин на развитие?

гришо с тежък жребий
за уимбълдън
григор димитров ще играе срещу американеца райън Харисън - 140 в 
световната ранглиста, в първия кръг на откритото първенство на Ве-
ликобритания, което започва в понеделник.
23-годишният хасковлия, който е 13-и в класацията на атП в  момента, 
е поставен под номер 11 в основната схема на уимбълдън. Българинът 
е в горната половина на схемата, в която са поставеният под номер 1 
Новак джокович и защитаващият титлата си анди Мъри.
Нашето момче може да се изправи срещу миналогодишния победител 
на четвъртфинал. а евентуално в четвъртия кръг димитров може да се 
изправи срещу испанеца давид Ферер.

англия се нуждае от чудо
Без „тики-така” - толковаПресата на албиона:

има ли общо 
между Меси и 
григор?
Инес Павлова, Gong.bg

Иво Стефанов, Gong.bg
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Ниски цени, ясни и точни условия
Напълно обзаведени, чисти и подредени 

къщи и апартаменти
Ниски цени, перфектни условия

Mob: 077 077 55346 / Tel: 0208 166 9753
FREE: 0800 112 0069

info@kvartirilondon.co.uk
www.kvartirilondon.co.uk

www.facebook.com/Kvartiri.London
Skype: kvartirilondon

0208 166 9961 / 07707755346
68 Claremont Road, London E7 0PZ

Превоз на багаж и товари
в Лондон и цяла Великобритания

Местения от и до всеки пощенски 
код от една чанта, 

до цяла къща
Посрещане на хора от 

летища и гари 24/7
 Преференциални 

цени за всички 
наши клиенти! 

в Лондон и цяла Великобритания
Местения от и до всеки пощенски 

код от една чанта, 

Посрещане на хора от 
летища и гари 24/7

 Преференциални 

Изкупуваме всички видове черни 
и цветни метали

Коли и бусове за скрап

Плащане – с чек или банков превод 
още на същия ден

работа Предлага
Предлагам работа за лейбъри дългосрочно. 
обектът се намира нa CANADA WATER. Изисква 
се да имате CSCS карта или писмо не по старо 
от месец или два месеца. обектът е за 8-10 
години затова гарантирам работа за всеки, 
който желае и е сигурен в себе си. гарантирам 
дългосрочна работа. Моля да се обаждат 
хора, които са сигурни ,че ще работят като 
лейбъри, защото е много важно за работата. 
Mоля прочететевнимстелно и преценете добре 
преди да се обадите: за контакт: 07578519377
работа за обект на: Surrey Quays: СПеШНо търся 
лейбъри за работа на дългосрочен обект 8-10 
години. задължително да имат CSCS писмо 
не по старо от месец (може и без карта). Не е 
задължително документи. Tелефон за контакт: 
07578519377
работа за обект на: St. James’s Park: СПеШНо 
търся лейбъри за работа на дългосрочен обект 
8-10 години. задължително e да имат CSCS карта 
и NIN. Tелефон за контакт: 07578519377.
работа за дърводелец (Carpenter) FIRST and 
SECOND FIX 13.00 на час CSCS card Hackney 8-10 
седмици. CSCS, NINo, UTR, Bank Account. Моля 
изпращайте вашите данни на: info@e-labour.
co.uk 
търсим  сериозни жени живеещи в южен 
или западен лондон за работа като чистачки. 
Предишен опит не е задължителен, но е 
предимство. кандидатките да имат поне 
основни познания по английски и да разполагат 
с документи за работа. Моля опишете какъв 
опит имате, в кой район на лондон живеете и 
оставете телефон за връзка на missmerryclean-
ing@gmail.com. Ние гарантираме коректно 
отношение и редовно заплащане. 
търсим жена за работа в къща, от понеделник 
до петък,  от 9.00 - 18.00ч с опит в почистването, 
гладенето, помощ в домакинството и децата, 
с добър английски, в района на  Stanmore 
HA7. работата е до края на месец септември. 
заплащане - 200 GBP на седмица. Моля, само 
заинтересовани жени с добър английски и 
сериозно отношение да се обаждат. тел 07897 
945702 – любомир

Сервитьор/сервитьорка за 4 звезден хотел 
в централен лондон. Изисквания: добър 
английски, опит и желание за работа. за повече 
информация: 07725263798
HGV class1 and HGV class2 required with UK driv-
ing license, digi tacho card, CPC. Experience cat C 
at least 2 years. T: 07576060650
Building Services Site Engineer, Very Good English 
communication is required Skills: Lighting, Good 
Electrical and Plumbing knowledge, Air Condition-
ing maintenance Permanent position with light 
travel between Liverpool Street Stn – Docklands - 
Baker Street £19,800.00 O/T Telephone allowance 
Travel Expenses UK Driving Licence require for oc-
casional remote jobs Applications strictly by Email 
or Post, details below VGTech Ltd. 24 Stanley Ave-
nue Romford, Essex RM2 5DL Tel: 0845 6042 704 
Mob: 07970973653 Website: www.vgtech.co.uk 
E-mail: info@vgtech.co.uk
работа за 1 Labourer в Enfield. Необходими 
CSCS карта или писмо, NIN и UTR. заплащане 50 
на ден преди такси. за повече информация in-
fo@e-labour.co.uk.
Строителна фирма набира общи работници 
за дългосрочна работа.Нужни документи cscs 
карта. Не е нужен език. 35 паунда на ден. тел за 
контакт : 07454008676
Фирма набира хора в сферата на почистване на 
къщи. В южен лондон - Wandsworth, Wimbledon, 
Putney, Sheen, Clapham. Предлаганата работа е 
постоянна и дългосрочна. При интерес пишете 
на velpr@hotmail.com. Моля, оставете телефон 
за връзка.
Момиче за кафетерия, от 25 до 30 години, с 
добър английски и опит в сферата на кафе-
бар. тел: 07460466676. Само за нуждаещи се и 
сериозни момичета!

здраве и Красота
Фризьорски салон „розали“. N19 3QL, 503 Hors-

Квартири
www.kvartirilondon.co.uk: квартири 
в Източен Лондон. При интерес, 
обадете на някой от нашите телефони: 
M: 07707755346, T: 02081669753. 
FREE:0800 112 0069 (безплатен от 
всички домашни и обществени 
телефони)
За улеснение на всички наши клиенти, 
намиращи се в България, ‘’Квартири 
в Лондон’’ открива БГ НОМЕР с код 
на град Бургас на който може, да ни 
търсите на цената на един градски 
разговор! 056/901 315 както и SKYPE: 
kvartirilondon. Влади 07707755346 
www.kvartirilondon.co.uk
Давам двойна стая под наем в чиста 
и подредена къща намираща се на 
Meanley Road, London E12 6AP. Къщата 
разполага с БГ телевизия, двор с 
градина, кухня с маса и столове за 
хранене, намира се съвсем близо, до 
стейшъни и автобусни спирки, много и 
различни магазини!
Двойна стая под наем в къща намираща 
се на Salisbury Rd London E12 6AB, 
Къщата разполага с БГ телевизия, 
безжичен интернет, двор с градина, 
кухня с маса и столове за хранене, 
намира се съвсем близо, до стейшъни 
и автобусни спирки, много и различни 
магазини!
Просторна тройна стая под наем, 
идеална за семейство с дете или за 
споделяне с приятели. Къщата е чиста 
и подредена намира се на Ratcliff Road 
E7 8DD, до полицията на Forest Gate. BG 
Телевизия, безжичен интернет, кухня 
с маса и столове, голям двор с градина 
и барбекю. Къщата се намира на супер 
локация и само на десет минути от 
Stratford, близо до магазини, метро, 
влак и автобусни спирки!
Цените са за седмица за един човек, 
всеки следващ плюс £20. Две седмици 
депозит и един наем при нанасянето 
се изисква! Три месеца официален 
договор за наем.
Приемаме плащания от всички видове 
кредитни и дебитни карти, банков 
трансфер или чрез PayPal.

давам единична стая в East Finchley, North 
London. £100 на седмица, всички сметки са 
включени (ток и газ, вода, council tax, интернет). 
депозит за две седмици. На 15-20 минути пеша 
от East Finchley Station - 3-та зона. В къщата не се 
пуши. 07847587394
дава се 1 двойнa стая, в просторна къща с 
голяма градина, след основен ремонт. къщата 
разполага с хол, трапезария, голяма кухня, баня 
и 2 тоалетни. Безплатни интернет, българска 
телевизия и паркинг. На 5 мин. пеша от Edmon-
ton Green Station. Colville Road, N9. В близост до 
големи хранителни вериги ( Lidl, Asda ) и нов 
шопинг център. къщата граничи с чудесен парк 
с условия за спорт. цена на стаята за двама - 
£130. Всички сметки са включени с изключение 
на газ и ток. депозит - £150 на човек. 
давам под наем легло в двойна стая за мъж 
на NW9. В близост Colindale station(Northern 
line) and Kingsbury station (Jubilee line). цена 
70 паунда на седмица с вкл. сметки. за връзка 
-07504096063.Моля звънете след 13 часа.
Благодаря.
дава се под наем двойна стая от апартамент на 
първи етаж за двойка или един човек. Намира 
се на 5 м. пеша от Whipps cross hospital и на 
10м. пеша от Snaresbrook station. В апартамента 
живее семейство с три годишно дете. частна 
голяма красива градина и частен безплатен 
паркинг. Наемът за двойка е 160£, за сам човек 
е 120£, депозит за две седмици. за повече 
информация на тел: 07429 606 199. телефон за 
контакт - 078 4187 2212

Кремена Гаврилова – MAAT, MBA
Квалифициран счетоводител в UK

48 Waddington Street, 
London, E15 1PJ
07971 908 184 / 0208 522 1921

• Tax Return, CIS 
(възстановяване на данъци)
• Регистриране на Ltd
• Годишно счетоводство на Ltd, 
RTI, VAT, Payroll, CIS
• Съдействие за Insurance Number
• Регистрация – Self employed, 
CSCS cards
• Банкови сметки само с паспорт 
и лична карта
• Имиграционни работни карти 
(за хората, получаващи помощи)
• Лицензиран превод на документи
• Банков credit report – за mortgage
• Пенсиониране
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боза, айрян и мн. други

Намерете Ни На адресите:
10 Forest Road E17 6JJ tel: 02085090957
7 Wordsworth Parade N8 0SJ tel: 02088813490
98 Leytonstone Rd E15 1TQ tel: 07446054880
177 Tooting high Str. SW17 0SZ tel: 02087675760

Предлага приятна обстановка за вас  
и вашето дете

БОГАТ АСOРТИМЕНТ от кафета, 
сандвичи, салати, БГ продукти,  

закуски и торти!
ДЕТСКИ КЪТ и маси за пушачи  

отвън 
Организираме също РОЖДЕНИ ДНИ  

и ПАРТИТА

Работно време: всеки ден, 7 am - 7 pm
Тел. за резервации и връзка: 

07540763448

удобно за мен и вас време. дамско подстригване 
£8 с изсушаване – £12, мъжко – £7, детско – £6. 
официални прически- £25, боядисване: £15-25 
(зависи от дължината на косата). тел. 074 50 446 
438 или на email: mon.georgieva@gmail.com
Маникюр и педикюр - мобилен. Страхотно 
обслужване на нормални цени!  диди 
07598002302
кинезитерапевт с богат опит предлага лечение 
при болки във врата,гърба и кръста,както и 
при други оплаквания свързани с опорно-
двигателния апарат.
Иван Иванов. лондон, E15 4DF, тел.: 07594231782, 
ganchevmassage@abv.bg  
Надя дюлгерова - козметик в Chingford (в 
близост до Walthamstow). Почистване, масаж, 
маска на лице; кола маска. Възможност за 
френска или българска козметика. Мостри и 
продажба на козметика. тел.: 07598043939
Вера Янкулова - кола маска East London. 
07565481560
Петя Николова - мобилен козметик. 0208 220 93 
84 или 07878 52 17 07
андрей узунов - Юмейхо терапевт и масажист. 
Притежавам оригинална японска диплома 
3-та степен Юмейхо Профилактика, диплома 
1-ва степен Thai Massage School of Chiang Mai. 
диплома класически и релаксиращ масаж. 
Последното ми работно ми работно беше 
лято 2013 СПа център х-л Маджестик Сл.Бряг. 
за повече информация посетете личната ми 
страница. тел. 07878500912 Благодаря ви 
https://www.facebook.com/AndreyYumeiho
Индивидуално психологическо консултиране 
на възрастни и деца. онлайн консултиране, 
групово консултитане, фамилна психотерапия. 
Провеждане на групови тренинги по 
предварително уговорни теми. Психотерапия, 
Скенар терапия. диагностика на деца с 
логопедични затруднения. 07412888372 
ИВаНка заХарИеВа, alternativabg@yahoo.com, 
skype: alternativabg
лицензиран акупунктурист в китай, член на 
WCTP И HCPC-UK. дипломиран физиотерапевт- 
Ма, София, с доказан опит и успешно лечение 
на: заболявания на опорно- двигателния 
апарат; болки в шията, гърба, дискови хернии, 
радикулит; неврози, депресии, безсъние, шум 
в ушите; алергии и астма, бронхит; повишено 
тегло, климакс, дисменорея; лечебни масажи 
и масажи с мед, отказване от цигари. тел: 
07564023312

Други
давам под наем стол шъш фризьорски салон 
розали, Islington, £25.
консултантски услуги и прешод. регистрацич на 
NIN. консултацич за помощи. т: 07714722667.
Мъж на 46 търси жена до 40 брак и деца. т: 
07508673020
Бързо връщане на такси, банкови сметки, NIN, 
UTR, LTD Company, бенефити, приравняване на 
дипломи, апостил. т: 07786 967299
Превоз от и до летища, добри цени. т: 07894 99 
4553
Продавам апартамент в София, „дружба 1“ 
до метростанцията, за подробности на т: 
07983513333 или 07886497129
LWB 3.5 t van- Same/next day couriers. UK, Europe, 

commercial and domestic moves, exhibitions, re-
moval/storage boxes. T: 07733265557
Продавам тристаен апартамент в „лоземец“ – 
София, ново строителство. т: 07786033867
Бизнес през offshore в offshore zone. Email: 
petrov.iwc1868@gmail.com
транспорт 24/7 със супер луксозен автомобил. 
т: 07412211051
Пръскам за дървеници. т: 07769 218796 
Bulsatcom – дистрибутор за цяла англия. 
доставка и монтаж. оригинални договори, 
гаранция. 07835911937, 07508801426 – Мариян
ремонт на климатици, хладилници, печки, 
бойлери. Водопроводни услуги, отоплителни и 
охладителни системи. т: 07808 223 465
документи за работа, майчинство, счетоводство. 
т: 07867506043
жена търси работа – чистене, гледане на деца 
и възрастни, домашна помощница. тел.: 0741 
7529692
търся работа като мотокарист или общ 
работник. тел.: 07961025321
търся жена за гледане на 3-месечно дете и 
помощ в домакинството от 13:00-18:00 ч. във 
Варна. 350 лв. на месец. т: 07988835668; 00359 
8954 11513
транспортни услуги до летища и всяка точка в 
UK. тел.: 07710456996
купувам къщи за чистене, помагам в 
почистването, тел.: 077 86 777 260 Пенка 
Вълчева
English lessons for adults in your home at a time 
which suits you. Affordable fee. Call Silvya mob: 
07710651975
денонощни таксиметрови услуги до всички 
летища и други дестинации; преместване на 
багаж (без мебели). т: 0758 44 24432
Пътна помощ, транспорт на коли и малки 
джипове. т: 0758 44 24432
транспортни услуги с голям микробус. 
Премествания квартири, мебели, багажи и 
строителни материали. Ивайло – 07966 888 292
Мъж на 42 г. търси жена до 40 г. за неангажираща 

Flat E, 34-37 Central Parade, Church Hill, 
Walthamstow, London E17 4RT

Отваряне и водене на счетоводство
LTD & Self-employed

PAYE
Връщане на данъци

Всякакъв друг вид счетоводни услуги

връзка. т:  07772112375
компютърни услуги, диагностика. тел. 077141 
92994
ремонт на автомобили и ванове в удобно за вас 
време. тел. 077141 92994
Системи за икономия на гориво от 15-40%. 
Намалява емисиите 70%. Повече мощност и 
динамика на мотора и мн. други. зарежда се с 
вода. тел. 07866 9404 26. www. hydroxsystems.
co.uk
Фото и видео заснемане, сватби, кръщенета, 
балове, дипломиране, церемонии при 
получаване на британски паспорт и др. тел: 
07876435897

Курортният град Бат 
13 юли – с БГ екскурзовод £50

Брюксел – с най-големия в Европа килим 
от цветя! Билети за Мини Европа, дегустация 

на белгийски шоколад. 17 август, 1 ден £70
Дисниленд Париж 23-24 август, 2 дена. 

Възрастни £ 230; деца 3-11 г. £ 210. Цената 
включва транспорт, настаняване в 3 *** хотел 
със закуска, входни такси за 2 парка за 2 дни.

Париж – Монтмартр 20-21 септември, 
2 дена /1 нощувка/ £150

Отпътуване: Canterbury, Maidstone, 
Chatham, London. 

Т: 01227 638 195, М: 07454232555
marina@europatours.co.uk

Отпътуване: Canterbury, Maidstone, 

Брюксел – с най-големия в Европа килим 

Давам под наем голяма двойна стая  
(около 14м2) в 3 bed flat в Barking,  

East London, Zone 4. 
13-15 мин. пеш (6 мин. с автобус) до  

Barking Station, близо до Greatfields Park.

За контакти:
Моб1: 07880 60 25 29 (O2)

Моб2: 07457 525 075 (Vectone Mobile)
Deposit Required!

Лесен достъп до  А13. Транспортни връзки:  
C2C train до Central London, Hammersmith & City 

Line, District Line, London Overground. В стаята 
има двойно легло (Може и две единични)  

+ fridge-freezer. Във flat-а има 2 WC и 1 баня;  
Обща кухня; Free Parking & Parking Space;  
Double glazing, Интернет (Wi-Fi) в цената;  

Цена: £134/week (Включени сметки).

ney road, Islington. Facebook: Rozali Hair London, 
M: 07914169476. Мъжко подстригване: £10, 
дамско: £15, детско: £8. Боядисване, кичури, 
официални прически. 
Професионални козметични услуги: почистване 
на лице, кола-маска, микродермабразио, 
ултразвуков пилинг, оформяне и боядисване 
на вежди, анти-бръчкови терапии и др. уютен 
салон в района на Walthamstow. T: 07507799301 
Професионални козметични услуги в удобно 
за вас време. кола маска на цели крака - £16, 
3/4 крака - £8, ръце - £10, бикини зона - £6, 
бразилски триъгълник - £10. тел. : 07455029364 
Ира 
Предлагам всякакви фризьорски услуги в 




