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Dear Passengers,
Welcome aboard Bulgaria Air!
As the English satirist Dave Barry
used to say: “Once again, we
come to the Holiday Season, a
deeply religious time that each of
us observes in his own way – by
going to the mall of his choice."
Joking aside, the beginning of December
always poses some painful questions. What
present to buy for your loved ones? Where to
spend the holidays? What to put on the table?
How to dress for the party?

Уважаеми пътници,
Добре дошли на борда на България Ер!
Както казваше английският сатирик Дейв Бари, добре дошли в
коледния сезон: време на дълбока религиозност, което всеки от
нас чества с поклонение в мол по избор.
Шегата настрана, но началото на декември винаги поставя няколко мъчителни
въпроса. Какво да подарим на скъпите
си хора? Къде да прекараме празниците?
Какво да сложим на масата, и как да се
облечем за партито?
Както обикновено, нашето бордно списание се старае да ви помогне с отговорите. Ако нашите двайсет и четири
оригинални предложения за подаръци (за
нея, за него и за децата) не облекчат избора ви, би трябвало поне да ви наведат
на ваши собствени идеи за коледното
пазаруване.
Колкото до въпроса "къде", самото разписание на България Ер е достатъчно ясен
отговор. Над 30 дестинации в Европа и
Азия, още стотици екзотични точки по

цял свят, достъпни чрез партньорските ни полети – и всяка от тях предлага
свой, неповторим начин да прекарате
празниците. Ски и приключения? Коледни
базари? Слънце, плажове и коктейли?
Изборът, както винаги, е ваш. За нас
остава удоволствието да ви помогнем да
го осъществите.

Пожелавам ви Весели празници!
И приятен полет, разбира се.

As usual, our Inflight magazine tries to help you
with the answers. If our twenty four original gift
proposals (for him, for her and for the kids)
don’t manage to make your choice easier, they
could at least lead you to some Christmas
shopping ideas of your own.
As to the question of “where,” the Bulgaria Air
timetable provides a clear enough answer.
Over 30 destinations in Europe and Asia, and
hundreds of exotic spots around the world that
are reached through our partner flights – each
one of which offers its own unique way of
spending the holidays. Skiing and adventure?
Christmas bazaars? Sun, beach and cocktails?
The choice, as always, is yours. For us the
satisfaction remains in helping you make it.

I wish you a Happy Holidays!
And, of course, a pleasant flight.

Yanko Georgiev
CEO

Янко Георгиев,
Изпълнителен директор
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CONTRIBUTORS
АВТОРИ
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ е един от най-изявените
международни репортери и редактори у нас. Следи
геополитически и макроикономически теми, както
и политическите и икономическите процеси на
Балканите и тяхното отражение върху бизнеса в
България. Бил е специален пратеник по време на
военните операции в Босна и Херцеговина, Сърбия,
Косово и Македония.

ЯСЕН БОРИСЛАВОВ е роден през 1964. Завършил е история
в Софийския университет, доктор е по журналистика (2008).
Бил е завеждащ отдел “Култура” във вестник “Дума”, от 1997 е
журналист на свободна практика с постоянен ангажимент към
в. “Сега”. Автор е на книгите “Виното. Българска енциклопедия” и
“Боб и метафизика. Кулинарно-исторически етюди”. Учредител и
първи председател на национален клуб “Винен наблюдател”.
YASSEN BORISLAVOV was born in 1964. He graduated with a degree in
History from the University of Sofia and holds a PhD in Journalism (since
2008). He worked as managing editor for culture at the Duma newspaper
and, since 1997, he has worked as a freelance journalist and a regular
columnist for the Sega newspaper. He is the author of Bulgarian Wine
Book and Beans and Metaphysics: Culinary and Historical Essays. He is
the founder and first chair of the nationwide Wine Observer Club.
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NIKOLAY KRASTEV is one of the most prominent
international reporters and editors in Bulgaria. Nikolay
Krastev worked as a special envoy during the military
operations in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo and
Macedonia.
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ЧИСЛА И ЛИЦА
FIGURES & FACES
BBB/A-2

е вече кредитният рейтинг на България според Standart &
Poor's, след като през декември международната рейтингова
агенция го повиши с една степен (от BBB-/A-3). Перспективата пред страната според S&P е положителна. От агенцията
обясниха промяната с "устойчивото развитие на икономиката", без натрупване на дисбаланси. S&P отчита, че България
е изпълнила своите ангажименти по плана за присъединяване
към валутния механизъм ERM II.
EN

is where Bulgaria's credit rating stands now according to Standard
& Poor's (S&P), having been upgraded by the international rating
agency in December (from BBB-/A-3). The S&P outlook for this
country is positive. The agency explained the change with the steady
economic development without any accumulation of imbalances.
S&P acknowledges that Bulgaria has fulfilled its commitments
under the ERM II accession plan.

8
лева субсидия за всеки получен глас в парламентарните избори ще получават по-значимите политически
партии в България. Народното събрание гласува предложения от опозицията размер в началото на декември. Миналото лято депутатите бяха гласували субсидията да се намали от тогавашните 11 лева на глас
до само 1 лев.
EN

Leva is the subsidy the major political parties in Bulgaria will
receive for each vote received in the past general elections.
The National Assembly endorsed the proposal tabled by the
opposition in early December. Last summer, MPs voted to
reduce the subsidy from the existing BGN 11 a vote to a
mere BGN 1.

2472

лева са необходими за месечната
издръжка на едно четиричленно семейство в България, изчисляват експерти от синдиката КНСБ. Това е с
4% повече спрямо миналата година.
Основната разлика идва от повишените цени на хранителните стоки,
начело с хляба (8%) и месото, покрай
епидемията от африканска чума по
свинете.
EN

Leva is what a family of four in Bulgaria
needs for their monthly subsistence,
experts from the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria say.
This is 4 percent more than last year.
The main difference comes from increased food prices, mainly of bread (8
percent) and meat in the wake of the
African swine fever epidemic.

3 200 000 000

долара са приходите на компаниите от сектора на информационните технологии
в България през 2018, сочат данни на агенцията за пазарни проучвания IDC. Това
е ръст от почти 45% на годишна база. Общо в сектора са заети над 50 000 души
и оперират повече от 12 000 компании, от които над девет десети са базирани
в София.
EN

US dollars is the revenue of the companies in the information technology sector in Bulgaria
in 2018, according to data from the IDC market research agency. This is a yearly increase of
almost 45 percent. The sector employs more than 50,000 people and operates upwards of
12,000 companies, of which more than nine-tenths are based in Sofia.

12 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

December 2019

13

14 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

December 2019

15

СКАНДАЛНИТЕ
ПРОГНОЗИ
ЗА 2020
THE OUTRAGEOUS
PREDICTIONS FOR 2020

Край на ниските лихви, замръзване
на изкуствения интелект, и още
една страна напуска ЕС

Low interest rates end, AI winter starts and another country leaves the
European Union

През всеки декември датската инвестиционна банка Saxo
Bank прави своите "Скандални прогнози" за предстоящата
година. Предвидени да провокират разговор за
нещата, които биха могли да изненадат или шокират
инвеститорите, тези прогнози обхващат най-различни
сценарии - не вероятни, но все пак напълно възможни. THE
INFLIGHT MAGAZINE публикува част от тях.

Each December Saxo Bank, the online multi-asset trading
and investment specialist, releases its its annual 'Outrageous
Predictions' for the year ahead. Aimed at provoking conversation on what might surprise or shock the investment returns in
the year ahead, this year's predictions cover a range of scenarios - not likely, but yet possibe. THE INLFIGHT MAGAZINE
publishes some of them.
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"ЯДРЕНА" ЗИМА
ЗА ПРОЦЕСОРИТЕ
CHIPS GO COLD
IN AI WINTER
Още от разгара на Голямата рецесия акциите на производителите
на полупроводници са сред отличниците на пазара, а техният специализиран индекс SOX е дал 24%
годишна възвръщаемост спрямо
16.6% за компаниите от S&P 500.
Растежът в този сектор се движи
не само от все по-широката употреба на чипове в потребителски
стоки, но и от експлозията от инвестиции във всичко от "облачна"
инфраструктура и копаене на криптовалути до изкуствен интелект,
обработка на масиви от данни и
т. нар. "машинно самообучение". Но
през 2020 намаляващата възвръщаемост ще нанесе отрезвяващ удар
на полупроводниците.
Всъщност изглежда много вероятно да се задава нова такава "ядрена зима" за изкуствения интелект
след двете предишни, от 60-те
и 80-те години, когато действителните резултати на чиповете
не оправдаха големите очаквания.
И този път летвата е фиксирана
твърде високо - учени като Андрю
Нг отиват дотам да кажат, че Изкуственият интелект е "новото
електричество".
От гледна точка на физиката
плътността на транзисторите и
скоростта на чиповете отдавна
се доближават до лимита си. Тези
ограничения означават и по-малка възвръщаемост от развойната
дейност. Intel например изсипа 86
млрд. долара за капиталови разходи
от 2010 насам, като разходите през
2019 са три пъти над тези за 2010.
Но нито стойността за акционерите, нито оперативната печалба са
нараснали с подобно темпо.
От приложна гледна точка, алгоритмите за машинно самообучение
създадоха поредната вълна от ентусиазъм и броят на изследователите в тази област е двойно по-голям в сравнение с 2014. Но според
Франсоа Шоле, една от водещите
фигури в тази област, напредъкът
в нея тази година е най-слабият за
последната петилетка. Индустрията на изкуствения интелект има
и проблем с мащаба: все по-големите модели изискват все повече
енергия, при все по-малко подобре-
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ние спрямо предишните. Само гигантите като Facebook, Microsoft и
Google могат да издържат на това
темпо. А високият праг в крайна
сметка ще пресуши и рисковия капитал за нови идеи в областта.
Докато доходността в MSCI World
Semiconductor Index е спаднала със
17% спрямо 2018 година, самият индекс удари рекордна стойност през
октомври 2019. В такъв сценарий
реалността се намесва и осветлява ограниченията на изкуствения
интелект, индексът SOX се срива с
50% и настъпва "ядрена" зима, парализирайки инвестициите в чипове.
Питър Гарнри
SINCE THE DEPTHS OF THE GREAT
RECESSION, semiconductors stocks
have been star performers, with the
Philadelphia Semiconductor Index
(SOX Index) returning 24% annualised
compared to 16.6% for the S&P 500.
Outside of widening deployment in
consumer products, semiconductor
growth has been driven by an explosion of investment in everything from
cloud-based infrastructure and cryptocurrency mining to artificial intelligence,
big-data processing and “deep learning”. But in 2020, diminishing returns
will mean that semiconductors are set
to hit the wall.
In fact, a new “AI winter” is likely coming soon, following the two previous AI
winters in the 1960s and 1980s, where
actual results for semiconductor applications failed to live up to the hype.
This time around, the hype bar has

once again been set very high, with AI
researchers such as Andrew Ng claiming that AI is the new electricity.
On the physical side, transistor density and clock speeds in semiconductor chips were approaching theoretical
limits years ago. Those constraints
have meant diminishing returns on R&D
efforts. Intel has spent a cumulative
$86bn in capital expenditures since
2010, with 2019 at three times 2010
levels. But neither shareholder value
nor operating profits have scaled with
this huge increase in spending.
On the application side, “deep learning”
algorithms have created the last leg of
hype and the number of researchers in
deep learning is around double the level
seen in 2014. But according to Francois
Chollet, one the of leading figures in the
deep learning community, the rate of
progress in deep learning applications is
the slowest in five years. The AI industry also has a scaling problem: it costs
more and more in energy to train their
ever-larger models, with less and less
marginal improvement. Only the largest
companies such as Facebook, Microsoft
and Google can keep up. A higher bar of
entry will eventually dry up venture capital and innovation for new AI ideas.
Then there is valuation: while earnings
in the MSCI World Semiconductor Index
are down 17% since 2018, the index hit
a new all-time high in October 2019.
As reality sets in on the limitations of
AI, the SOX Index collapses 50% with
deteriorating earnings growth as investments freeze in a new AI winter.
Peter Garnry
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СТАГФЛАЦИЯТА В
САЩ ПРЕОБРЪЩА
ФИНАНСОВИТЕ
ПАЗАРИ
THE SUDDEN ARRIVAL
OF STAGFLATION
REWARDS VALUE OVER
GROWTH
Почти 50 години след края на системата "Бретън Уудс", централните банки са стигнали до задънена
улица с политиката си за контрол
на лихвите. След като системно
манипулираха пазара, за да смекчат
ударите на всеки рецесионен цикъл,
и по този начин предотвратиха
прочистването на системата, те
напълно унищожиха естествения
механизъм на цените. Оттук нататък единственият инструмент,
който им остава, е да печатат
пари, за да стимулират икономиката. Което в следващия цикъл ще
тласне инфлацията до най-високите нива от цяло поколение насам.
Изглежда, че светът е направил
един пълен оборот след края на
"Бретън Уудс", когато се прехвърли
от базирания върху златото долар
върху един изцяло фиатен долар.
Това създаде трилиони долари от
нищото чрез заеми - не само в САЩ,
но и по цял свят. Оттогава всеки
кредитен цикъл изисква все по-ниски лихви и все по-тлъсти стимули,
за да се избегне пълният срив на
американската и световната финансови системи. Подценяването

на парите и спасяването на компаниите-зомбита спря ръста на производителността, докато ниските
лихви окуражават инвестирането в
непечеливши "еднорози" като Uber и
WeWork. Ниските лихви позволяват
на задлъжнелите "зомбита" да продължат да оцеляват.
При лихви в най-долно положение, и
при колосалния и растящ дефицит
на САЩ, задаващата се рецесия ще
наложи Федералният резерв да увеличи невъобразимо разходите, за
да финансира инфраструктурните
проекти на търсещия преизбиране
Тръмп. Но се случва нещо странно:
заплатите и цените скачат рязко,
докато стимулите си проправят
път през икономиката - по ирония
като ефект от недостатъчните
ресурси и недостигащата работна ръка, причинени от предишната
липса на инвестиции. Растящата
инфлация на свой ред тласва нагоре цената на капитала, изхвърляйки
зомбитата от бизнеса. В глобален
мащаб доларът търпи интензивна
обезценка, тъй като пазарът раз-

бира, че Фед само ще ускорява печатането на пари, задържайки лихвите ниски. Безработицата в САЩ
се увеличава и растежът спира,
докато инфлацията продължава да
върви нагоре. Така 2020 приключва
с най-високата стойност на т. нар.
индекс на мизерията (безработица плюс инфлация) от 80-те години насам. Финансовите пазари се
пренастройват към стагфлацията
и започват все по-високо да ценят
компаниите от реалната икономика
с действителна стойност и техните солидни, надеждни приходи.
Стейн Якобсен
Nearly fifty years after the end of the
nominally hard-money Bretton Woods
system, central banks have reached
the end of the road with interest rate
policy. Having serially manipulated the
market to soften the blow of every recession cycle and therefore preventing
the clearing of the system, they have
now entirely destroyed price discovery. And from here, the only tool left is
outright money printing to stimulate the
economy, an MMT-inspired shift in the
next cycle that will spike inflation to the
highest levels in a generation.
The world has now come full circle from
the end of the Bretton Woods system,
when it effectively shifted from a goldbased USD to a pure fiat USD system,
with endless trillions of dollars borrowed
into existence — not only in the US but all
over the world. Each credit cycle has required ever lower rates and greater doses
of stimulus to prevent a total seizure in the
US and global financial system. The
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mispricing of money and bailing out of
zombies has seen productivity growth
crater as low rates encourage chasing
asset values higher and malinvestment
in unprofitable unicorns such as Uber
and WeWork. They also allow zombie,
debt-laden companies to survive.
With rates at their effective lower
bound, and the US running enormous
and growing deficits, the incoming US
recession will require the Fed to supersize its balance sheet beyond imagination to finance massive new Trump fiscal outlays to bolster infrastructure in
hopes of salvaging his election chances. But a strange thing happens: wages
and prices rise sharply as the stimulus
works its way through the economy,
ironically due to the under-capacity in
resources and skilled labour from prior
lack of investment. Rising inflation and
yields in turn spike the cost of capital,
putting zombie companies out of business as weaker debtors scramble for
funding. Globally, the USD suffers an
intense devaluation as the market recognises that the Fed will only accelerate its balance sheet expansion while
keeping its policy rate punitively low.
US unemployment rises and growth
stagnates, even as inflation spikes ever
higher. The year 2020 ends with the
highest misery index (unemployment
plus inflation) since the 1980s.
As the market narrative switches to
stagflation, value companies and their
solid, right here, right now earnings and
dividends are highly prized over the
stumbling growth companies, where
weak growth weighs and where crazy
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high multiples were always about the
mispricing of capital. The MSCI value
ETF leaves the FANGS in the dust.
Steen Jakobsen

ЕЦБ КЛЯКА И
КАЧВА ЛИХВИТЕ
ECB FOLDS AND HIKES
RATES
Когато негативните лихвени нива
за пръв път бяха въведени в еврозоната, целта бе да се принудят търговските банки да търсят по-добра
възвръщаемост другаде и съответно да се стимулира инвестицията в
производствената икономика - което на свой ред би дало по-висока
продуктивност и по-добър растеж.
Какво се случи? Бумът в инвестициите още не е забелязан, а растежът в еврозоната остава слаб. Ако
погледнем ключовите иновативни
сектори, като електромобили, промишлени роботи или инвестиции в
"зелена" икономика, европейският
паричен съюз все още изостава зад
Азия (и най-вече Китай).
Тъжната реалност е, че негативните лихви може и да допринесоха за
ръста за износа чрез обезценката
на еврото, но, в по-голяма степен,
те допринесоха за разклащането
на финансовите пазари и отслабването на банковите институции.
Негативното отношение на пазара
към европейските банки отразява песимистичната преоценка на

дългосрочните им възможности за
печалба. Въпреки някои мерки за
неутрализиране на негативите от
отрицателните лихви, банките все
още са изправени пред значима криза. Те са поставени в сложна икономическа и финансова среда: структурни ултраниски лихви, растящи
регулации с Базел IV (който още
повече ще намали възвръщаемостта на капитала им) и нарастваща
конкуренция от технологични компании в някои нишови пазари.
С един безпрецедентен обрат в политикита, през януари 2020 новият
президент на ЕЦБ Кристин Лагард
декларира, че паричната политика
е надхвърлила ограниченията си. Тя
подчертава, че поддържането на
негативни лихви по депозитите в
дългосрочен план може сериозно да
подрони основите на европейския
банков сектор. За да принуди правителствата от еврозоната, и найвече Германия, да се намесят и да
стимулират икономиката чрез фискални мерки, ЕЦБ променя политиката и вдига лихвите от 23 януари.
Скоро следва ново повишение, което връща лихвите на нула или дори
леко в положителна територия още
преди края на годината.
Пазарната реакция при очертаващите се фискални стимули е изненадващо позитивна, и банките в
Европейския съюз се оказват между
най-добре представящите се сектори през 2020.
Кристофър Дембик
When negative deposit rates were first
introduced in the euro area, the purpose was to force commercial banks
to seek better returns elsewhere in order to stimulate productive investment,
which would result, in theory, in higher
productivity and stronger growth. So,
what has happened? The investment
channel hasn’t really delivered yet, and
productivity is still too slow in the eurozone. Looking at key innovative sectors,
such as electric vehicles, industrial robots or green investments, the monetary union is still lagging behind Asia,
most notably China.
The sad reality is that negative deposit
rates certainly contributed to increase
exports through the depreciation of
the euro but, foremost, it also meant
a disruption of financial markets and
a weakening of financial and banking
institutions. Negative market sentiment
towards European banks largely reflects a downward revaluation of the
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long-term profitability outlook. Despite the recent introduction of the
tiering system, which has helped to
mitigate the negative consequences of
negative rates, banks are still facing a
major crisis. They are confronted with
a challenging economic and financial
environment: marked by structurally
ultra-low rates, an increase in regulation with Basel IV — which will further
reduce the banks’ ROE — and competition from fintech companies in niche
markets.
In an unprecedented turn of events, in
early January 2020, the new president
of the ECB, Christine Lagarde — who
has previously endorsed negative rates
— executes a volte-face and declares
that monetary policy has overreached
its limits. She points out that maintaining negative deposit interest rates for a
longer period could seriously harm the
soundness of the European banking
sector. In order to force euro area governments, and notably Germany, to step
in and to use fiscal policy to stimulate
the economy, the ECB reverses its monetary policy and hikes rates on January 23, 2020. This first hike is
followed by another a short
time later that quickly
takes the policy rate
back to zero and
even slightly positive before yearend.
As the EU simultaneously
warms up to fiscal expansion,
the market reaction is surprisingly
positive, and EU
banks are among the
best performing sectors
in 2020.
Christopher Dembik

В ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗЕЛЕНОТО НЕ Е
НОВОТО ЧЕРНО
IN ENERGY, GREEN IS
NOT THE NEW BLACK
Петролната и газовата индустрия
излезе с гръм и трясък от финансовата криза през 2009, давайки
131% възвръщаемост от 2008 до
пика през юни 2014, докато Китай
изтегляше световната икономика
от блатото на кредитната реце-
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сия. След това обаче на пътя й се
изпречиха две мощни сили. Първата бе идването на шистовия газ
в САЩ и светкавичният ръст на
глобалните доставки на втечнен
природен газ. Втората бе американската революция на петролните шисти, която превърна САЩ в
най-големия производител на петрол и петролни продукти в света,
драматично понижавайки цените и
доходността в сектора.
Има и още един фактор, който влияе на инвестиционните прогнози в
сектора на изкопаемите горива все по-интензивният политически
и обществен капитал зад борбата
с климатичните промени, който
води до нарастващо търсене за
възобновяема енергия. Движението
"Грета Тунберг" изостри вниманието към тази тема до степен, при
която инвеститорите отчаяно
търсят проекти за зелена енергия, а големите инвестиционни и
пенсионни фондове дори намаляват
своите дялове в пегрол и газ, за да
се защитят от тази промяна в нагласите.
Обединеният ефект от ниските
цени и бягащите инвеститори направи традиционните енергийни компании
средно с 23% подценени
спрямо новите, от "зелената" енергетика.
Но през 2020 очакваме това да се обърне
покрай продължаващите ограничения в
производството на
ОПЕК, забавянето в
САЩ, причинено от непечелившите компании в
шистовия добив, и отново
тръгналото нагоре търсене
от Азия.
"Черната" енергетика не само ще
е изненадващият победител през
2020, но и "зелената" й конкуренция
ще претърпи едно отрезвяващо събуждане. Инвеститорите ще осъзнаят, че при "зелените" енергийни
компании средната възвръщаемост
на инвестирания капитал срещу
цената на този капитал е ужасяващите 0.5 - което на практика значи,
че тази индустрия унищожава капитал.
Питър Гарнри
The oil and gas industry came roaring
out of the financial crisis after 2009, returning some 131% from 2008 until the

peak in June 2014 as China pulled the
world economy out of its historic creditled recession. Since then, the industry
has been hurt by two powerful forces.
The first was the advent of US shale
gas and rapid strides in globalising natural gas supply chains via LNG. Then
came the US shale oil revolution, which
saw the US become the world’s largest oil and petroleum liquids producer,
dramatically pushing down prices and
return on capital.
The second force impacting the investment outlook for the traditional fossil fuel
energy sector, particularly in the long
term, has been the increasing political
and popular capital behind fighting climate change, causing a massive surge
in demand for renewable energy. The
“Greta Thunberg” movement has recently
increased global awareness, to a level
where investors are desperately looking
for green energy investment opportunities and large sovereign wealth funds are
even reducing their oil and gas holdings
to defend against the change of sentiment on all CO2-emitting energy sources.
The combined forces of lower prices
and investors avoiding the black energy
sector has pushed the equity valuation
on traditional energy companies to a
23% discount to clean energy companies. In 2020, we see the tables turning for the investment outlook as OPEC
extends production cuts, unprofitable
US shale outfits slow output growth and
demand rises from Asia once again.
And not only will the oil and gas industry be a surprising winner in 2020 — the
clean energy industry will simultaneously
suffer a wake-up call. Investors must realise that for clean energy companies,
the average return on invested capital
versus the weight-adjusted cost of that
capital is a terrible 0.5, meaning that the
industry is actually destroying capital.
The VDE (Vanguard Energy ETF) / ICLN
(iShares Global Clean Energy ETF) ratio
jumps from 7 to 12 in 2020 as clean energy investment doesn’t pay while dirty
energy does.
Peter Garnry

ТРЪМП ОБЯВЯВА
ДАНЪК "ПЪРВО
АМЕРИКА"
TRUMP ANNOUNCES
AMERICA FIRST TAX TO
REDUCE DEFICIT
2020 започва с относителна стабилност в търговската политика,

BUSINESS
2020

след като администрацията на
Тръмп и китайците постигат поне
временно споразумение за митата,
валутните курсове и търговията
със селскостопански стоки. Но в
началото на годината щатската
икономика започва да се задъхва и
търговският дефицит с Китай не
намалява, докато китайските поръчки за американски храни не могат да растат повече. При социологически анкети, сочещи тежка
загуба в президентските избори,
Тръмп бързо размисля и екипът му
разработва нов подход в последен
опит да използва протекционистичната реторика: данъкът "първо
Америка".
На практика щатското корпоративно облагане е напълно преустроено, за да стимулира американското производство под знамето
на "честната и свободна търговия".
Планът отменя всички съществуващи мита и вместо това налага
плосък ДДС от 25% на всички приходи в САЩ, дошли от чуждестранни производства. Това предизвиква
остри протести от търговските
партньори, защото по същество е
старите мита в нови дрехи. Но администрацията отвръща, че чуждестранните компании са свободни
да преместят продукцията си в
САЩ, за да избегнат данъка. Нещо
повече - администрацията твърди,
че 20% от този данък е индексиран
към размера на търговския дефицит на страната като процент
от БВП, и ще падне до 5%, ако САЩ
стигнат до положително търговско салдо.
Изправени пред подобни условия,
американските корпорации бързат
да върнат производства у дома, за
да избегнат наказателната такса.
Трудовият пазар и без това вече е
почти изчерпан; заплатите и инфлацията тръгват нагоре. Пазарът
очаква години на лоша бюджетна
дисциплина и растящи цени на потребителските стоки, и когато
потребителската инфлация доближава 5% в края на годината, инвеститорите се насочват масово към
защитените от инфлацията американски съкровищни бонове.
Джон Харди
The year 2020 starts with reasonable
stability on the trade policy front after
the Trump administration and China
manage at least a temporary détente
on tariffs, currency policy and pur-

chases of agricultural goods. But early
in 2020 the US economy struggles for
air and US trade deficits with China fail
to materially improve, while Chinese
purchases of agricultural products
can’t realistically increase further. Eyeing polls showing a resounding defeat
in the 2020 US Presidential election,
Trump quickly grows restive and his administration drums up a new approach
in a last-ditch effort to steal back the
protectionist narrative: the America
First Tax.
Under the terms of this tax, the US corporate tax schedule is completely reconstructed to favour US-based production
under the claimed principles of “fair and
free trade”. The plan cancels all existing
tariffs and instead slaps a flat value-added tax of 25% on all gross revenues in the
US market that are sourced from foreign
production. This brings stinging protests
from trading partners for what is really
just old tariffs in new clothes, but the administration counters that foreign companies are welcome to shift their production
to the US to avoid the tax. Furthermore,
the administration claims that the “fair
and free” portion of the new America First
Tax is that the 20% rate is indexed to the
size of the US trade deficit as a % of GDP
and would fall to 5% in the event the US
moves into a trade surplus.
Faced with these stern terms, US corporations scramble to re-shore production
wherever they can to avoid the punitive
tax. With the US jobs market already
tight, wage inflation and inflation generally push higher. Market anticipation of
years of poor budget discipline and a rising CPI as the official US CPI measure
moves toward 5% as the year draws to a
close sees a swarm of investor interest
in inflation-protected US treasuries.
John Hardy

ДЕМОКРАТИТЕ
ПЕЧЕЛЯТ
УБЕДИТЕЛНО
ИЗБОРИТЕ В САЩ

DEMOCRATS WIN A
CLEAN SWEEP IN THE
US 2020 ELECTION
Социологическите проучвания не
изглеждат обещаващи за Тръмп.
Междинните избори през 2018 и
частичните през 2019 показаха,
че избирателите от предградията
подчертано се отдръпват от Републиканската партия на Доналд
Тръмп. Освен това типичният избирател на Тръмп от 2016 бе възрастен и бял - една намаляваща
демографска група, докато в момента най-голямата група от населението на САЩ е поколението на
20-40-годишните, далеч по-либерални и с по-пъстър расов състав.
Разговаряйки с инвеститори по света, ние сме изумени от царящия консенсус, че Тръмп е сигурен за втори
мандат. Тези инвеститори и пазарите ги очаква истински шок: избирателната активност от 2018 очертава по-висока активност и през
2020, тъй като младото поколение
е бунтовно настроено. Младите са
все по-политически мотивирани от
растящото неравенство (захранвано от стимулите на централните
банки), както и от тревогата си за
глобалното затопляне. Тръмп, като
отрицател на промените в климата, е естественият гръмоотвод за
тяхното недоволство.
Ние смятаме, че за Тръмп днес изборите са повече загубени, отколкото спечелени. През 2016 Хилъри
Клинтън, невдъхновяващият и непопулярен аватар на статуквото
в Демократическата партия, не
успя да мотивира мнозина в по-левия спектър и загуби изборите от
ентусиазираната маса привърженици на Тръмп, желаещи да съборят
системата. Но сега вотът вляво
е мотивиран от отвращението
си от Тръмп - най-вече от страна
на жените и младите хора. Така
демократите печелят популярния
вот с над 20 милиона гласа разлика,
връщат си контрола над Конгреса и дори, с минимална преднина, овладяват Сената. Здравеопазването е най-потърпевшият
сектор от гледна точка на инвеститорите, защото разширяването на системата Medicare,
така че да обхваща всички граждани, и налагането на контрол
върху цените на лекарствата ще намали чувствително
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доходността на индустрията.
Джон Харди
The polls going into 2020 don’t look
promising for Trump, nor does the electorate: 2018 mid-term elections and
limited 2019 elections in the US showed
that voters living in suburbs across the
US are turning in droves against the
Republican party of Donald J. Trump.
Plus, the marginal Trump voter in 2016
and in 2020 is old and white, a demographic that is fading in relative terms
as the largest generation in the US now
is the maturing millennial generation of
20-40-year-olds, a far more liberal and
less white demographic.
Talking to investors around the world,
we’re staggered by the consensus that
Trump is a shoo-in for a second term.
They and the markets are in for quite
a shock: voter turnout in the 2018 midterms point to heavy turnout in 2020 as
well, as the younger generation is in a
rebellious mood. Millennials and even
the oldest of “generation Z” in the US
have become intensely motivated by
the injustices and inequality driven by
central bank asset market pumping and
fears of climate change, where President Trump is the ultimate lightning rod
for rebellion as a climate change denier.
We believe that elections are lost far
more than they are won. In 2016, the
uninspiring, unpopular avatar of the
Democratic elite establishment, Hillary
Clinton, failed to motivate many on the
left to even show up at the polls and
lost the election to a fired-up mass of
Trump voters who wanted to overturn
the system. This time around, the vote
on the left is thoroughly rocked by dislike of Trump – with suburban women
and millennials showing up to express
their revulsion for Trump. The Democrats win the popular vote by over 20
million, grow their control of the House,
and even narrowly take the Senate.
Healthcare is the single sector that is
in for a strong headwind from a Democratic clean sweep in the election, as
Medicare for all and negotiations for
drug pricing bring a massive haircut to
the industry’s profitability.
John Hardy

УНГАРИЯ НАПУСКА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
HUNGARY LEAVES
THE EU
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Унгария е много впечатляващ пример за икономически успех, откакто
се присъедини към ЕС през 2014. Но
15-годишният брак сега изглежда в
беда, след като ЕС започна процедура по Член 7 срещу страната,
цитирайки все по-строгите ограничения, налагани от премиера Орбан върху свободните медии, правосъдието, образованието, и правата
на малцинствата. По мнението на
ЕС тези мерки не са в тон с върховенството на закона, отслабват
демокрацията и противоречат на
европейските ценности. Разводът
изглежда все по-възможен и виждаме вариант Унгария да предприеме
стъпки да последва Великобритания до края на 2020.
В това има безкрайна ирония: голям
дял от икономическия успех на Унгария от 2004 насам идва от капиталови трансфери от ЕС. Едно изчисление на KPMG сочи, че ефектът
от европейското членство върху
унгарската икономика се измерва с
около 3% ръст на БВП годишно. Въпреки това обаче правителството
в Будапеща търси конфронтация с
Брюксел при всеки удобен случай.
Отговорът на унгарските лидери
е, че страната само се опитва да
се защити - най-вече като предпази
културата си от масовата миграция. Освен това унгарците настояват, че имат право да решават сами
за себе си. Но открита икономика с
изолирано правителство, имиграция
и ограничен печат? Това е нестабилно статукво, и двете страни
трудно ще го поддържат през 2020,
докато Член 7 бавно се придвижва
през европейската система.
Орбан дори открито говори как Унгария е "брат по кръв" с Турция като
опозиция на останалата част от
Европа - голяма промяна в реториката, която не остава незабелязана
нито в Будапеща, нито сред бюрократите и политиците в Брюксел.
Едва ли е изненада, че тази промяна в тона съвпада
по време с почти
пълното спиране
на парите от еврофондовете през
следващите две
години. Но то ще
остави унгарския
форинт "на един
крак" и ще го доведе на ново, по-

слабо ниво от 375 форинта за евро,
докато пазарите се тревожат за
потенциално обръщане на капиталовите потоци и преосмисляне на
чуждестранните инвестиции в Унгария.
Стейн Якобсен.
Hungary has been an impressive economic success since it joined the EU
in 2004. But the 15-year marriage now
seems in trouble after the EU initiated
an Article 7 procedure against the
country, citing Hungary’s – or really
PM Orbán’s — ever-tighter restrictions
on free media, judges, academics, minorities and rights groups, which in the
opinion of the EU does not conform with
the rule of law, weakens democracy
and does not conform with EU values.
A divorce is increasingly likely and we
could see Hungary take steps to follow
the UK out of the EU by end of 2020.
There is endless irony here: a major
portion of Hungary’s economic success since 2004 comes from EU capital transfers. One estimate from KPMG
estimates that EU membership’s net effect on Hungarian growth was at some
+3.0% of GDP per year, but despite
this high correlation the government in
Budapest is seeking confrontation with
Brussels whenever possible.
The pushback from Hungary’s leadership is that the country is only protecting
itself: mainly protecting its culture from
mass immigration. Plus, they maintain
that it has a right to decide for itself.
But an open economy with insular governance, immigration and press rules?
It’s an unsustainable status quo, and
the two sides will find it tough to reconcile in 2020 as the Article 7 procedure
moves slowly through the EU system.
PM Orbán is even openly talking about
how Hungary is a ‘blood brother’ with
the renegade Turkey as opposed to a
part of the rest of Europe, a big shift in
rhetoric that has not gone unnoticed in
Hungary — as well as among bureaucrats and politicians in Brussels.
That this change of tone coincides with
EU transfers all but disappearing over
the next two years is hardly surprising.
But it will leave Hungary’s currency, the
forint (HUF) on the back foot and take
it to a new, much weaker level of 375 in
EURHUF terms as the markets fear the
disengagement or reversal of capital
flows as EU companies reconsidertheir
investment in Hungary.
Steen Jakobsen

December 2019

25

ЦЕЛТА НИ Е
ДА ПРЕДЛАГАМЕ
МАКСИМАЛНО ГЪВКАВИ
ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ
Петя Димитрова, главен изпълнителен директор
и председател на УС на Пощенска банка
Текст ПЕТЪР ЙОВЧЕВ / Фотография CREATIVE VISUAL SOLUTIONS

Г

-жо Димитрова, оперативното обединение между Пощенска банка и Банка Пиреос
България вече е факт. Какви ефекти очаквате от тази сделка?
Успяхме да осъществим придобиването на Банка
Пиреос България в рекордно кратък срок - обединението на системите и клоновата мрежа приключи
на 18 ноември, 5 дни преди това беше и юридическото ни обединение, а подготовката ни отне помалко от пет месеца. Няма такъв рекорд на нашия
пазар, не само защото това е второто ни сливане
за последните три години и вече имаме ценен опит.
Много се гордея с този факт и още повече с екипа
си, който успя да направи невъзможното възможно,
при това без да страда основният ни бизнес.
Сделката е ключова за групата Юробанк с основни
акционери канадски и американски фондове, от която сме част. Стратегията й е да разширява дейността си с фокус върху пазарите, на които е лидер. За мен това е и нов знаков етап от успешната
история на Пощенска банка, която вече 28 години е
сред лидерите на българския пазар. Обединяваме с
Банка Пиреос България своите силни страни, сред
които международната експертиза и натрупаният
опит, но преди всичко обединяваме екипите си от
професионалисти, които са най-ценният ни актив.
След обединението Пощенска банка става още поголяма и ще предложи повече на своите клиенти.
Пазарният ни дял на българския пазар е над 10% по
размер на активи, кредити и депозити. Затвърждаваме позицията си на системна за пазара банка,
като ще заемем трето място по размер на кредитния портфейл с обем от 7.5 млрд. лева, и по размер на депозитите - 9.3 млрд. лева. Разширяваме
и клоновата си мрежа, което е още един плюс за
клиентите ни.
Плановете ни след края на обединението са ам-
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бициозни – на първо място да постигнем още повече добавена стойност за потребителите, за
обществото, за нашите служители и акционери.
Продължаваме и през 2020 да сме фокусирани върху
приоритета си: да предлагаме на клиентите найдоброто потребителско изживяване, така нареченото customer journey, базирано на индивидуалните
им потребности, както и иновативни дигитални
услуги.
Сделката с Банка Пиреос е поредният ход към
консолидация, който тече в банковия сектор и
на национално, и на световно ниво. Очаквате
ли тази тенденция да продължи? Не съществува
ли риск международните банкови корпорации да
станат твърде големи и трудноподвижни във
време, когато се появяват все по-бързи и гъвкави конкуренти от технологичния сектор?
Консолидацията е естествен процес, който движи
пазара напред.
Това, че ставаме по-големи, не значи, че ставаме
по-малко гъвкави или иновативни. Напротив – дава
ни възможност да насочим повече ресурси в нови
продукти и услуги, в разнообразни дигитални канали
за контакт с потребителите, които да водят до
още по-добро обслужване. Това на практика е начин
те още по-успешно да се конкурират с всички останали участници на пазара, включително с финтех
компаниите, за предоставяне на решения, които
водят до високо потребителско удовлетворение.
Ние в Пощенска банка сме разработили и изпълняваме стратегия за дигитализация, която е свързана
именно с прилагането на иновации в ежедневното
банкиране, които са от полза за клиентите. Пример за такъв изключително успешен наш проект е
въвеждането на по-модерен и сигурен начин за потвърждение на платежни документи с дигитален
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подпис. Той скоро беше награден
в един от най-престижните европейски конкурси в банковия сектор
- The Retail Banking: Europe 2019
Awards, в категорията за осигуряването на отлично клиентско преживяване в банкирането
(Excellence in Customer Centricity or
Customer experience). Като модерна банка с отношение към опазването на околната среда и с грижа
за своите клиенти, ние сме сред
първите на пазара у нас, които
дадохме възможност за подписване на документи с дигитален подпис в цялата си клонова мрежа от
близо 200 офиса. С въвеждането
на проекта намалихме разходите
за хартия с 43%, за логистика с
30%, а времето за обслужване на
клиенти - с 12%. Искам специално
да подчертая, че спечелихме този
златен приз в конкуренция с някои
от най-големите банки в Европа, сред които Santander, Danske
Bank, Nordea, BBVA, Raiffeisen bank,
OTP и други, което е повод за гордост не само за нас, а и за целия
банков сектор в България. За своите иновации с грижа към клиента
в последните две години получаваме и отличието „Най-добра банка
в банкирането на дребно в България“ от лондонското World Finance
Review. Десетките други отличия
са само още едно доказателство,
че сме на прав път в непрекъснатото подобряване на обслужването и
удовлетворението на клиентите си и да
ги консултираме, когато имат необходимост, което означава да сме на линия 24/7.
За обединението с Банка Пиреос България
пуснахме специално мобилно приложение –
EVA Postbank, което да отговаря на всичките въпроси на клиентите по отношение
на промените, които ги очакват. След обединението ще разширим възможностите на
този канал, за да предоставяме още повече
разнообразна и полезна информация – от
новости по продукти и услуги, намиране
на най-близките офиси и банкомати, насоки за кандидастване за кредит онлайн, до
помощ в случай на изгубена банкова карта
или забравен ПИН код. Уникалното на това
приложение е, че има “live chat” с експерт
от банката, който може да се намеси, ако
клиентът има по-специфичен въпрос.
Тук искам да спомена и още една изключително успешна иновация на банката ни,
която беше оценена високо от потребителите. Това е първият банков кредитен
чатбот в България – EVA (Electronic Virtual
Assistant), който предоставя полезна информация през приложението Facebook
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Messenger. EVA също получи високи европейски признания – иновацията ни е в селекцията на топ 9 в света в престижния
международен конкурс на EFMA, в конкуренция с над 600 иновации, и сме национален победител в категория „Иновация“
от тазгодишните Европейски бизнес награди.
Така че, ако мога да обобщя, темпът на дигитализация и въвеждане на иновации зависи от самата банка, нейната стратегия и
желанието ´ да отговори на потребностите на потребителите.
Наскоро четохме едно изследване, според
което над две трети от младите американци предпочитат да ходят на зъболекар, отколкото в банков клон. От години
сочите дигитализацията като основа на
стратегията си за развитие. В същото
време България, макар и основен център
за разработване на финансови технологии, си остава на опашката в ЕС по дял
на онлайн банкирането. Можем ли да очакваме внезапен пробив в това отношение, примерно в рязък бум на мобилното
банкиране?

Статистиката, която цитирате, звучи любопитно, но не вярвам да е валидна за Европа и със
сигурност не е вярна за България.
Според национално представително изследване, което ние направихме съвместно с Gemius,
нагласите у нас са доста различни – над 80% от хората все
още предпочитат да посещават
банков офис, за да получат на
място персонална консултация
за възможностите на различните продукти. Именно затова ние
в Пощенска банка продължаваме
да инвестираме усилено в развитието на клоновата си мрежа и в
трансформацията на офисите ни,
за да бъдат те още по-удобни за
потребителите, които предпочитат персоналното обслужване. През ноември, като част от
кампанията за придобиването на
Банка Пиреос България, официално открихме на специално събитие с жива връзка и първите ни
три иновативни клона, които ще
предоставят още по-добро обслужване на клиентите ни. Тези
„дигитални“ локации се намират
в два от най-посещаваните търговски центрове в София – The
Mall и Paradise Center, както и
на улица „Бели Дунав“ в квартал
„Надежда“. Специфично за тях е,
че са с изцяло нов, ултрамодерен
дизайн, който създава удобство
и уют за потребителите, в комбинация с
дигитални зони за самообслужване, които
спестяват време и отговарят на очакванията на клиентите ни. В тези зони има
удобства като банкомат с депозитна функция и голям сензорен екран с информация
за актуалните предложения на банката и
условията по продукти. Там клиентите ще
могат сами да извършват справки, да плащат битови сметки, да правят преводи с
Western Union... Зоните им дават възможност да внасят и теглят от сметките си в
банката, като използват ATM с депозитна
функция. Поетапно зоната за самообслужване ще разширява предлаганите възможности, като включва транзакции между
сметки, кандидатстване за кредит и други
банкови услуги. В новия тип клонове фокусът ще бъде много повече върху консултацията и предлагането на гъвкаво решение
за конкретните потребности на клиента,
а рутинните операции ще могат да бъдат
извършвани в зоната за самообслужване,
което е голямо удобство.
Колкото до дигиталното банкиране, смятам, че то е бъдещето на банковите услуги. Клиентите все повече откриват пре-
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димствата му и ежегодно в нашата банка
наблюдаваме трицифрени ръстове в използването му. Тази тенденция със сигурност
ще продължи, защото дигиталното банкиране е удобно, лесно за ползване, дава добри
възможности за дистанционно извършване
на различни операции и, не на последно място, условията му са по-изгодни за потребителите.
Затова и ние ще продължаваме да надграждаме дигитални канали с нови функционалности, като същевременно работим и по
други интересни иновативни проекти, които предстои да представим на потребителите през 2020 година.
Нашата цел е да сме максимално гъвкави и
да предлагаме на различните клиенти персонализирани банкови продукти и услуги,
както и разнообразни канали за комуникация с нас – имаме отлични възможности и
за тези, които предпочитат офисите, и за
тези, които искат да банкират през телефона си.
Определихте 2018 като най-добрата година на Пощенска банка досега. Как изглежда 2019 до момента? Как се справят
като цяло българските банки в тази среда на необикновено ниски лихви?
Последните години в България бяха белязани от устойчив икономически растеж,
повишаване на доходите и ниска безработица, които рефлектират пряко и върху резултатите на целия банков сектор.
Благоприятната икономическа обстановка
предразполага хората и компаниите да бъдат по-активни и да осъществят отлагани
проекти, да реализират дори и по-смелите
си планове. Определено можем да определим 2018 като много успешна година за Пощенска банка, а очакванията ни са и 2019 да
бъде такава. Още повече, че финализирахме стратегически важното придобиване на
Банка Пиреос България, което ни прави още
по-голяма и по-силна системна за пазара
банка, един от лидерите.
Лихвените равнища през последните години действително могат да се определят
като необикновено ниски, което е предизвикателство пред целия сектор не само у
нас, но и в много други страни. Конкретно в
България сме достигнали нива на лихвите,
каквито не сме виждали в новата история.
Маржовете се свиват и това оказва негативно влияние върху доходността на банките. За щастие се намираме във възходящ
икономически цикъл, търсенето на кредити
остава стабилно и успяваме да компенсираме по-ниските лихви с по-високи обеми
- данните за третото тримесечие сочат
ръст на кредитите около 7% на годишна
база. Високата ликвидност също ни помага в това отношение, като ни позволява да
поддържаме стабилни ликвидни буфери.

"Нашата цел е да
сме максимално
гъвкави и да
предлагаме
на различните
клиенти
персонализирани
банкови продукти
и услуги, както
и разнообразни
канали за
комуникация с нас –
и за тези, които
предпочитат
офисите, и за
тези, които искат
да банкират през
телефона си."
По всичко личи, че политиката на ниски лихви и използването на количествени улеснения от ЕЦБ ще се запази още известно
време. Когато беше въведена, тя се оказа
много добра мярка за справяне с кризата,
но нейната ефективност започва да се изчерпва и е време арсеналът да бъде допълнен с нови мерки.
Обичайна последица от ниските и дори
отрицателни лихви е пренасочване на
инвеститорите към други активи, примерно недвижими имоти, което води до
чувствително напомпване на цените на
тези активи. Забелязвате ли подобни
ефекти в България?
Да, през последните няколко години се възобнови интересът към инвестиции в недвижими имоти, но това до голяма степен се
дължи на положителното икономическо развитие на страната и повишените доходи.
Все още не можем да говорим за създаване
на балон – ръстът на цените е умерен и е
под 10%, докато през последните години
средната работна заплата расте с двуцифрени темпове.
Вярно е, че на пазара има много свободни
пари, но те не се насочват само към недвижимите имоти, а и към други алтернативни
форми на инвестиране, които също носят
добра доходност. В Пощенска банка напри-

мер предлагаме успешно взаимни фондове,
които са достъпни алтернативи за дългосрочно спестяване и могат да отговарят
на индивидуалния инвеститорски профил.
Тези продукти осигуряват достъп до акции,
облигации и други ценни книжа от Европа,
САЩ, Япония и глобалните развиващи се
пазари, а плюсът им е, че са напълно хармонизирани с европейското законодателство.
Специфично при тях е, че клиентите могат
да участват и с по-малки суми – равностойността на 50 лева в евро или долари. За високия сегмент клиенти предлагаме и още
по-интересни инвестиционни възможности
и 100% Wealth Management, благодарение
на успешното си партньорство с Eurobank
Private Bank Luxembourg.
Според министъра на финансите България може да очаква още до края на април покана за влизане в механизма ERM II,
прословутата "чакалня" на еврозоната.
Доколко постижимо е в обозримо бъдеще
българското членство в еврозоната, и
какви ефекти би имало то върху банковата система?
Присъединяването на България към еврозоната няма алтернатива – ние сме приели
това още с членството ни в Европейския
съюз. Кризата обаче забави приемането ни и
въпреки че отдавна изпълняваме всички критерии, трябваше да мине време, за да могат
някои държави-членки да бъдат убедени, че е
време да направим следващата стъпка.
Членството на България в еврозоната няма
да има кой знае какъв ефект върху банковата ни система, защото голяма част от
ползите са вече налице – имаме фиксиран
курс на лева повече от 20 години, лихвите
ни са сравними с тези в много страни от
Централна и Западна Европа, изравнихме цените на преводите в евро и лева. Скоро се
очаква да станем и част от банковия съюз,
но и това няма да доведе до някакви особени промени – ние отдавна следваме същите
закони и регулации, валидни не само за еврозоната, но и за всички банки от Европейския
съюз. Не трябва да забравяме и че повечето
от българските банки са част от големи
европейски и международни групи и поради
това отдавна са под надзора на ЕЦБ.
Чехия, Полша и Унгария демонстрират
все по-откровено нежелание да приемат
еврото. Защо позицията на България е
различна? Само във валутния борд ли
трябва да търсим обяснението?
Да, основната причина е валутният борд и
фактът, че цяло едно поколение е израснало
с него и го приема за даденост. Българите
сме по-големи привърженици на засилената
европейска интеграция и отчитаме факта,
че носи ползи за хората и бизнеса и страната като цяло.
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OUR GOAL IS TO
PROVIDE DIGITAL
SERVICES THAT ARE AS
FLEXIBLE AS POSSIBLE
Petia Dimitrova, Postbank's Chief Executive Officer and Chairperson
of the Management Board
By PETAR YOVCHEV / Photography CREATIVE VISUAL SOLUTIONS

M

s. Dimitrova, the operational
merger of Postbank and Piraeus
Bank Bulgaria is already a fact.
What effects do you expect
from this deal?
We managed to complete the acquisition of Piraeus Bank Bulgaria in record time - the merger
of the systems and branch network was completed on November 18, the legal merger happened five days prior, while the preparations
took less than five months. This is a record for
our market, because it is our second merger
in the past three years and we have already
gained valuable experience. I am very proud of
this fact and even prouder of my team, which
managed to make the impossible possible, all
without making our main business suffer.
The deal is of key importance for the Eurobank
Group, which we're a part of, and whose main
shareholders are Canadian and American
funds. Its strategy is to expand its activities with
a focus on markets where it is a leader. For me,
this is also a new landmark point in Postbank's
successful history, which has been among the
leaders on the Bulgarian market for 28 years
already. We are merging with Piraeus Bank Bulgaria our strengths, which include international
expertise and gained experience, but above all,
we are merging our teams of professionals, who
are our most valuable asset.
After the merger, Postbank is becoming even
bigger and will offer more to its clients. Our
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share on the Bulgarian market exceeds 10% in
terms of asset value, credits and deposits. We
are reaffirming our position of a systemic bank
on the market, as we will rank with a credit
portfolio worth BGN 7.5 billion and deposits
worth BGN 9.3 leva billion. We are expanding
our branch network, which is an additional benefit for our customers.
Our plans for after the merger are ambitious first, to achieve even more value added for
customers, society, our employees and shareholders. In 2020 we'll stay focused on our priority - to offer our clients the best customer
experience, the so called "customer journey",
based on their individual needs, as well as innovative digital services.
The deal with Piraeus Bank Bulgaria is yet
another move towards consolidation, which
is ongoing in the banking sector both at
national and global level. Do you expect this
tendency to continue? Is there a risk for international banking corporations to become
too large and cumbersome in a time when
increasingly quicker and flexible competitors
are emerging from the high-tech sector?
Consolidation is a natural process that moves
the market forward. The fact that we're becoming bigger does not mean we are becoming
less flexible or innovative. Quite the opposite this allows us to direct more resources to new
products and services, to various digital cus-

tomer contact channels, which lead to a better
service. This is practically a way for them to
compete even more successfully with all other
players on the market, including FinTech companies, for providing solutions that lead to higher customer satisfaction. In Postbank we have
developed and are implementing a strategy for
digitalization, which is precisely related to the
application of innovations in everyday banking
that are of use to customers. An example of
such an exceptionally successful project of
ours is the introduction of a more modern and
secure way to confirm payment documents
with an electronic signature. It was recently
awarded in one of the most prestigious European banking competitions - The Retail Banking: Europe 2019 Awards, in the Excellence in
Customer Centricity or Customer experience
category. As a modern bank that is concerned
about the environment and our customers'
care, we are among the first on the Bulgarian
market to offer the signing of documents with
an e-signature across our branch network of
close to 200 offices. With the introduction of
the project, we managed to reduce our paper
costs by 43%, logistics by 30% and customer
service time by 12%. I would like to underscore
that we won this award while competing with
some of the biggest banks in Europe, such as
Santander, Danske Bank, Nordea, BBVA, Raiffeisen Bank, OTP Group, among others, which
is a source of pride not only for us, but for the
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whole Bulgarian banking sector. For our innovations and customer care in the past two
years, we were awarded the best retail banking
in Bulgaria award by the London-based World
Finance Review Magazine. The dozens of other
awards come to prove that we are on the right
path in constantly improving customer care
and satisfaction and consulting the when they
need it, which means we're available 24/7. We
launched a special mobile application for our
merger with Piraeus Bank Bulgaria - EVA Postbank, which answers all customer questions
about the changes they can expect. After the
merger, we will expand this channel's capabilities in order to provide even more diverse and
useful information, ranging from new products
and services, finding the nearest offices and
ATMs, advice on how to apply for loans online,
to providing help in case a card is lost or a PIN
code is forgotten. What's unique about this application is that has a "live chat" with an expert
from the bank, who can offer help in case the
customer has a more specific question.
This is an exceptionally successful innovation of our bank, which was highly praised by
customers. The first banking credit chatbot in
Bulgaria - EVA (Electronic Virtual Assistant),
offers useful information via Facebook Messenger and now on the Application. EVA also
received high European recognitions - our innovation is in the top 9 list of the prestigious international competition EFMA, competing with

over 600 innovations, and we are national winner in this year's European business awards'
innovations category.
Therefore, if I could summarize things, the
speed of digitalization and introducing innovations depends on the bank itself, its strategy
and desire to respond to customer needs.
We recently came across a study, according
to which over two-thirds of young Americans would rather go to the dentist than a
bank office. For years, you have pointed to
digitalization as the foundation of your strategy for development. Meanwhile, Bulgaria,
although a main center for developing financial technologies, remains at the bottom of
the EU with its share of online banking. Can
we expect a sudden breakthrough in this
regard, like a sharp rise in mobile banking,
for example?
The statistics you're quoting sound interesting,
but I doubt they are valid for Europe and surely
not for Bulgaria. According to a nationally representative poll, which we conducted together
with Gemius, attitudes in Bulgaria vary significantly - over 80% of people still prefer to visit
the bank's office in order to be personally consulted about the different products. The is precisely why, we at Postbank continue to invest
heavily in the development of our branch network and our offices' transformation, in order to
better suit them for the customers who prefer

personal service. In November, as part of the
campaign for acquiring Piraeus Bank Bulgaria,
we officially opened at a special event with a
livestream our first three innovative branches,
which will offer even better service to our customers. These "digital" offices are located in
two of the busiest shopping malls in Sofia - The
Mall and Paradise Center, as well as on Beli
Dunav (White Danube) Street in Sofia's Nadezhda district. What's unique about them is
that they have a completely new super-modern
design, which offers comfort and coziness to
customers, in combination with the digital selfservice zones, which saves time and respond
to our customers' expectations. These zones
offer amenities such as deposit ATMs. The
self-service zone will gradually expand the
services it offers by including transactions between accounts, applying for loans and other
banking services. The focus in the new types
of branches will be much more on consultations and offering flexible solutions catered to
the clients' specific needs, while routine operations can be made in the self-service zone,
which is very convenient.
As far as digital banking goes, I believe that it is
the future of banking services. Clients are discovering its advantages more and more and we
are seeing three-figure growth of its use in our
bank annually. This trend will surely continue
because digital banking is convenient, userfriendly, offers remote operations, and last but
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not least, its terms are more advantageous
for customers.
That's why we will continue to further develop digital channels with new functionalities,
while working on other interesting innovative
projects, which we are yet to present to our
customers in 2020. Our goal is to be as flexible as possible and offer personalized banking products and services to our customers, as
well as various communication channels - we
have excellent offers for those who prefer the
brick and mortar offices, as well as those who
would like to do their banking on their phones.
You described 2018 as the best year for
Postbank so far. How does 2019 look so
far? How are Bulgarian banks generally doing in this environment of unusually low interest rates?
The recent years in Bulgaria were marked by
sustainable economic and income growth, and
low unemployment, which reflect directly on the
whole banking sector's results. The favorable
economic environment predisposes people and
companies to be more active and take on projects that had been put on hold or even their
bolder plans. We can definitely describe 2018
as a very successful year for Postbank and our
expectations for 2019 are no different. What's
more is that we are finalizing the strategically
important acquisition of Piraeus Bank Bulgaria,
which makes us an even bigger and stronger
systemic bank, one of the market leaders. The
interest rates from recent years can definitely
be described as unusually low, which is a challenge for the whole sector not only in Bulgaria,
but in many other countries as well. Specifically
un Bulgaria, we have reached record-low interest rates that have not been seen our recent
history. The margins are contracting, which has
a negative impact on bank's return rates. Fortunately, we are in an upward economic cycle, demand for credits remains stable and we manage
to compensate the lower interest rates with the
higher volumes - according to data for the third
quarter, there was a credit increase of around
7% year-on-year. The high liquidity is also helpful in that regard, as it allows us to maintain stable liquidity buffers.
It seems that the policy of low interest rates
and the use of quantitative easing by the European Central Bank (ECB) will remain for a
while. When it was introduced, it was a very
good measure for dealing with the crisis, but
its efficiency is starting to wane and it is time
for the arsenal to be supplemented with new
measures.
The typical consequence of low and even
negative interest rates is that investments
are redirected towards other assets, like real
estate properties, which significantly pumps
their prices up. Do you see any similar effects in Bulgaria?
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"Demand for credits remains stable and
we manage to compensate the lower
interest rates with the higher volumes"
Yes, there is renewed investment interest in
real estate in recent years, but this is largely
due to Bulgaria's positive economic development and the higher incomes. We cannot
talk about a bubble yet, because the price
increase is moderate and under 10%, while
the average wage has been increasing by
two-digit figures in the past years. It's true
that there is quite a lot of available money
on the market, but it's not being directed only
towards real estate. The money is also going towards other alternative forms of investments with a good return rate. In Postbank,
for example, we are successfully offering
mutual funds, which are affordable alternatives for long-term saving and can respond
to the individual investor profile. These products ensure access to shares, bonds and
other securities in Europe, the US, Japan
and global emerging markets, and the fact
that they are completely harmonized with European legislation is a benefit.
What's unique about them is that customers
can participate with smaller sums as well - the
equivalent of 50 leva in euro or US dollars. We
are offering even more interesting investment
opportunities to the higher segment of customers, including 100% Wealth Management,
thanks to our successful partnership with Eurobank Private Bank Luxembourg.
According to the Finance Minister, by the
end of next April Bulgaria can expect an
invitation to join the ERMII mechanism - the
"eurozone waiting" room. How likely is Bulgaria's eurozone membership in the near future and what effects would it have on the
banking system?

Bulgaria's joining the eurozone has no alternative - we have accepted this with our EU Membership already. The economic crisis, however,
delayed our accession, and although we have
been meeting all criteria for a while, some
Member States needed more time to become
convinced to take the next step.
Bulgaria's eurozone membership will not have
too much of an effect on our banking system,
because a large part of the benefits are already
present - we have had a fixed exchange rate
of the lev for more than 20 years, interest rates
are comparable to those in many countries in
Central and Western Europe, we equalized the
leva and euro transaction fees. We are soon
expected to become a part of the banking union, but this, too, will not lead to any significant
changes - for a long time we have been observing the same laws and regulations, which apply
not only for the eurozone, but all banks across
the EU. We must not forget that most Bulgarian
banks are part of big European and international
groups, and thanks to this, they have long been
under the ECB's supervision.
Czechia, Poland and Hungary are demonstrating an increasing unwillingness to
adopt the euro. Why is Bulgaria's position
different? Should we be looking for an explanation in the currency board alone?
Yes, the currency board is the main reason,
combined with the fact that a whole generation grew up with it and is taking it for granted. We Bulgarians are bigger supporters of
the enhanced European integration and we
account for the fact that it is generally beneficial to the people and businesses in this
country.
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НАЙ-ЦЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТИ
ПРОПЪТУВАХА ЦЯЛА ЕВРОПА ЗА КОЛЕДА
Инициативата на Mastercard „Вкусът на дома“ стопли сърцата на десетки българи с вкуса на детството им
Българският розов домат може да се определи като вкуса на лятото от детството за милиони българи по света. Нашето
кисело мляко притежава резлив вкус, който
никой йогурт на света не може да докара.
Луканка, бабек, крокмач, лютеница, баница,
люти чушки, мурсалски чай, изобилие от
подправки и още, и още… Спомени за бабини ястия, приготвени у дома. За някой
сънародник, живеещ далеч от дома обаче,
тези съкровища са само спомен. Ето защо
Mastercard избра да свърже българите в България с техните близки в чужбина през безценните емоции на родните вкусове.
За шест студени седмици коледната инициатива успя да стопли сърцата на десетки българи. Mastercard подари 50 колета с
любими български продукти на хора, които
живеят из цяла Европа, от името на техни
приятели и семейство. Всички гласували
за любим български продукт в анкетата
на Мastercard имаха възможност да изразят най-топлите си чувства към своите
близки, които живеят в друга държава.
Избраните 5 любими традиционни български продукта бяха изпратени за коледните
празници като подарък за тези, които са
далеч от дома. Изпратени бяха подаръци,

а пристигнаха спомени: защото именно
около празниците имаме нужда да бъдем
заедно и да се върнем към скъпия си корен.
Всички спечелили от инициативата получиха безценно преживяване, опаковано в традиционни български вкусове. Сред някои от
българите, изпратили щастлив момент на
свой близък, бяха и познати лица, като Силвена Роу, Андре Токев, Божана Кацарова, Марио Бакалов, Евгения и Ваня Джаферович, и
Красимира Хаджииванова. Въпреки километрите, тази кауза успя да събере поколения
българи с традиционните български вкусове. И макар че смартфоните ни разполагат
с все по-голяма и по-голяма памет, спомените ни избледняват.
Тази година Mastercard застава зад всички
шеф-готвачи, ресторанти и любители на
кулинарни места и събития, които търсят нова интерпретация на българските
вкусове и възкресяване на забравените рецепти от минали векове със съвременни
технологии.
“Традиционният вкус на една страна не е
само в подправките, продуктите и рецептите. Вкусът се формира от хората. Ние,
хората, даваме живот и богатство на вкуса през годините и носим отговорността

да запазим този вкус жив и да го предаваме от поколение на поколение. Ние сме
връзката между миналото и бъдещето.
Вярваме, че с това всички ние започваме
нещо безценно: към вкуса на традицията,
добавяме щипка настояще, за да имаме бъдеще,” коментира Ваня Манова, Мениджър
на Mastercard за България.

Марио Бакалов, Старши първи офицер на Airbus A-380.
Фото: Димитър Караниколов

THE MOST VALUABLE BULGARIAN PRODUCTS
HAVE TRAVELED ALL OVER EUROPE FOR CHRISTMAS
Mastercard's “Taste of Home” initiative warmed up the hearts of dozens of Bulgarians with the taste of their childhood
Bulgarian pink tomato can be defined as the
taste of childhood’s summertime for millions of
Bulgarians around the world. Our yogurt has a
spicy taste that no yogurt in the world can resemble. Lukanka, babek, krokmach, lutenitsa,
banitsa, hot peppers, mursal tea, plenty of spices and more and more… Memories of Grandma's home-cooked meals. For some compatriot

living away from home, however, these treasures
are only a memory. Therefore, Mastercard has
chosen to connect Bulgarians in Bulgaria with
their relatives abroad through the priceless emotions of the traditional tastes.
For the period of six cold weeks, the Christmas
initiative has managed to warm up the hearts
of dozens Bulgarians. Mastercard sent 50 gift
packages of favorite Bulgarian products to
people living all over Europe, on behalf of their
friends and family. Everyone who has voted for
a favorite Bulgarian product in the Mastercard’s
Facebook poll, had the opportunity to express
their warmest feelings to their loved ones living abroad. The 5 favorite traditional Bulgarian
products were sent for the Christmas holidays as
a gift for those who are away from home. Gifts
were sent and memories had arrived: because
it is around the holidays that we need to be together and get back to our precious root.
All the winners of the initiative received a priceless experience, packed in traditional Bulgarian flavours. Some of the Bulgarians who sent
a happy moment to their close ones included
celebrities such as Silvena Rowe, Andre Tokev,

Bozhana Katsarova, Mario Bakalov, Evgeniya
and Vanya Dzhaferovich and Krasimira Hadjiivanova. Despite the kilometers, this cause has
managed to gather generations of Bulgarians
with traditional Bulgarian tastes. And although
our smartphones have larger and larger memory, our memories are fading.
This year, Mastercard stands behind all chefs,
restaurants and lovers of culinary venues and
events, who are looking for new interpretations
of the Bulgarian flavors and for resurrecting of
the forgotten recipes from the old times through
modern technology.
“The traditional taste of one country is not
formed only from spices, products and recipes.
The taste is shaped by people. We, as humans,
give life and a wealth of taste over the years and
we have the responsibility to keep that taste alive
and pass it on from generation to generation.
We are the connection between the past and
the future. We believe that with this we all start
something priceless: to the taste of tradition, we
add a pinch of present to have a future.”, said
Vanya Manova, Country Manager of Mastercard
Bulgaria about the initiative.
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БАВНИ И
ЯРОСТНИ

Българският автомобилен пазар е най-скромният
в ЕС - и обяснението далеч не е само в ниските доходи

П

родажбите на нови автомобили в България през октомври са скочили с над 9% спрямо същия месец на миналата
година, показва статистиката на европейската браншова организация АСЕА. Като цяло пазарът на Стария
континент започва да се възстановява (+8.7%) след чувствителния
спад през пролетта и лятото, предизвикан най-вече от проблемите
на повечето производители с новите тестове за емисии WLTP.
У нас през октомври са продадени 2798 нови автомобила по данни
на вносителите, като добрият резултат вероятно се дължи и на
проведения през този месец Софийски автосалон. Числата обаче
включват и автомобилите, фиктивно продадени в България и после
реекспортирани към западноевропейски пазари.
Ръстът през октомври допринася и годишната статистика да излезе на плюс. От началото на 2019 са продадени 29 692 нови коли, с
2.4% повече спрямо същия период на миналата година. На този фон
обаче пазарът в Литва е пораснал с 8%, в Унгария - с 10%, в Румъния - с 19%, а в Литва - с 43%. Сравненията със Западна Европа са
напълно неуместни: само за месец в Швеция са продадени толкова
автомобили, колкото за всичките 10 месеца у нас.
БЪЛГАРИЯ СИ ОСТАВА И НАЙ-СКРОМНИЯТ пазар за нови автомо-
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били в Европейския съюз, ако вземем предвид броя на населението.
Продажбите от началото на годината се равняват на около 4.2
нови автомобила на хиляда души (без да отчитаме реекспорта, който вероятно надхвърля една десета от пазара). Това е безкрайно
далеч не само от страни като Люксембург (79.6 нови автомобила на
хиляда души) или Германия (36.5), но дори и от сравнително бедната
Португалия (18.4).
Дори и сред страните от бившия Източен блок България е далеч зад
всички. В Хърватия, която има с три милиона души по-малко население от нас, продажбите са почти два пъти повече. Литва, чието
население е точно 2.5 пъти по-малко от българското, потребява с
една трета повече нови автомобили.
ДЕЖУРНОТО ОБЯСНЕНИЕ е в по-ниските доходи и стандарт на живот у нас. Само че то обяснява само последното място на България
в класацията, не и разликата с другите страни от нашия регион.
Ако погледнем Брутния продукт на глава от населението, преизчислен според Паритета на покупателната способност, България (24
577 долара) не е чак толкова далеч от Хърватия (27 664), Румъния
(27 753), Гърция (30 522), Латвия (31 215), Унгария и Португалия (33
409), дори Словения (38 800) и Чехия (39 300). Разликата между нас и

тези държави е между 1.12 и 1.59 пъти. Но разликата в продадените
нови коли е 3.2 пъти (в случая с Хърватия) и даже 7 пъти (в случая
със Словения).
ДРУГАТА, И ОЧЕВИДНО ДАЛЕЧ ПО-СЪЩЕСТВЕНА част от обяснението, е в пазара на употребявани автомобили.
Срещу 29-те хиляди регистрирани нови автомобила от Пътна полиция за десетте месеца на годината са регистрирани 192 412 "втора ръка". Всъщност даже трета и четвърта ръка, защото от тях
само 11 000 са на възраст под 5 години, и още 28 хиляди са между
5 и 10 години. Остатъкът - над 153 хиляди автомобила - е на над
10-годишна възраст.
Никъде другаде в нашия регион няма подобно съотношение между
нови и стари коли (4.2 на хиляда срещу 27.5 на хиляда). А причината
да няма е, че никъде другаде данъчното и екологичното законодателство не са така
толерантни към т.
НОВИ АВТОМОБИЛИ НА 1000 ЖИТЕЛИ
нар. "нов внос". Особено в "премиум" сегСловения
61 568
29.7
мента.
Чехия
211 045
19.8
Естония

22 675

17.1

И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ В ИЗТОЧНА
Словакия
85 854
15.7
ЕВРОПА разчитат
Литва
38 854
13.9
предимно на употребявани коли (Полша
Хърватия
55 457
13.5
внася 850 000 годишУнгария
127 549
13.1
но, или по 22 на хиляКипър
10 461
12.1
да души - съизмеримо
с българския случай).
Полша
457 724
11.9
Разликата е, че в
Гърция
100 048
9.2
страни като Полша
Латвия
15 679
8.1
данъците, таксите
и застраховките наРумъния
134 698
6.9
казват купувачите
България
29 692
4.2
на големи и мощни
стари автомобили.
В колонките: страна, продажби на нови
България ги поощряавтомобили януари - октомври 2019, нови
ва. През миналата
автомобили на 1000 жители
година финансовото
министерство направи първата стъпка в обратна посока, като прокара промяна в
данък МПС, така че той да отчита и екосертификата на автомобила. Но тази промяна е толкова плаха (в повечето случаи се касае
за разлики от 10-30 лева в годишния данък), че на практика няма
никакъв задържащ ефект.
ТОВА ОБЯСНЯВА И ЗАЩО в Полша BMW е шестата най-популярна
марка на пазара втора ръка, а Mercedes е десетата. В България
Mercedes e втора, BMW - трета, а в петорката попада и Audi.
Тъкмо оттам идва разликата между нашия пазар и тези в Румъния,
Полша и т.н. В България има още немалко хора, които могат да си
позволят бюджетен нов автомобил. Но на същата цена могат да
си купят и употребяван премиум, който на всичкото отгоре ще им
е по-евтин като последващи данъци и такси. Разбира се, няма да
е по-евтин за техническа поддръжка, което е една от причините
автопаркът у нас да е в лошо състояние и да има толкова много
злополуки по пътищата. Освен това употребяваните луксозни автомобили, по-правило по-големи и по-мощни, замърсяват значително повече. Което е и причината навсякъде по света да се облагат
в по-голяма степен. Малка корекция в тази посока може да съживи
осезаемо пазара на нови автомобили у нас. И да ни нареди ако не до
Чехия и Словения, поне до Румъния и Гърция.
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SLOW AND FURIOUS
The Bulgarian car market is the most modest in the EU,
and the explanation is far from the low income
By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHUTTERSTOCK

October’s new car sales in Bulgaria were over
9 percent up on the same month last year, according to statistics from ACEA, the European
Automobile Manufacturers Association. Overall, the Old Continent passenger car market
is rallying (+8.7 percent) after the slump in
the spring and summer, mainly caused by the
problems of most manufacturers with the new
WLTP emissions tests.
In October, 2,798 new passenger cars were
sold in Bulgaria according to importers’ data,
and the good result is probably due to the Sofia Motor Show held this month. However, the
figures also include cars fictitiously sold in Bulgaria and subsequently re-exported to Western
European markets.
Growth in October also helps to improve the
annual statistics. Since the beginning of 2019,
29,692 new cars have been sold, up 2.4 percent from the same period last year. Against
this background, however, the market in Lithuania grew by 8 percent, in Hungary - by 10
percent, in Romania - by 19 percent, and in
Lithuania - by 43 percent. The comparisons
with Western Europe are completely irrelevant:
in just a month Sweden has reported as many
sales as this country had in all 10 months.
BULGARIA REMAINS THE SHYEST new car
market in the European Union, given the population size.
Sales since the beginning of the year have totalled about 4.2 new passenger cars per thousand people (excluding re-export, which probably exceeds one-tenth of the market). This
is infinitely far not only from countries such
as Luxembourg (79.6 new cars per thousand
people) or Germany (36.5), but even from relatively poor Portugal (18.4).
Bulgaria is far behind even among the countries of the former Eastern Bloc. In Croatia, a
country of three million people less than Bulgaria, sales are almost twice as high. Lithuania,
whose population is exactly 2.5 times smaller
than the Bulgarian population, consumes onethird more new cars.
THE STOCK EXPLANATION is the lower income and living standards in this country. But it
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explains only Bulgaria's last place in the ranking, not the difference with other countries in
our region.
If we look at the per capita GDP, recalculated
on the PPP basis, Bulgaria (USD 24,577) is
not that far from Croatia (27,664), Romania
(27,753), Greece (30,522), Latvia (31,215). ),
Hungary and Portugal (33,409), even Slovenia
(38,800) and the Czech Republic (39,300).
The difference between us and these countries is between 1.12 and 1.59 times. But the
difference in new cars sold is 3.2 times (in the
case of Croatia) and even 7 times (in the case
of Slovenia).
NEW CARS FOR 1000 RESIDENTS
Slovenia
Czech Republic

61,568

29.7

211,045

19.8

Estonia

22,675

17.1

Slovakia

85,854

15.7

Lithuania

38,854

13.9

Croatia

55,457

13.5

Hungary

127,549

13.1

Cyprus

10,461

12.1

Poland

457,724

11.9

Greece

100,048

9.2

15,679

8.1

Romania

134,698

6.9

Bulgaria

29,692

4.2

Latvia

The the columns: country - new car sales
January - October 2019 - new cars per 1,000
inhabitants

THE OTHER, AND OBVIOUSLY FAR MORE
SUBSTANTIAL, part of the explanation is in the
used car market.
192,292 second-hand vehicles were registered
registered by the Traffic Police against the
29,000 new cars over the ten months of the
year. In fact, even the third- and fourth-hand
ones, of which only 11,000 are under 5 years

old, while another 28,000 are between 5 and
10 years old. The rest - over 153,000 cars - are
older than 10 years.
Nowhere else in our region is there a similar
ratio between new and used cars (4.2 per mil
vs. 27.5 per per mil). And the reason is that
nowhere else is tax and environmental legislation so tolerant of so-called "new imports".
Especially in the premium segment.
OTHER COUNTRIES IN EASTERN EUROPE
also rely mainly on used cars (Poland imports
850,000 a year, or 22 per thousand people commensurate with Bulgaria). The difference
is that in countries like Poland, taxes, fees and
insurance penalise buyers of big and powerful
old cars. Bulgaria encourages them. Last year,
the Ministry of Finance took the first step in the
opposite direction, promoting an amendment in
the vehicle tax to take into account the car's
eco-certification. But this change is so timid (in
most cases it is a difference of BGN 10-30 in
the annual tax) that there is practically no deterring effect.
This also explains why in Poland BMW is the
sixth most popular second-hand brand on the
market and Mercedes is the tenth. Mercedes is
second in Bulgaria, BMW is third, and Audi is
among the top five.
That's where the difference between our market and those in Romania, Poland, etc. comes
from. There are quite a few people in Bulgaria who can afford a budget new car. But
at the same price, they can also buy a used
premium, which, on top of that, will be less
expensive as far as subsequent taxes and
fees are concerned. It will definitely not be
cheaper for technical maintenance, which is
one of the reasons why the fleet in our country is in poor condition and there are so many
road accidents. In addition, used luxury cars,
generally larger and more powerful, pollute
much more. Which is the reason why they
are being taxed more and more everywhere.
A small correction in this direction can significantly revive the market for new cars in
this country. And line us up, if not next to the
Czech Republic and Slovenia, at least to Romania and Greece.
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Throughout Europe for you
GLS transports over 430 million parcels per year
throughout Europe.
Every day more than 14,000 employees and about
19,000 vehicles are on duty for 220,000 customers.
For you in Bulgaria in cooperation with
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КОЙ ЩЕ ВЛАДЕЕ
GOOGLE?
WHO WILL OWN
GOOGLE?

БЪЛГАРИТЕ ГОВОРЯТ МНОГО
ДОБЪР АНГЛИЙСКИ
BULGARIANS SPEAK VERY GOOD ENGLISH
България е на 24-о място в света от
общо 100 изследвани държави по ниво
на владеене на английски език, показва
ежегодното проучване Еnglish Proficiency
Index на международната образователна
организация EF. Уменията на българите
са оценени като "високи" и страната
попада в една група с Швейцария, Гърция,
Чехия и Словакия.
Донякъде изненадващо, резултатите на
българите в тестовете са забележимо
по-високи от тези на страни, в които
английският е официален (като Нигерия, Кения и Индия), а също и на развити
държави като Франция, Испания, Италия
и Южна Корея или основен език. Другата
положителна тенденция е, че показателят на България се е повишил с над един
пункт спрямо предишното проучване.
Страната с най-добро ниво на владеене
на английски (извън Великобритания и
САЩ) е Холандия, следвана от Швеция,
Норвегия, Дания и Сингапур. От държавите в Източна Европа най-предно класиране имат Полша (11-а, но с многобройна
диаспора във Великобритания) и Хърватия
(14-а). Най-зле говорят английски в Саудитска Арабия, Киргизстан и Либия.
ЕF прави и паралелно класиране за градовете, в което водят Амстердам, Стокхолм
и Копенхаген, а София е на 28-а позиция,
с еднакъв показател с Прага и Париж, и
доста пред Мадрид, Сеул, Милано, Шанхай,
Рим, Пекин и Санкт Петербург.
Все пак трябва да се отбележи, че изследването на EF не отчита процента на англоговорещи от цялото население, а само
оценява качеството на владеене на езика у
онези, които са заявили, че го ползват.
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Bulgaria ranks 24th in the world out of 100
countries on English speaking skills, reads
the annual English Proficiency Index survey of
the company EF Education. The skills of the
Bulgarians are rated "high" and the country
falls in a group with Switzerland, Greece, the
Czech Republic and Slovakia.
Somewhat surprisingly, the scores of Bulgarians in the tests are noticeably higher than
in countries where English is an official
language (Nigeria, Kenya and India), as well
as in developed countries such as France,
Spain, Italy and South Korea where English
is the first foreign language. Another positive
trend is that Bulgaria's index has increased by
more than one point compared to the previous
survey.
The Netherlands is the country with the best
level of English (outside the UK and the
US), followed by Sweden, Norway, Denmark
and Singapore. Of the countries in Eastern
Europe, Poland (11th, but with a numerous
diaspora in the UK) and Croatia (14th) have
the highest ranking. English is badly spoken in
Saudi Arabia, Kyrgyzstan and Libya.
EF also provides a parallel ranking of cities,
which is led by Amsterdam, Stockholm and
Copenhagen, with Sofia holding the 28th
position, along with Prague and Paris, and
well ahead of Madrid, Seoul, Milan, Shanghai,
Rome, Beijing and St. Petersburg.
However, it should be noted that the EF survey does not take into account the percentage
of English speakers out of the total population, but only assesses language proficiency
among those who have stated they use it.

Ако се състави класация на най-влиятелните компании на планетата,
вероятно първото място ще се падне на
Google - някогашната интернет търсачка, която днес разполага с планини от
лична информация за потребителите, за
местоположението, начина им на живот
и развитието на бизнеса им. Затова и
новината от началото на декември, че
основателите й - Сергей Брин и Лари
Пейдж - се оттеглят от управлението на
компанията-майка Alphabet, предизвика у
повечето наблюдатели неясна тревога.
По правило пионерите в IT индустрията от Бил Гейтс и Стив Джобс до Брин и
Пейдж - се ползват с доверие и симпатии
в обществото. Но дали така ще стоят
нещата и с онези, които ще дойдат на
тяхно място? Засега никой няма ясен
отговор на въпроса в чии ръце ще остане
Google.
In a ranking of the most influential companies
the world over, Google is likely to come first.
This is the one-time Internet search engine
that today sits on piles of personal information
about users, their location, lifestyle and business development. That is why the news from
early December that its founders - Larry Page
and Sergey Brin - are stepping down from the
management of the Alphabet parent company
has raised unclear concerns for most observers. As a rule, IT industry pioneers - from Bill
Gates and Steve Jobs to Brin and Page - are
trusted and liked by society. Well, will that be
the case with those replacing them? So far,
no one has a clear answer to the question of
who will grab Google.
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Преди 40 години СССР влезе в Афганистан - и предопредели
собствения си край. Но и другите не си взеха поука
Текст БОЙКО ВАСИЛЕВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Е

оставаха непълни три години. Афганистан
бе нещо повече от съветски Виетнам. Превърна се един от най-здравите пирони в
ковчега на червената империя.

ПРЕРАЗКАЗВАМ СВОБОДНО стихотворението на Ръдиард Киплинг “Аритметика на
границата”. С него “бардът на империализма” нагледно показва как Британската империя владее света, но не може да спечели
три войни в Афганистан в края на ХIХ и началото на ХХ век. И историкът Найъл Фъргюсън цитира тези стихове. Защото в тях
има по-голямо обобщение. Какво означава
така наречената “асиметрична” война? Инвестираш много, но врагът може да победи
с далеч по-малко - с шишане от 10 рупии да
елиминира 3000 лири. Затова твоята загуба
е далеч по-болезнена от неговата.

Още повече, че противникът, наричан от
съветската пропаганда “душмани”, а от мюсюлманския свят - “муджахедини”, бойци за
вярата, бързо получи подкрепата на местното население. Зад легендите на партизанската война Гулбудин Хекматияр и Ахмад
Шах Масуд застанаха САЩ, Западът, арабските страни, Турция. Збигнев Бжежински,
съветникът по националната сигурност на
президента Джими Картър, се снима на афганистанската граница с оръжие в ръка. В
момента, в който американците снабдиха
муджахедините с преносими зенитни ракети “Стингър”, съветското предимство във
въздуха се оказа илюзия. Цената: 333 свалени съветски хеликоптери.

здачът препуска в мрачното дефиле. Изстрел, смърт и край.
Бляскав британски офицер пада в
афганистанските планини. Куршум,
изстрелян от допотопно шишане за 10 рупии, надвива 3000 лири, вложени в образование. Каква полза, че офицерът е чел класиците? Че владее сложни глаголни времена
и изискана фраза? Че е гордостта на ескадрона? 3 срещу 3000: уравнението не излиза.
Евклид няма да извади куршума от тялото.
Скритият в засада афганистански боец ще
убие, без да харчи много-много. Няма да победи, но няма и да те остави да победиш.

НЕ ЗНАМ ДАЛИ СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ знаеше това, когато точно преди 40 години вкара танковете си в Афганистан. Конкретният повод днес е въпрос за отличници по
история. Афганистанските левичари свалят президента, после се сбиват помежду
си; един от тях е удушен с възглавница. В
крайна сметка, по-слабата фракция уж вика
съветските танкове “на помощ”.
Но последствията са известни. Нещо повече, те промениха света.
В афганистанските планини СССР загуби
10 години, 15 000 бойци, 147 танка, остатъка от международния си престиж, вярата в победата на руското оръжие, западното участие на московската Олимпиада
през 1980, обичта на мюсюлманския свят,
подкрепата на собственото си население.
И когато през февруари 1989 генерал Борис
Громов последен напусна афганистанската територия, до края на Съветския съюз

НЕ ЧЕ МОСКВА НЕ ИСКАШЕ да победи. В
тежките боеве загинаха между половин и
два милиона афганистанци; над пет милиона напуснаха дома си. Но по стародавна
традиция, в планинските дефилета класическата военна победа винаги се изплъзваше, като мокра риба от ръцете на неопитен въдичар.

В СССР ЗАПОЧНАХА да пристигат ковчези. Литературата, изкуството, рокът
се опълчиха срещу войната – първо плахо,
после, с гласността, по-смело. Усещането
за безсмислена смърт, престъпление и поражение подкопаха основите на системата. После разочарованите ветерани, т.н.
“афганци”, попълниха редиците на страховитата руска организирана престъпност.
Дори съветските приятели сред наивната
западна левица трябваше да заклеймят Афганистан, след като бяха заклеймили Виетнам. “Брежнев взе Афганистан, Бегин взе
Бейрут”, запяха Pink Floyd.
НО И САЩ НЕ ИЗЛЯЗОХА С ДОБРО от планинските дефилета. Сред арабските ентусиасти на страната на муджахедините се
сражаваше млад саудитски радикал на име
Осама бин Ладен. След победата неговите
хора не хвърлиха оръжията. Първо, обесиха

съветските протежета. После се съюзиха
с радикалната фракция на талибаните и
превзеха Афганистан. Взривиха бившия си
приятел Масуд с бомба в камерата на фалшив телевизионен екип. Накрая се опълчиха
на самата Америка. Атентатът срещу кулите близнаци на 11 септември 2001 разтърси света.
През 2011 попитах Бжежински за въоръжаването на муджахедините и раждането на
“Ал-Кайда”. Той, леко нервно, отвърна: „А
щеше ли да е по-добре, ако СССР бе триумфирал? България щеше ли да е по-добре?“
С други думи, бе ред на Запада да затъне в
Афганистан. Америка и НАТО влязоха с елитните си сили и с идеята за демокрация. Уж
няколко пъти побеждаваха – и също толкова
пъти заговаряха за изтегляне. Днес талибаните още са сила, в дефилетата не цари мир.
Десетки бляскави офицери паднаха в планински засади. Милиони долари инвестиции срещу
куршум от евтин „Калашников“. Аритметиката на границата не се променя. Афганистан
не е укротен, още по-малко демократизиран.
Явно никой не може да победи тук.
ВСЪЩНОСТ ИМА ЕДНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ –
Александър Велики. Как ли? С любов – при
това, в буквалния смисъл на думата. Македонският цар се влюбва и жени за дъщерята
на местния вожд, Роксана. Тъстът получава повече власт, братът на Роксана – пост
в елитната кавалерия. Земите на днешен
Афганистан запазват лоялност, охраняват
царския тил и му позволяват спокойно да
нахлуе в Индия.
Можем да се замислим върху това. Напоследък любовта не е сред изразните средства
на политиката. Но току-виж, рядкото надделяло над честото. Ездачът ще препусне
без оръжие, за да подиша свеж планински
въздух. Местните ще му помахат усмихнати от склона. Няма да има изстрел и смърт,
само Евклид и сложни глаголни времена, до
пълна победа на световния мир…
Победа ли казах? Май там е проблемът.
Никой не може да победи в Афганистан –
бившите империи, новите империи, дори
самите афганистанци. Не побеждаваш и
не даваш на другите да победят. Такава е
аритметиката на границата – и законът
на планината.
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THE LAW OF
THE MOUNTAIN
Forty years ago, the USSR invaded Afghanistan, and sealed its own demise.
But the others have not learned its lesson
By BOYKO VASILEV / Photography SHUTTERSTOCK

T

he rider is galloping through the gloomy gorge. A shot, then
death and it is over.
A brilliant British officer falls down in the Afghan mountains.
A bullet fired from an antiquated 10 rupee şişhane beats
3,000 pounds invested in training. What was the use that the officer
had read the classics? That he had mastered complex verb tenses
and had a refined phrase? That he was the pride of the squadron?
Three against 3,000: The equation doesn't work. Euclid will not remove the bullet from the body. The Afghan fighter lying in ambush
will kill without spending much. He will not win, but will not let you win
either.
I RETELL Rudyard Kipling's poem Arithmetic on the Frontier. With
it, the "bard of imperialism" clearly illustrates how the British Empire
ruled the world, but failed to win three wars in Afghanistan in the late
19th and early 20th centuries. And historian Niall Ferguson quotes
these verses. Because there is a greater generalization in them. What
does the so-called "asymmetric" war mean? You invest a lot, but the
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enemy can win with far less - a 10 rupee şişhane eliminating 3,000
pounds. Therefore, your loss is far more painful than his.
I DO NOT KNOW IF THE SOVIET UNION was aware of this when, exactly 40 years ago, it pushed its tanks into Afghanistan. The specific
occasion today is a question to outstanding history students. Afghan
leftists toppled the president, then fought each other; one of them was
strangled with a pillow. Eventually, the weaker faction had allegedly
called the Soviet tanks "to the rescue". But the consequences are
known. What's more, they changed the world.
In the Afghan mountains, the USSR lost 10 years, 15,000 troops, 147
tanks, what was left of its international prestige, the belief in the victorious Russian weapons, the West’s participation in the 1980 Moscow
Olympics, the love of the Muslim world, the support of its own population. And when General Boris Gromov was the last to leave Afghanistan in February 1989, with less than three years remaining till the
end of the Soviet Union. Afghanistan was more than a Soviet Vietnam.
It became one of the strongest nails in the coffin of the Red Empire.

NOT THAT MOSCOW DID NOT WANT TO WIN. Between half a million
and two million Afghans were killed in heavy fighting; over five million
fled their homes. But according to an ancient tradition, in the mountain
gorges the classic military victory was always slipping out, like wet fish in
the hands of an inexperienced fisherman.
Moreover, the adversary, called düşman by the Soviet propaganda and
mujahideen (fighters for the faith) by the Muslim world, quickly received
the support of the local population. Behind the legends of guerrilla warfare, Gulbuddin Hekmatyar and Ahmad Shah Massoud, stood the United
States, the West, the Arab countries and Turkey. Zbigniew Brzezinski,
President Jimmy Carter's National Security Adviser, took a picture of himself on the Afghan border with a weapon in his hand. The moment the
Americans supplied the Mujahideen with shoulder-fired Stinger portable
anti-aircraft missiles, the Soviet advantage in the air turned out to be an
illusion. The cost: 333 Soviet helicopters downed.
COFFINS BEGAN TO ARRIVE in the USSR. Literature, art, rock opposed
the war - first timidly, then, with glasnost, more openly. The sense of
meaningless death, of crime and defeat undermined the foundations of
the system. Then disappointed veterans, the so called "Afghans," filled
the ranks of the dreaded Russian organised crime. Even Soviet friends
among the naive Western Left had to brand Afghanistan after they had
branded Vietnam. Brezhnev took Afghanistan, Begin took Beirut, Pink
Floyd were singing.
BUT THE US WOULDN’T GET OUT OF THE MOUNTAINS unscathed. A
young Saudi radical called Osama bin Laden was fighting for the Mujahideen among Arab enthusiasts. After the victory, his men did not drop their
guns. First, they hanged the Soviet protégés and then allied themselves
with the radical Taliban faction and conquered Afghanistan. They blasted
their ex-friend Massoud with a bomb hidden in the camera of a fake TV
crew. In the end, they opposed America itself. The 9/11 attack on the
Twin Towers shook the world.
In 2011, I asked Brzezinski about arming the Mujahideen and the birth
of al-Qaeda. He said, slightly nervously: "Would it have been better if the
USSR had triumphed? Would Bulgaria be better?"
In other words, it was the West's turn to sink in Afghanistan. The US and
NATO used their elite forces and the flag of democracy. They had allegedly won several times, and had talked about withdrawing just as many
times. Today, the Taliban is still a force, no peace reigns in the gorges.
Dozens of top-class army officers fell into the mountain ambushes. Millions of dollars worth of investment against a single bullet from a cheap
Kalashnikov. The arithmetic of the frontier did not change. Afghanistan
was not tamed, much less democratised. Apparently no one can win
here.
ACTUALLY, THERE IS ONE EXCEPTION - Alexander the Great. How,
you may ask? With love, in the literal sense of the word. The Macedonian
king fell in love with and married Roxana, the daughter of the local chief.
The father-in-law got more power, Roxana’s brother - a rank in the elite
cavalry. The lands of present-day Afghanistan remained loyal, protected
the royal rear and allowed him to invade India safely.
We could think about that. Recently, love has not been one of the expressive means of politics. But the rare might prevail over the frequent. The
rider might gallop without arms to breathe the fresh mountain air. The
beaming locals might wave at him from the slope. There will be no shooting and death, only Euclid and complex verb tenses, until the complete
victory of world peace...
Did I say victory? That seems to be the problem. No one can conquer
Afghanistan: the former empires, the new empires, even the Afghans
themselves. You don't win and you don't let others win. Such is the arithmetic of the frontier and the law of the mountain.
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НАКЛОНЕНАТА
КУЛА НА PISA
Какво казват, и какво не казват международните проучвания
за нивото на образованието в България

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Б

ългария е последна в ЕС по функционална
грамотност на учениците, разтръбиха в
един глас медиите, след като Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР) публикува резултатите от
своята Програма за международна оценка на учащите, или PISA, за 2018 година.
Действително в тестовете за т. нар. "функционална грамотност" българските деца на 15-годишна възраст се класират едва на 54-о място
от 78 изследвани държави. В ЕС най-добре са се
справили Естония (5-а) и Финландия (7-а), Германия е 20-а, Гърция, Турция и Сърбия попадат в средата на таблицата.
СЪВСЕМ ОЧАКВАНО, тази класация отприщи
вълна от критични коментари към образователната система в България (парадоксално, найвече от хора в самата система и от някои от
инженерите й). "В България образователната
реформа започна твърде късно", заяви бившият
министър Сергей Игнатов пред Bulgaria ON AIR.
Според него отговорите на PISA не могат да се
научат само в час, а са резултат и от умението
да се вземат самостоятелни решения. "Нашите
деца кога излизат от вкъщи и започват да правят самостоятелни крачки в живота си?", пита
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риторично Игнатов, и настоява, че в учебниците трябва да има доста "по-малко фактология,
но важна".
"Нашата образователна система предлага знания,
а не умения", съгласява се и Диян Стаматов, директор на едно от столичните училища. Според
него също трябва да се намали с 50-60% енциклопедичното съдържание в учебниците. "Академичните среди много държат в учебниците да има
безкрайно непотребно съдържание. Учениците
трябва да правят връзка между отделните предмети", твърди Стаматов.
ТОВА СА САМО ДВЕ произволно подбрани мнения,
но те на практика изразяват близо 100% от реакциите към PISA 2018. Това е донякъде парадоксално: всички критики са насочени към обекта на
изследването, но никой не задава въпроси около
самото изследване. Обяснението е просто - проблемите в българското образование са видими за
всички. Но дали наистина те са тъкмо тези проблеми, към които сочи PISA? И дали решението е
да се съкратят учебните програми и да се спасят
учениците от "фактите"?
Едва ли бихме могли да дадем категоричен отговор.
Има много аргументи в полза и във вреда на PISA.
Фактът, че у нас се изтъкват само първите,
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е притеснителен. Затова нека прехвърлим
набързо и потенциалните слабости.
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ никога не могат да са напълно справедливи,
защото хората по света са различни и е
невъзможно да се разработи методика, еднакво коректна към всички. Дори институциите, които имат пълномощията да работят върху подобряване на образованието,
като ЮНЕСКО и УНИЦЕФ, се затрудняват
да предложат такава методика. Но ОИСР,
която далеч няма такива пълномощия, не се
стеснява да го прави.
Не бихме оспорили, че трябва да се стимулира практическото мислене на децата. Но
е достатъчно да влезете в онлайн библиотеката на ОИСР и да прегледате някои от
въпросите от миналогодишното проучване,
за да ви обземат съмнения. Има множество
тестови въпроси, в които отговорите са
толкова очевидни и елементарни, че вероятно биха объркали деца, несвикнали на
подобни тестове - те по-скоро биха се
объркали и биха търсили някакъв по-дълбок
смисъл от този да сверят четири цитата
и да посочат в кой от тях Мери казва, че
ябълките са полезни за здравето. Неслучайно най-добре в PISA се представят онези
държави, чиито образователни системи
отдавна са основани върху подобни тестове. Това не доказва по-добрите "практически" умения на тези деца, а само, че са свикнали с методиката на изпитване.
ВЕРОЯТНО ВСИЧКИ ЩЕ СЕ съгласят, че
в българските училища все още се залага
предимно на наизустяване на факти. "Все
още нашата образователна система поне
в 90% от времето е теоретично насочена",
казва Диляна Божилова, основател на първото частно учебно заведение в страната.
"PISA доказва, че системата ни е твърде
остаряла, а не, че децата ни са толкова неграмотни".
Но предлаганият от повечето специалисти
изход днес звучи като другата крайност:
малко фактология, много упражнения, малко
теоретични знания, повече практични умения. Такъв подход създава добре подготвени работници - но зле подготвени граждани.
Широките теоретични знания помагат на
децата по-добре да изберат бъдещата си
професия. Правят ги по-неподатливи на манипулации - от политическите злоупотреби
до комерсиално мотивираните "фалшиви
новини" (ако си спомняте биологията за 7-и
клас или физиката от 8-и, едва ли ще повярвате на "сензацията", че магнитна гривна
ще ви предпази от грип, или че гениален изобретател е създал генератор, който произвежда ток от въздуха). Тезата за "практичните" знания е настойчиво налагана от
държави, в които качественото образова-
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ние става все по-скъпо и недостъпно, запазено само за елитите. За останалите е
отредено да умеят да си вършат работата
и да не се бъркат много-много в сложните
процеси на гражданското общество, защото не могат да ги разберат на базата на
тестовете като за Мери и ябълките.
PISA E МНОГО МОЩЕН ИНСТРУМЕНТ за
налагането на този подход - и това не остава незабелязано. Преди три години над 80
уважавани учени и професори, включително
и някои световноизвестни имена, написаха
протестна нота до директора на PISA Андреас Шлайхер.
В него те отбелязват, че резултатите от
тестовете започват "дълбоко да повлияват образователните практики в много
страни", и то по доста тревожен начин.
PISA води до ескалация на стандартизираните тестове и до "драматично нарастваща зависимост" от подобни измерители,
въпреки множеството съмнения в тяхната
достоверност и надеждност.
Според учените PISA отклонява вниманието от по-трудно измеримите цели на
образованието като "физическо, морално,
гражданско и творческо развитие, опасно
стеснявайки колективното ни схващане
какво е образование и за какво служи". Като
организация за икономическо развитие,
ОИСР e eстествено наклонена към икономическата роля на училищата. Но целта
на образованието не е само да подготвя
мъжете и жените за печеливши професии,
подчертават авторите, а да ги подготвя
"за участие в демократичното самоуправление, за морални постъпки и за живот на
лично развитие и усъвършенстване".
ОСВЕН ТОВА OИСР e допуснала множество
"публично-частни партньорства" и е влязла
в съюзи с мултинационални корпорации, които "биха спечелили финансово от всякакви
дефицити - реални или внушени - разкривани при PISA". В сегашния си вид тестовете

PISA води до ескалация на стандартизираните
тестове и до "драматично нарастваща зависимост" от
подобни измерители, въпреки съмненията в тяхната
надеждност

само задълбочават глобалното неравенство. За да си спести обвиненията в "образователен колониализъм", организацията
би трябвало да допусне повече прозрачност
и външни мнения в съставянето на методиката си, твърдят авторите. Сега тестовете са диктувани най-вече от икономисти
и статистици; би трябвало до процеса да
се допуснат повече антрополози, историци,
философи, лингвисти (впрочем българските
ученици, "двойкаджиите" на Европа според
PISA, са сред отличниците във владеенето
на английски език, виж стр. 42), а също образователни експерти, родители и ученици.
Би трябвало да има независими наблюдатели, контролиращи провеждането на тестовете - защото най-малкото една подобна
класация има пряк ефект върху неща като
привличането на чуждестранни инвестиции. Би трябвало също ролята на частни
организации в изследванията да е по-прозрачна, и участващите страни да знаят
точно колко им струва PISA. Изследването
се финансира от всяка държава с годишни
вноски в ОИСР, за които организацията
публикува само широките граници (от 75
000 евро на година за най-малките страни
до 300 000 евро годишно за средно големите, като България е по-близо до втората
граница).
"НИЕ ДОПУСКАМЕ, ЧЕ ЕКСПЕРТИТЕ на
PISA са мотивирани от искрено желание да
подобрят образованието. Но не успяваме да
разберем как вашата организация се оказа
глобален арбитър за методите и целите на
образованието в цял свят. Тесният фокус
на ОИСР върху стандартизираното тестване рискува да превърне ученето в поробване и да унищожи радостта от ученето",
казва още писмото.
Разбира се, нищо от казаното дотук не
цели да докаже, че всичко в българското
образование е наред и то е жертва на
злонамерени външни сили. Проблемите в
системата са видими за всички - но изобилието от факти в учебната програма
не е главният сред тях. Усилията, които
сега ще се насочат към орязването на
уроците, биха дали повече ефект другаде.
Примерно да повишат сринатия авторитет на образователните институции и
на учителите, които днес треперят да не
си създадат проблеми с родители и дори
със самите ученици. Да повишат качеството на учебниците, които днес са доходен бизнес и нерядко се пишат от "свои"
хора без видима квалификация. И накрая да
превърнат учителската професия в нещо
привлекателно за млади хора, избягвайки
катастрофата, която иначе ще настъпи
с предстоящото пенсиониране на поне
четвърт от днешните учители в близките няколко години.
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THE LEANING
TOWER OF PISA
What the international studies about the level of education
in Bulgaria say and conceal
By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHUTTERSTOCK

B

ulgaria is the last in the EU on pupils' scholastic performance, the
media blared after the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) published the results of its Programme for International Student Assessment (PISA) for 2018.
Indeed, in the so-called "functional literacy" tests, Bulgarian 15-year-old school pupils rank only 54th out of 78 countries surveyed. Estonia (5th) and Finland (7th) come
top within the EU, Germany is ranked 20th,
Greece, Turkey and Serbia are in the middle
of the table.
QUITE EXPECTEDLY, this ranking has unleashed a wave of critical comments on the
education system in Bulgaria (paradoxically,
mostly by people within the system itself and
by some of its engineers). "Education reform
in Bulgaria started too late," former minister Sergei Ignatov told Bulgaria ON AIR. He
holds that PISA's answers cannot be learned
at school only, but also result from the ability to make independent decisions. "When do
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our children leave the hearth and start making independent steps in their lives?" Ignatov asks rhetorically, insisting that textbooks
should contain "fewer facts but they should
be important".
"Our education system offers knowledge, not
skills," agrees Diyan Stamatov, principal of a
Sofia school. He adds that the encyclopaedic content of textbooks should be reduced
by 50 to 60 percent. "Academic circles insist on an infinitely unnecessary content in
textbooks. Pupils need to link the different
subjects," Stamatov opines.
THESE ARE JUST TWO randomly selected
opinions, but they practically express the
overall reaction to PISA 2018. This is somewhat paradoxical: all criticism targets the object of the study, but no one questions the
study itself. The explanation is simple: the
problems in Bulgarian education are visible
to all. Yet, are they really the problems that
PISA points to? In addition, is the solution in
cutting curricula and rescuing students from
the "facts"?

We could hardly give a definite answer. There
are numerous PISA pro-and-con arguments.
The fact that only the pros are highlighted in
Bulgaria is disturbing. So let us move on to
the potential weaknesses too.
NEVER CAN INTERNATIONAL STUDIES be
impartial, because people around the world
are different and it is impossible to develop
a methodology that is equally fair to everyone. Even institutions that are entitled to
improving education, such as UNESCO and
UNICEF, find it difficult to put forth such a
methodology. Still, the OECD, which lacks
such authority, is not worried about doing so.
We would not dispute that the practical thinking of children should be stimulated. However, just enter OECD's online library and
browse through last year's survey and you
will be gripped by doubt. There are numerous test questions and the answers are so
obvious and elementary and they would
probably confuse children unaccustomed to
such tests - they would rather be bewildered
and would seek some deeper meaning
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than verifying four quotes and point in which
one of them Mary says apples are good for
health. It is no coincidence that PISA’s bestrepresented countries are the ones whose
education systems have long been based on
such tests. This does not prove the better
"practical" skills of these children, only that
they are accustomed to the testing methodology.
PROBABLY EVERYONE WILL AGREE that
the Bulgarian schools still rely on memorising facts "At least 90 percent of the time of
our education system is still theoretically
oriented," says Dilyana Bozhilova, founder
of the first private educational institution in
the country. "PISA proves that our system is
quite outdated, not that our children are so
illiterate."
Today, the output offered by a number of
specialists sounds like the other extreme:
a little bit of facts, many exercises, some
theoretical knowledge, and skills that are
more practical. This approach creates welltrained workers, but poorly trained citizens.
Extensive theoretical knowledge helps children better choose their future profession. It
makes them immune to manipulation - from
political abuse to commercially motivated
"fake news" (if you remember the Biology
textbook of 7th grade or the Physics of the
8th, you will hardly believe the "sensation"
that a magnetic bracelet will protect you
from flu, or that a brilliant inventor created
a generator that generates electricity from
the air). The "practical" knowledge thesis
has been largely imposed by countries where
quality education is becoming more expensive and inaccessible, reserved only to the
elites. The rest are destined to be able to do
their job and not to meddle too much in the
complex processes of civil society, as they
cannot understand them because of tests
like Mary-and-the-apples.
PISA E A VERY POWERFUL TOOL for enforcing this approach and this is not unnoticed. Three years ago, over 80 distinguished
scientists and professors, including some
world-renowned names, wrote a protest note
to PISA Director Andreas Schleicher.
In it, they noted that the test results had begun to "deeply influence educational practices in many countries ", and in a rather
alarming way. PISA has led to an escalation
of standardised tests and a "dramatically increasing dependence" on such benchmarks,
despite many doubts about their authenticity
and reliability.
SCHOLARS CLAIM Pisa takes attention
away from the less measurable or immeasurable educational activities like physical,
moral, civic and artistic development, thus
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BESIDES, OECD has embraced a number
of "public-private partnerships" and entered
into alliances with multi-national for-profit
companies, "which stand to gain financially
from any deficits — real or perceived — unearthed by Pisa." In its current form, tests
only exacerbate global inequality. In order
to ward off the accusations of "educational
colonialism", the organisation should allow
more transparency and outside opinion in
drafting its methodology, the authors say.
Currently, tests are designed mostly by
economists and statisticians; more anthropologists, historians, philosophers, linguists
should be allowed to take part in the process
(moreover, Bulgarian students, the "poorperforming" pupils of Europe according to
PISA, are among the excellent learners of
English, (see page 42), as well as educational experts, parents and students.

"We assume that
OECD's Pisa experts
are motivated by a
sincere desire to
improve education.
But we fail to
understand how
your organization
becomes a global
arbiter of assets
and ends of
education around
the world. OECD's
narrow focus on
standardized testing
risks turning learning
into drudgery and
killing the joy of
learning"
dangerously narrowing our collective imagination as to what education is and ought to
be about. Being an economic development
organisation, the OECD naturally targets the
economic roles of schools. However, the aim
of education is not only to prepare students
for participation in democratic self-government, moral action and a life of personal development, growth and wellbeing.

There should be independent observers
overseeing the tests – not least because one
such ranking has a direct impact on things
like attracting foreign investment. The role
of private organisations in research should
also be more transparent and the parties involved should know exactly how much PISA
costs them. The survey is funded by each
country through annual contributions to the
OECD for which the organisation publishes
only the broadest framework (from EUR
75,000 a year for the smallest countries to
EUR 300,000 for the medium-sized ones,
with Bulgaria closer to the latter).
"We assume that OECD's Pisa experts are
motivated by a sincere desire to improve education. But we fail to understand how your
organization becomes a global arbiter of assets and ends of education around the world.
OECD's narrow focus on standardized testing risks turning learning into drudgery and
killing the joy of learning,“ the letter reads
further.
Of course, none of the above is intended to
prove that everything in Bulgarian education
is okay and that it is a victim of malicious
external forces. The problems in the system
are visible to everyone, but the abundance
of facts in the curriculum is not the main
one. Efforts now aimed at cutting the lessons would give more effect elsewhere. For
example, to increase the tarnished image of
educational institutions and teachers, who
would rather not have problems with the parents and even with the pupils. And improve
the quality of textbooks that are now a lucrative business and are often written by "our"
people without visible qualifications. Finally,
to turn the teaching profession into something appealing to young people, avoiding the
catastrophe that would otherwise occur with
the imminent retirement of at least a quarter
of the teachers in the next few years.
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ФРЕНСКА
ВРЪЗКА

Намесата на Еманюел Макрон е на път да заличи целия напредък на
Северна Македония, и да върне Западните Балкани към хаоса от 90-те години

Текст НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Б

ез отчуждение не би могла да съществува политика", писа Артър
Милър в една статия в началото на 90-те. В западната част
на Балканите имат много основания да си
я припомнят, след като дългоочакваният
пробив в отношенията, постигнат през последните две години, бе почти заличен от
намесата на Франция.
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РЕШЕНИЕТО НА ПАРИЖ да забави Скопие
по пътя към евроинтеграцията несъмнено
повлия зле върху процесите в югозападната ни съседка. След като стана ясно, че
Франция ще остане непреклонна, македонският премиер Зоран Заев бе принуден
да свика предсрочни избори през април
2020 година. Вероятността Северна Македония да изпадне в политически вакуум

изглежда сериозна. Самата геополитическа ориентация на страната е отново
под въпрос, и то тъкмо когато изглеждаше, че над четвъртвековните спънки по
пътя й към Запада са отпаднали.
Френското вето едва ли е чак такава изненада: в последно време Париж започна
да води своя собствена политика по отношение на разширяването на ЕС, на мо-

ANALYSIS
BALKANS

седателство. Но няма особени основания
за оптимизъм. Президентът Макрон даде
ясно да се разбере, че център на френската стратегия за Балканите ще бъде
Сърбия.
Поредното доказателство дойде при визитата му в Белград през лятото.
ВПРОЧЕМ В ТОВА СБЛИЖАВАНЕ между
Париж и Белград няма нищо неочаквано.
Многобройните български туристи, които
отскачат до сръбската столица заради
по-ниските цени и храната, вероятно са
виждали огромния паметник в сърцето на
Калемегдан, наречен "Монумент на благодарността към Франция". Той датира от
времето след Първата световна война, в
която Франция бе най-верният съюзник на
Сърбия, и носи едно прочувствено послание, че „сърцата на Франция и Сърбия бият
в една посока и че Париж няма да изостави Белград“. Участието на французите в
бомбардировките на НАТО през 1999 малко
разколеба тази увереност, но днес за него
удобно не се напомня.
Сега Франция е сред страните, които негласно, но ясно подкрепят идеята на сръбския президент Александър Вучич за “разграничението“ на сърби и албанци в Косово.
В стратегията на Париж за Западните
Балкани се акцентира върху понятия като
сигурност, икономическо и социално развитие, правосъдие и отбрана, но никъде не се
говори за евроинтеграция, което е смущаващо.

менти противоположна на германската.
Северна Македония и Албания станаха
жертви на тази промяна. Сега предстои
динамичен и много напрегнат период,
докато на двете страни не бъде дадена
дата за започване на преговори. Очакванията са това да стане преди срещата
на върха в ЕС в Загреб на 7 май идната
година, по време на хърватското пред-

СЪЗНАТЕЛНО ИЛИ НЕ, СТРАТЕГИЯТА на
Париж всъщност бута Северна Македония
и Албания в обятията на Сърбия и на Русия, другия исторически ключов патрон на
Белград. В нашумялото си интервю за The
Economist Eманюел Макрон призна, че именно той е бил против Северна Македония и е
блокирал даването на „зелена светлина“ за
започване на преговори за присъединяване
към ЕС. Разочарованието от този акт и неизвестността от финала на проточилия се
процес със сигурност дават попътен вятър
в платната на крайнодясната ВМРО-ДПМНЕ и нейната политика на изолация, толкова характерна за отминалото й десетгодишно управление.
Френското „не“ е на път да придвижи ЕС
към „стратегическа катастрофа“, каза
Карл Билд, бивш премиер на Швеция и
специален пратеник на ЕС за бивша Югославия. Големият напредък, постигнат
в отношенията на Северна Македония с
България и Гърция, е поставен на карта,
смята той. При евентуална изборна победа ВМРО-ДПМНЕ може да не признае
Преспанския договор, който реши проблема с името на страната и, поне на теория, отвори пътя й към НАТО и ЕС. Такъв

сценарий ще е добре дошъл за новия гръцки премиер Кирякос Мицотакис, който
спечели изборите именно с обещанието
да анулира Преспанската спогодба. Отношенията със западните кредитори не му
позволяват да го направи едностранно,
но ако Скопие направи първата крачка,
28-годишният спор за името може да се
възроди.
ПО ВСИЧКО ЛИЧИ, ЧЕ френското вето не
беше насочено само срещу Северна Македония и Албания, но и срещу евроинтеграцията и на останалите държави от Западните Балкани - Черна гора, Косово и Босна
и Херцеговина. Франция винаги е гледала
скептично на евроразширяването на изток,
което бе подкрепяно от Германия. Вместо
това Париж дълги години се опитваше да
насочи интереса на обединена Европа на
юг, към южното Средиземноморие - до момента без успех.
В този смисъл действията на Макрон
сега напомнят за неговия предшественик
Франсоа Митеран, който след падането
на Желязната завеса се противеше на
присъединяването на бившите соцстрани
към ЕС.
Днес Макрон насърчава идеята на сръбския
президент Александър Вучич за създаването на т.нар "малък Шенген", в които да влязат Северна Македония, Албания и Сърбия.
Става дума за облекчен граничен и търговски режим, който да подпомогне икономическото развитие и, по своему, да замести
европейската интеграция, докато в ЕС не
се постигне съгласие за бъдещето на разширяването.
ИЗЛИШНО Е ДА ВИ КАЗВАМЕ, че тази
идея, вместо да решава проблемите, само
създава нови. Включително довеждайки до
скарване между Албания и Косово. Бъдещият премиер на Косово Албин Курти се
изказа много остро срещу този формат.
Според него с малкия Шенген Вучич търси
създаването на "четвърта Югославия, със
същата позната цел - експанзията на Сърбия". Курти настоя, че повторната среща
между Вучич, Зоран Заев и Еди Рама в Охрид
на 10 ноември "изобщо не трябваше да се
състои".
Черна гора и Босна и Херцеговина, които бяха поканени на срещата в Охрид,
ясно заявиха, че целта им е една – евроинтеграция, а не влизане в някакви регионални съюзи, които могат само да ги
отдалечат от ЕС. Действията на Париж
вещаят нестабилност в Западните Балкани, което може да върне региона към
мрачните отношения от 90-те години - и
да отвори широко вратите за Русия и Турция, които подчертано следят с интерес
събитията.
December 2019

59

FRENCH
CONNECTION
Emmanuel Macron's intervention is set to wipe out all progress in North Macedonia,
and bring back the Western Balkans to the chaos of the 90s
but if Skopje takes the first step, the 28-year-old
name dispute could be revived.

PARIS’S DECISION to slow Skopje on its way to
European integration has undoubtedly badly impacted the processes in our southwestern neighbour. After it became clear that France would remain adamant, Macedonian Prime Minister Zoran
Zaev was forced to call early elections in April
2020. The likelihood of North Macedonia falling
into a political vacuum seems grave. The very geopolitical orientation of the country is once again
in question, just when it appeared that over a
quarter-century obstacles on its path to the West
had fallen away.
The French veto is by far not surprising: Paris has
just started pursuing an EU enlargement policy
of its own, often at odds with Germany's. North
Macedonia and Albania have fallen victim to this
change. There will follow a dynamic and very
tense period until both countries are given a date
to begin negotiations. This is expected to happen
before the EU Summit in Zagreb on May 7th next
year, during the Croatian Presidency. But there
are no particular grounds for optimism. President
Macron made it clear that Serbia would be the
centre of France's strategy for the Balkans. Another proof came from his summer visit to Belgrade.
HOWEVER, THERE IS NOTHING UNEXPECTED
about this Paris-Belgrade rapprochement. Numerous Bulgarian tourists visiting the Serbian capital
for the lower prices and the food, may have seen
the huge monument in the heart of Kalemegdan,
called the "Monument of gratitude to France". It
dates from the time after World War I, in which
France was Serbia's most loyal ally, and carries
a heart-breaking message that "the hearts of
France and Serbia are beating in one direction
and that Paris will not abandon Belgrade”. The involvement of the French in the 1999 NATO bombing somewhat undermined this confidence, but
today it is conveniently not recalled.
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France is now among the countries that implicitly
but clearly support the idea of Serbian President
Aleksandar Vučić for the "demarcation" of Serbs
and Albanians in Kosovo. Paris’s Western Balkans
strategy focuses on concepts such as security,
economic and social development and justice and
defence, but there is no mention of European integration, and this is disturbing.
CONSCIOUSLY OR NOT, PARIS’S STRATEGY
actually pushed North Macedonia and Albania
into the arms of Serbia and Russia, Belgrade's
other key traditional ally. In a high-profile interview with The Economist, Emmanuel Macron has
acknowledged that it was he who was against
North Macedonia and blocked the green light for
EU accession talks. The disappointment with this
act and the uncertain outcome from the end of
this protracted process are certainly trade winds
in the sail of the far-right VMRO-DPMNE and its
policy of isolationism, so characteristic of its past
ten years in government.
The French "no" is about to push the EU towards
a "strategic disaster," said Carl Bildt, a former
prime minister of Sweden and EU special envoy
for ex-Yugoslavia. The great progress made in
North Macedonia's relations with Bulgaria and
Greece has been at stake, he opined. In the event
of an electoral victory, VMRO-DPMNE may not
recognise the Prespa Agreement, which solved
the country's name problem and, at least in theory, paved the way to NATO and the EU. Such a
scenario would be welcome for recently elected
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, who
won the ballot precisely with the promise to annul the Prespa Agreement. Relations with Western creditors do not allow him to do it unilaterally,

IT SEEMS THAT THE FRENCH VETO was not
only directed against North Macedonia and Albania, but also against the European integration
of the other Western Balkan countries - Montenegro, Kosovo and Bosnia and Herzegovina.
France has always been sceptical of Euro-enlargement to the East, which was supported by
Germany. Instead, Paris tried for many years
to divert the interest of a united Europe to the
south, to the southern Mediterranean, without
much success.
In this sense, Macron's actions are now reminiscent of his predecessor, François Mitterrand,
who, following the fall of the Iron Curtain, opposed the accession of former socialist countries
to the EU.
Today, Macron promotes the idea of Serbian
President Aleksandar Vučić for the creation of
the so-called "little Schengen", which would include North Macedonia, Albania and Serbia. It is
a facilitated border and trade regime that will support economic development and, in its own right,
replace European integration until agreement is
reached in the EU on the future of enlargement.
NEEDLESS TO SAY, this idea, instead of solving problems, only creates new ones. Including a
row between Albania and Kosovo. Kosovo's future
prime minister, Albin Kurti, has strongly opposed
this format. According to him, with the little Schengen Vučić is looking for the creation of “a fourth
Yugoslavia, with the same objective of expanding
Serbia.” Kurti insisted that the reunion between
Vučić, Zoran Zaev and Edi Rama in Ochrid on
November 10th "should never have taken place".
Montenegro and Bosnia and Herzegovina, who
were invited to the Ochrid summit, have made it
clear they have a single goal - European integration, and not joining any regional alliances that
can only move them away from the EU. The actions of Paris foreshadow instability in the Western Balkans, which could bring the region back to
the gloomy relations of the 1990s, and open wide
the door for Russia and Turkey, which are keenly
watching the events.

By NIKOLAY KRUSTEV / Photography SHUTTERSTOCK

Without alienation, there can be no politics,” Arthur Miller wrote in an article in the early 1990s. In
the western part of the Balkans, there are many
reasons to recall it, as the long-awaited breakthrough in relations over the past two years has
been almost wiped out by France's intervention.
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ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ:

“ВСИЧКО ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ“
Любомир Василев е градска легенда и водеща фигура в бизнеса със заведения - един
от хората, създали някои от най-култовите заведения в София. Роден в семейството на писател и лекар, като дете Любомир
си представя бъдещето в литературата,
но идването на демокрацията променя
концепцията му. Завършва икономика в
УНСС, а после поема по съвършено различен път – бизнеса със заведения. И до днес
вярва, че за него не ти трябва само образование, но и нюх, и усет. Ето неговата
рецепта за успех.
Израснали сте в семейство на писател
и лекар, но се превърнахте в маестрото на бизнеса със заведения, как се случи това?
Моите баба и дядо са били предприемачи – притежавали са фабрика за алкохол и
хотел в центъра на София. Сякаш аз съм
черешката на тортата в тази поколенческа предпоставка – днес аз „лекувам“
хората с изкуство, което носи наслада
на всички сетива. Да създадеш едно заведение е комплекс от много неща. Това,
което при мен винаги е било водещо, е

креативността, създаването на концепцията, на дизайна, на интериора и храната. Нуждата на такива социални средища
ме провокира и така се стигна до създаването не просто на ресторант, а на
място за социален живот.
Къде е пресечната точка на това да
сте трендсетър и, в същото време човекът, който реализира очакванията на
хората?
Много пътувам, гледам и сверявам часовника си с това, което се случва на световната сцена във всяко едно отношение –
кулинария, тенденции, дизайн. Аз самия
много се интересувам от дизайн, занимавам се и имам отношение към него.
Това е нещо което не се учи, а ти е заложено.
Коя е следващата ви стъпка?
Променям клуб Motto - залагам на изцяло
нова концепция и дизайн. Ще бъде нещо
различно!
От 1 до 10 по пътя към успеха къде
се намирате сега?
Зависи от критерия. Но мисля, че всичко
тепърва ми предстои.

LYUBOMIR VASILEV:

“EVERYTHING IS YET TO COME“
Lyubomir Vasilev is an urban legend and a leading figure in the venue business – he is one of
the people who founded the most sought after
places to be in Sofia. He was born in the family of a writer and a doctor and in his childhood
Lyubomir envisioned his future as a writer, but the
democracy changed his conception altogether.
He graduated economics at the UNWE and took
on the completely different path – the venue business. Up until this day he is still convinced that
his craft does not require a relevant education, but
also some spirit of entrepreneurship and a certain
sensitivity. Here is his recipe of success.
You grew up with a writer and a doctor, but
then became the maestro of the venue business – how come?
My grandparents were entrepreneurs – they
owned an alcohol distillery and a hotel in the
center of Sofia. It appears as if I am the pinnacle of this generational predisposition – today I
“treat” people with art, which brings joy to all the
senses. In order to create a place favored by
many, one must consider a lot of factors. What
matters the most, at least to me, is the creativ-
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ity, the concept, the design, the interior and the
food. The needs of some social groups provoke
me and I go way beyond opening another restaurant – I create a social life hub.
Where is the meeting point between being a
trendsetter and the man who actually delivers on people’s expectations?
I travel a lot, I observe constantly and update
my plan accordingly as I am deeply interested
in what happens around the world in terms of
cuisine, trends and design. I am a keen lover
of modern designs as I have delved into it and
enjoy a personal attitude thereto. This is an art,
which cannot be mastered by learning – you either have it, or you don’t.
Which is the next step for you?
I am changing the looks of the Motto club – I will
be placing my bet on an entirely new concept
and design. It will be something totally different!
On the scale from 1 to 10 on your road to
success, where do you think you stand right
now?
Depends on the criteria. But I think, that the best
is yet to come.
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Тъмната страна на авокадото и сьомгата, два от най-успешните
продукти на култа към "здравословния" живот
Текст ВАЛЕРИ ЦЕНКОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Б

абите и дядовците ни съвсем спокойно са се справяли и с проста
храна. Но днес живеем в епохата
на "суперхраните" - привидно същото нещо, но с по-старателно изтъкнати
полезни ефекти. И с доста по-надути цени.
Авокадото и сьомгата са сред главните
такива "суперхрани". Според науката, и особено според рекламата, те ни правят покрасиви и по-здрави. Но в държавите, откъдето произлизат - като Мексико или Чили
например - те носят други неща: смайващи
богатства за едни, и мизерия и трагедии
за други.
НАРИЧАТ АВОКАДОТО „аристократа на салатите“ и „зеленото злато“. Ацтеките са
го познавали още преди половин хилядолетие, но до края на 80-те години този плод
все още бе екзотична рядкост в супермаркетите (онези на запад, разбира се, в българските екзотична рядкост беше и брашното). Напоследък нещата се промениха.
Само за десет години консумацията на авокадо по света се е увеличила пет пъти, а
цената му скочи с 6500 процента! През 1997
един килограм вървеше средно за 9 цента
на едро. Днес в САЩ цената му надхвърля
6 долара. В Европа, заради по-малката все
още консумация и свръхснабдяването от
Южна Африка, цените са по-ниски, но пак са
в пъти над онези преди десет години.
Тези набъбнали цени обясняват и защо
производството на авокадо става все посериозен бизнес в Мексико. Но възторгът
по здравословните му ефекти прикриват
тъмната страна на този бизнес: обезлесяване, пресушаване на реки и езера,
екологични бедствия, фалити за дребните фермери. А също и увеличаване на
въглеродния отпечатък - отглеждането
на едно авокадо коства пет пъти повече
емисии, отколкото на един банан. За един
килограм, тоест 3-4 плода, са нужни общо

2000 литра вода - четири пъти повече,
отколкото за кило портокали, 10 пъти
повече спрямо кило домати и 16 пъти повече, отколкото за килограм картофи (по
изчисления на Water Footprint Network). За
да осигуряват такива количества, фермерите изтощават подводните води или
променят руслото на реките, което нерядко води до екологични катастрофи.
За да стигнат до отдалечените пазари в
Северна Америка и особено Европа, плодовете се берат още зелени, след което
зреят изкуствено. Това допълнително нарушава екологичния баланс, защото транспортирането и съхраняването в хладилни
камери добавят доста въглероден диоксид някъде около 500 грама за един килограм
пловдове (равнозначно на три километра с
бензинов автомобил).
МЕКСИКО Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ износител на
авокадо в света, с около 2.2 милиона тона
годишно на стойност 2.7 милиарда долара.
Център на тази индустрия е щатът Мичоакан (80% от цялото производство), а неофициалната световна столица на авокадото е град Танситаро.
И понеже става дума за много пари, и организираната престъпност не е далеч. В
последните години мексиканските картели се преориентират към авокадото като
нов основен източник на приходи. Според
някои сметки от 2010 насам мексиканската мафия е е спечелила от авокадото над
1.36 млрд. долара. Твърди се, че за фермерите "такса спокойствие" в момента
струва към 100 долара на хектар. Който не
я плати, търпи щети - или просто изчезва. Според доклад на мексиканския национален център за борба с престъпността
(Cenapi), поне четири могъщи картела
действат в сектора на авокадото - Cartel
Jalico Nueva Generación, Tepalcatepec Cartel,
Zicuirán Cartel и Cártel de Sinaloa.

ДРУГИЯТ ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ е екологията.
Сравнително доскоро Мичоакан бе
известен с гъстите си гори и богати водни ресурси. Днес заради разширяването
на плантациите с авокадо се сече безогледно, макар законът да забранява това.
Най-засегнати са горите от пиния, която
е много важна за поддържане на естествения кръговрат и фауната в субтропика.
За последните 20 години в щата са унищожени 750 000 хектара гори - горе-долу
площта на цялата Бургаска област. А с
всяка нова плантация във въздуха и водата се изсипват тонове пестициди. Това е
цената, за да стигне суперхраната авокадо до трапезите по света. Мексико просперира от тази търговия, но на практика
заменя за долари въздуха и водата си.
СЪЩО ТОЛКОВА ДРАМАТИЧНО е положението и при третия най-голям износител
на авокадо - Чили. Основен производител
е провинция Петорка в рeгиона на Валпарайсо. В началото на 90-те години тук е
имало около 2000 хектара насаждения с
авокадо. Днес са над 16 000 хектара. Проблемът е, че то е водолюбива култура, а
в този район рядко вали. Заради това фермерите почти са пресушили двете главни
реки, Петорка и Ла Лига. Според екологичните организации, 81% от водния ресурс
на страната се използва в селското стопанство, 9% се падат на минната индустрия, а за хората остават едва 10%.
„Едрият бизнес дойде и започна да отглежда
„зеленото злато“, което обаче се превърна
в кошмар за долината ", казва Густаво Валденегро, кмет на град Петорка. „Загубихме
традиционното си местно земеделие, реките и потоците. Долината ни беше добро
място за отглеждане на авокадо, защото
ниската влажност създава отличен плод.
Но понеже нямаше никаква регулация, започнаха да засаждат неудържимо и брутално
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SUPERFOOD
FOR THOUGHT
The dark side of avocado and salmon - two of
the most successful products of the "healthy eating" cult
By VALERI TSENKOV / Photography SHUTTERSTOCK

O

ur grandparents ate simple foods
and did just fine. Today, however,
we are living in the era of superfoods - seemingly the same thing,
but with more pronounced health benefits and
inflated prices. Avocado and salmon are among
the main such "superfoods". According to science, and especially advertisements, they make
us prettier and healthier. These two products,
however, are bringing different things to their
countries of origin, like Mexico and Chile - mind
blowing riches for certain people and poverty
and tragedy for others.
THE AVOCADO IS KNOWN AS "the aristocrat
of salad fruits" and "green gold". The Aztecs
have known it for over half a millennium, but
this fruit was an exotic rarity in supermarkets
until the end of the 1980s (supermarkets in
the West that is, as flour was an exotic rarity
in Bulgarian stores at that time). Things have
changed lately. In just ten years, global avocado
consumption has increased five times, while its
price has gone up 6,500%! A kilogram of avocado was selling for an average of 9 cents back in
1997. Its price in the US currently exceeds USD
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6. Its prices are lower in Europe due to the still
smaller consumption and the oversupply from
South Africa, but nevertheless they exceed the
prices from ten years ago times over.
These inflated prices are the explanation why
avocado production is becoming a serious business in Mexico. The exaltation of its health
benefits hides the dark side of a business - deforestation, draining of rivers and lakes, environmental disasters, small farmers going out of
business. The carbon footprint is also increased,
as growing a single avocado fruit leads to five
times more emissions than growing a banana.
One kilogram of avocado, which is roughly a few
fruits, consumes a total of 2,000 liters of water,
which is four times more than growing a kilogram of oranges would require, ten times more
compare to tomatoes, and 16 times more than
potatoes (according to Water Footprint Network
calculations). In order to ensure such quantities
of water, farmers are exhausting subterranean
water supplies or changeing the course of rivers, which often leads to environmental catastrophes. In order to reach the distant markets in
North America, and especially Europe, the fruits
are picked green and ripened artificially. This

process has an additional negative impact on
the ecological balance, as transportation and
refrigeration contribute significantly to the carbon footprint - somewhere around 500 grams
per kilogram of fruits (the equivalent of driving
three kilometers with a gasoline engine car).
MEXICO IS THE BIGGEST EXPORTER of avocado in the world with an annual harvest of
around 2.2 million tons, valued at USD 2.7 billion.
The center of this industry is the Mexican state
of Michoacán, where 80% of the avocados are
grown, while the city of Tancitaro is considered to
be the world's unofficial avocado capital.
And since there is a lot of money involved, organized crime is not far away. In recent years
Mexican drug cartels have started seeing the
avocado industry as a new main source of income. According to some calculations, the cartels have made over USD 1.36 billion from the
avocado industry since 2010. The protection
fees extorted from farmers is currently claimed
to revolve around USD 100 per hectare. Whoever fails to pay either suffer damages or simply
disappears. According to a report by Mexico's
national center for combatting crime (CENAPI),

there are at least four active drug cartels in the
avocado sector - Cartel Jalico Nueva Generación, Tepalcatepec Cartel, Zicuirán Cartel and
Cártel de Sinaloa.
THE OTHER BIG PROBLEM is the environment.
It was until relatively recently that Michoacán
was famous for its dense forests and rich water
resources. Albeit illegal, deforestation is rampant these days due to the expansion of avocado plantations. Most seriously affected are pine
forests, which are crucial for maintaining the
natural fauna lifecycle in the subtropics. A total
of 750,000 ha of forests have been destroyed
in this Mexican state in the past 20 years. This
is about the same area as the Bulgarian region
of Burgas. Each new plantation brings tons of
pesticides into the air and water. Mexico is prospering thanks to this business, but in reality it is
trading its air and water for dollars.
THINGS ARE JUST AS DRAMATIC in the third
largest avocado exporter - Chile. The Petorca
Province, located in the Valparaiso Region, is
the main producer. There were around 2,000 ha
of avocado plantations there in the beginning of

the 1990s, compared to over 16,000 ha today.
The problem with avocados is that the plants
love water, while it rarely rains in this region. As
a result, farmers have nearly dried out the two
main rivers - Petorca and La Ligua. According to
environmental organizations, 81% of the country's water resources are used for agriculture,
9% are used by the mining industry, with only
10% remaining for the people.
"Large businesses came and started to plant
what they were calling ‘green gold’, but it turned
into a nightmare for our valley," says Gustavo
Valdenegro, the Mayor of the town of Petorca.
"We lost our local agriculture, streams and
rivers. Our valley was a good place to grow
avocados as low humidity levels produce excellent fruit, but there has not been anywhere
near enough regulation and they started to
plant indiscriminately, brutally destroying the
ecosystem.” Over 1,000 households no longer
have access to potable water, which has to be
supplied by a charitable organization now. A
single hectare planted with avocados requires
100,000 liters of water per day, which is precisely what 1,000 households would consume
on average.

THE CHILEAN ECONOMIC MIRACLE of the
1980s was based on intensive privatization,
which put the water sources' ownership rights
into private hands. That is why land without access to a water source currently can be bought
very cheaply by the water source's owner, who
can then start irrigating it. There are at least 65
underground water pipelines in Petorca, which
take water from the river and direct it towards
private water storage sites. The owners of those
water storage facilities and avocado plantations
are no random people. The biggest company in
the sector is owned by former interior minister
Edmundo Pérez Yoma. His son-in-law was until
recently the head of the association of avocado
exporters and owner of one of the other largest
plantations. Another big player in the sector is
the family of former member of parliament Eduardo Cerda García.
The water disappeared for the people and small
farmers, but it remains abundant for large avocado plantations, Rodrigo Mundaca says in a
documentary for the German ZDF TV channel.
THINGS ARE NOT MUCH DIFFERENT when it
comes to the production of another superfood,
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унищожиха екосистемата".
Над хиляда домакинства вече са без достъп до питейна вода и се налага тя да им
доставя от благотворителна организация.
Един хектар, насаден с авокадо, се нуждае
от 100 000 литра вода на ден - точно колкото потребяват и хиляда домакинства.
В ОСНОВИТЕ НА ЧИЛИЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ЧУДО от началото на 80-те бе
интензивната приватизация. Покрай нея в
частни ръце минаха и правата върху водоизточниците. Затова днес земи, лишени от
напояване, могат да се изкупуват на безценица от собственика на водните права,
който после започва да ги напоява. В Петорка има поне 65 подземни тръбопровода,
които черпят вода от реката и я насочват
към частни водохранилища.
А собствениците на водохранилищата и
плантациите за авокадо не са случайни
хора. Най-голямата компания в сектора е
притежание на бившия вътрешен министър
Едмундо Перес Йома. Неговият зет доскоро
бе директор на асоциацията на износителите на авокадо, и собственик на друга от
най-големите плантации. Сериозен играч в
сектора е и фамилията на бившия депутат
Едуардо Серда.
„Водата за хората и дребните фермери изчезна, но за големите плантации с авокадо
е в изобилие“, коментира агрономът Родриго Мундака в документален филм за германската телевизия ZDF.
НЕ СТОЯТ МНОГО ПО-РАЗЛИЧНО и нещата
с производството на друга суперхрана, в
която Чили също играе сериозна роля. Става дума за сьомгата.
Център на тази индустрия е големият остров Чилое, който в миналото бе известен
с най-големите плантации за стриди и мор-
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ски охлюви. Днес те са отстъпили място на
развъдниците за сьомга.
Въпреки че сьомгата е риба от северните
морета, находчиви бизнесмени успяха да я
адаптират и да я отглеждат далеч на юг.
Така Чили се нареди до Норвегия като един
от двата основни доставчика. Но цената
за успеха е висока. В рибените ферми работата е изнурителна, "с най-дългото работно време, най-ниските заплати и найдрастичното потъпкване на правата на
работниците" в цял свят, твърди Густаво
Кортес, лидер на рибарския профсъюз.
С чилийската сьомга има и друг проблем.
По начало това е хищна риба; но понеже естествената й храна не се среща толкова
на юг, чилийските производители я хранят
с рапица и бразилска соя. Но в Бразилия за
тяхното отглеждане се ползват много пестициди, които после остават в месото
на рибата. Където има и колосални количества антибиотици (според британския
The Guardian в чилийска сьомга са открити
антибиотици в концентрация 5000 пъти
над нормите на ЕС). Отпадъците от развъдниците за сьомга, тъпкани с пестициди,
се отлагат на дъното и предизвикват появата на токсични водорасли, изтребвайки
мидите и местните видове риба.
Накратко, това са две суперхрани, които
са станали жертва на собствения си успех. В тях вече няма нищо "супер". Здравословните ползи до голяма степен са заличени от вредните вещества, които все
по-интензивното производство използва.
Ползите за местната икономика са напълно неутрализирани от екологичните
щети и от разрушителния ефект върху
по-устойчиви, традиционни препитания.
Помислете си за това следващия път, когато решите да си направите тост с авокадо и сьомга.

in which Chile once again plays a serious
role - salmon. The large island of Chiloe is the
center of this industry. The island was known in
the past for its large-scale aquacultures, such
as oyster and sea snail farming. These sectors
have now yielded to salmon farming.
Despite salmon being found in the northern
seas, entrepreneurial businessmen have managed to adapt the fish and farm it far south.
Thus, Chile now ranks next to Norway as one
of the two main salmon producers. The price of
success, however, is high. Work in fish farms
is tiring, with the longest hours, lowest wages
and most blatant workers rights violations in
the world, says Gustavo Cortez, leader of the
salmon workers' trade union.
There is another problem with the Chilean
salmon. By nature, salmon is a predatory fish,
but since its natural prey is not found that far
south, Chilean salmon farmers feed it rapeseed and Brazilian soybeans. Their production involves heavy use of pesticides. They
remain in the fish's meat, which also contains
huge quantities of antibiotics (according to The
Guardian, antibiotic concentrations in Chilean
salmon were found to exceed the EU norms by
5,000 times). The waste from salmon farms,
full of pesticides, accumulates on the bottom
and causes toxic sea weeds to emerge, killing
mussels and local fish species.
In conclusion, these are two superfoods that
have fallen victim of their own success. There
is nothing "super" about them anymore. The
health benefits are largely overshadowed by
the toxic substances, which are used ever more
intensively during the production process. The
benefits for the local economy are completely
neutralized by the environmental damage and
destructive effect on the more sustainable and
traditional subsistence farming. Think about
this the next time you decide to make yourself
an avocado toast with salmon.
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ДИВИ И ЩАСТЛИВИ
WILD AND HAPPY

The Wildlife Photographer of the Year от 1965 насам
отличава най-добрите фотографии на дивата
природа по света. Тази година конкурсът привлече
повече от 48 хиляди участници от над 100 държави.
Ето някой от най-добрите снимки в него.
Since 1965 The Wildlife Photographer of the Year
competition awards the best wildlife photos in the world.
This year, the contest attracted more than 48,000 entries
from 100 countries. These are some of the best images
this year.
Замръзнал момент, Villet Жереми Вилет
Frozen Moment, Jérémie

Градината на змиорките, Дейвид Дубилет
The Garden of Eels, David Doubilet

Равенство, Инго Арндт
The Equal Match, Ingo Arndt

Номадите от снежното
плато, Шанжен Фан
Snow-Plateau Nomads,
Shangzhen Fan
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Моментът, Йонгин Бао
The Moment, Yongqing Bao

Съзиданиe, Луис Вилариньо
Creation, Luis Vilariño
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Земите на орела, Одун Рикардсен
Land of the Eagle, Audun Rikardsen

Тълпа, Стефан Кристман
The Huddle, Stefan Christmann
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Живот в езерото, Мануел Плейкнър
Pondworld, Manuel Plaickner

Измамно лице, Рипан Бисвас
Face of Deception, Ripan Biswas

Ранобудни, Рикардо Мареяни
Early Riser, Riccardo Marchegiani
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КОНЕТЕ НА
ЧИНГИЗ ХАН

Новото BMW M5 Competition е потресаващо бърза машина - което можеше
да се очаква. Неочакваното е колко е удобна
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА

Н

якога един от съперниците на
Чингиз Хан, за да го умилостиви,
му изпратил небивало щедър дар
- 600 чистокръвни коня. Днес ние
слагаме великия завоевател в малкото си
джобче и тръгваме на разходка с цели 625.
Запознайте се с новото BMW M5 Competition.

ОЩЕ ОТ ПЪРВАТА СИ ПОЯВА ПРЕЗ 1984
тази кола е еталонът за модерен спортен
седан. В наши дни тя има много конкуренти, разбира се. А също и няколко скелета в
собствения си гардероб. Например Е60, която ползваше уникален V10 мотор от Formula
1, но отблъскваше с дизайна си. Или F10 - атрактивна на вид, но недотам вълнуваща на
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пътя.
Последното поколение, познато с кодовото F90, успя да върне M5 там, където му е
мястото. Дизайнът му е по-скоро предпазлив, а под капака вече е V8, но пък конете
са повече отвсякога. Особено във версията
Competition, която добавя още 25 към 600-те
на обикновеното М5. Ако един стандартен
семеен седан се нуждае от около 10 секунди
от нула до сто, на тази кола са й нужни 10.7
секунди - само че от нула до ДВЕСТА.
И АКО ПРИ ТЕСТА НА СТАНДАРТНИЯ СЕДАН започваме от удобството и екстрите,
тук задължителната първа точка е двигателят.

На пръв поглед 4.4-литровият V8 на BMW би
трябвало да ви е добре познат - компанията
го слага на всичко от обикновената Серия 5
до новото Х6. Но това е цивилната версия
на мотора, наречена N63. M-поделението
ползва военната, S63, и разликата е като
между светулката и светкавицата.
Двата двигателя се правят в един и същи
завод, имат еднакви цилиндри, еднакви степени на сгъстяване, еднакви диаметри на
клапаните и профили на коляновия вал. Но
приликите свършват там. Моторът на M5 е
монтиран на различни носачи за повече здравина. Колелата на турбокомпресорите са с
по половин сантиметър по-широки. Изпускателните клапани са електронни, вместо ва-

TECHNOLOGY
WHEELS

 олко директен да е воланът.
К
Колко твърдо да е окачването.
Как да работи електронната стабилизация активно, частично или пък изцяло изключена.
И накрая, слава на боговете на пушека, можете да настроите задвижването. Стандартно то е на четирите колела, но има и
малко по-фриволна версия за състезателно
шофиране. А можете също да прехвърлите
всичките 625 коня изцяло към задния мост,
ако внезапно решите, че мразите задните
си гуми.

BMW M5
Competition
625

к. с. максимална мощност
hp max power

750

Нм максимален въртящ момент
Nm max torque

3.3

секунди 0-100 км/ч
seconds 0-100 km/h

куумни. Докато обикновеният мотор впръсква горивото при 200 бара налягане, тук е 345
бара, и съответно инжекторите и буталото на горивната помпа са от специален материал, за да издържат на натоварването.
S63 ИМА И ДВЕ МАСЛЕНИ ПОМПИ вместо една, което гарантира добро омасляване
дори при ускорение от 1.3 g - без значение
дали странично, при старт или при спиране.
Само за справка, ракетата Saturn 5 на NASA,
която прати хора на Луната, развиваше при
изстрелването си 1.2 g.
Резултатът от всичко това е чиста, ръмжаща лудост. Ускорението на тази кола
може съвсем сериозно да ви контузи врата.

Германците обещават 3.3 секунди от 0 до
100 км/ч, но различни независими тестери
лесно го смъкнаха с три десети.
ЕСТЕСТВЕНО, ЧУВАЛИ СТЕ подмятанията,
че времето на М5 от нула до сто е всъщност
десетина минути - колкото ще ви отнеме да
се справите с безбройните настройки на автомобила. Това е доста преувеличено. Но е
факт, че тук можете да нагласяте всичко:
Звука на ауспуха, в който за целта е монтиран специален клапан.
Реакциите на 8-степенния автоматик.
Реакциите на мотора при подаване на газ могат да са ефикасни, спортни или спортни
плюс.

ВСИЧКО ТОВА ДЕЙСТВИТЕЛНО ОТНЕМА
време - но само веднъж, защото на волана
имате два симпатични червени бутона, в
които да запаметите любимите си режими.
И тогава 0-100 км/ч наистина ще ви отнема
три секунди.
В най-ожесточените си настройки това М5
е наистина потресаващ автомобил. Вярно,
не внушава същата пъргавина като М2, или
като предшественика си от 80-те например. F90 тежи с 450 килограма повече от
онова първо Е28. Но пък има с 340 коня повече, така че няма да се оплакваме прекалено.
ВСЪЩНОСТ ИЗОБЩО НЯМА ДА СЕ ОПЛАКВАМЕ, защото от това повишено тегло произлиза и най-смайващата особеност на този
Competition.
Той е много удобна кола.
Шесттотин коня, 3 секунди от 0 до 100
км/ч и активен М-диференциал звучат точно като нещо, което да ви извади пломбите
и да ви прочисти бъбреците от камъни. Но
изобщо не е така. Превключете настойките
на комфорт, и М5 става един любезен, меко
возещ седан. Той спокойно поглъща бръчките на българските пътища и ще закара децата на училище без никакъв стрес.
Седалките с кожа мерино са приказно удобни
и могат да се подгряват и вентилират. Получавате управление с жестове, гласов контрол и първокласно аудио от Harman/Kardon.
Както и огромен багажник. С две думи, това
е идеалната кола за всеки ден. Дори и разходът при нормално шофиране пада до към 13
литра за 100 км - смешно малко за 625 коня.
Все едно обикновеният фамилен хечбек да
харчи 2 на сто.
КАКТО ВИНАГИ ПРИ BMW, има само една
пречка пред пълното щастие, и тя се отнася
до цената. Обикновеното М5 започва от 235
000 лева. Пакетът Competition струва 18 хиляди. С още малко дребни удобства нашата
тестова машина закръгля сметката на 280
хиляди лева. Което изглежда ужасно много за
обикновен автомобил. Но не и за най-добрата семейна кола в света.
December 2019
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GENGHIS
KHAN'S HORSES
The new BMW M5 Competition is a shockingly fast car, which is expected.
What's unexpected is how comfortable it is
By KONSTANTIN TOMOV / Photography WHEELS

O

nce upon a time one of Genghis
Khan's adversaries sent him a generous gift of 600 pure-bred horses
in order to appease him. Today,
we're outdoing the great conqueror and going
on a ride with a whopping 625 horses. Meet the
new BMW M5 Competition.

engine under the hood, but the horsepower is
more than ever. Especially in the Competition
Package, which adds another 25 hp to the 600
hp found in the regular M5. If a standard family
sedan needs around 10 seconds to go from 0
to 100 km/h, this car needs 10.7 seconds to
get from 0 to 200 KM/H.

EVER SINCE IT CAME OUT BACK IN 1984,
this car has been the epitome of the modern
sports sedan. Of course, nowadays it has quite
the competition, as well as quite a few skeletons in its own closet. For example, the E60,
which used a unique V10 Formula 1 engine,
but had a repulsive design. Or the F10, which
had attractive looks but was not too exciting
to drive.
The last generation, known as the F90, managed to bring the M5 back where it belongs.
The design is rather conservative, there is a V8

IF THE STANDARD SEDAN's testing would
focus the comfort and the options, the engine
would be the mandatory starting point in the
M5 Competition. At first glance, BMW's 4.4 liter
V8 should be already familiar - the company is
putting in everything ranging from the standard 5-series to the new X6. This, however, is
the engine's regular version, called N63. The
M-division uses the high-performance version,
known as S63, and it's like comparing apples
to oranges.
Both engines are made in the same plant and
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have the same cylinder dimensions, compression ratio, valvetrain and crankshaft diameters.
This is where the similarities end, however.
The M5 engine mount is different and sturdier.
The compressor wheels are half a centimeter
wider. It has electronic wastegate caps instead
of vacuum actuated. While the regular engine's
fuel injection is at 200 bars, the pressure here
is 345 bars, requiring the fuel injectors and the
fuel pump piston to be made of a special material that could withstand the immense forces.
THE S63 HAS TWO OIL PUMPS, instead of one,
which guarantees better lubrication even at 1.3 g
acceleration, regardless of whether it is lateral,
or stop-and-go acceleration. Just for comparison,
the acceleration of NASA's Saturn 5 rocket which
sent people on the Moon, stood at 1.2 g. The result of all of this is unadulterated, roaring madness. This car's acceleration can seriously injure
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your neck. The Germans claim 0 to 100 km/h in 3.3 seconds, but various
independent tests brought this number down by three-tenths.
OF COURSE, YOU HAVE HEARD the expression that in reality the M5
does 0 to 100 km/h in ten minutes, which is about the time it takes to tune
all the car's bells and whistles. Although this is an exaggeration, it is true
that everything in this car is adjustable, such as:
Exhaust sound, which has a special valve installed for this purpose.
The 8-speed automatic transmission modes.
Engine modes - they can be Comfort, Sport or Sport Plus.
Steering modes.
Different suspension modes.
Electronic Stability Control system modes - it can be active, partially active or switched off.
And finally, thank the exhaust gods, the wheel drive can be adjusted as
well. The four-wheel drive is standard, but there is an option for sports
driving. You can also transfer all 625 horses to the rear wheels, in case
you get a sudden urge to destroy your rear tires.
THIS ALL TAKES TIME to adjust - but only once, because there are two
cute red buttons on the steering wheel that can memorize your favorite
modes. And from there on, going from 0 to 100 km/h should take you
3 seconds. Tweaking all the modes truly make this car shocking. It is
true that it does not radiate the same agility as the M2, or as that of its
predecessor from the 1980s, for example. The F90 weighs some 450 kg
more than the first F28. But it has 340 more horsepower, so we won't
complain too much.
ACTUALLY, WE WON'T COMPLAIN AT ALL, because the increased
weight contributes to this Competition's most outstanding feature - it is
super comfortable. Six-hundred horses, 0-100 km/h in 3 seconds and an
Active M Differential sound exactly like things that would get rid of your
tooth fillings and kidney stones. This is far from true, however. If you
turn back on the Comfort mode, the M5 becomes a pleasant soft-driving
sedan. It can easily swallow the bumps on Bulgaria's roads and take your
kids to school without any undue stress.
The Merino leather seats are unbelievably comfortable and can be heated or ventilated. You also get voice and gesture control and a first-class
audio from Harman/Kardon. The car comes with a huge trunk. Long story
short, this is the perfect daily driver. Even the fuel consumption can go
down to 13 liters/100 km at normal driving, which is ridiculously low given
the 625 horses. This would equate to your regular family hatchback having a fuel consumption in the vicinity of 2 liters/100 km.
AS IS ALWAYS THE CASE WITH BMWs, there is only one obstacle to
complete happiness, and it is related to the price. The regular M5 starts
at 235,000 leva. The Competition Package costs 18,000 leva more. With
a few additional small features, our test car rounded up the price tag to
280,000 leva, which may seem like a ridiculously high price for a regular
car. But not for the best family car in the world.
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LIFESTYLE

КРАСИМИРА
СТОЯНОВА
В СОФИЯ
KRASIMIRA
STOYANOVA
IN SOFIA
Сопраното Красимира
Стоянова е от най-значимите
гласове на съвременната
оперна сцена. Солистката на
Виенската опера ще се качи
на сцената на зала 1 заедно
със Симфоничния оркестър и
хор на БНР с диригент Павел
Балев, за да изпълни концертна
версия на "Евгений Онегин",
прочутата опера на Чайковски.
Стоянова пее партията на
Татяна, партнират й Атанас
Младенов като Онегин, Михаил
Михайлов като Ленский, Виолета
Радомирска като Олга, Иво
Станчев като княз Гремин.
21 декември, НДК, София
The soprano Krasimira Stoyanova
is one of the most significant
voices of contemporary opera.
The Vienna Opera House soloist
will take the stage of Hall 1 to
the accompaniment of Bulgarian
National Radio Symphony Orchestra
and Choir under the baton of Pavel
Balev to perform a concert version
of Еugene Onegin, Tchaikovsky's
famous opera. Stoyanova sings
the part of Tatyana, with Atanas
Mladenov as Onegin, Mihail
Mihaylov as Lensky, Violeta
Radomirska as Olga, Ivo Stanchev
as Prince Gremin.
December 21st, National Palace of
Culture, Sofia
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Събитията
и нещата, за
които ще се
говори през
декември

ИЗЛОЖБА

КИНО

КНИГА

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СТЪКЛОТО НА ВРЕМЕТО
// Преди век младият Марко Близнаков е
командирован в Италия от цар Фердинанд,
за да изучи строителството на пристанища. Близнаков се жени за местна аристократка, сприятелява се с прочути
хора (самият Джеймс Джойс преподава
английски на децата му), и покрай другото
изнася сказки за България, които илюстрира със стъклени фотографски плаки. Сега
тези плаки са в сърцето на интерактивната изложба, която след успеха в София
ще бъде достояние и на римската публика.

БОЛКА И ВЕЛИЧИЕ // Изминаха три години от последния му филм „Хулиета“, който спечели много награди на европейски
фестивали. Новият „Болка и величие“ обаче се оказва най-личният филм на Педро
Алмодовар, защото до голяма степен е
базиран на собствения му живот, дори голяма част от сцените са снимани в апартамента на режисьора. Главният герой е
режисьор със залязваща слава (в ролята е
Антонио Бандерас), който прави ретроспекция на живота и разочарованията си.

ГЛАД // Орели Линдебом остава в шок, когато мъжът, с когото има връзка от години, е арестуван по обвинение, че блудствал с едно от осиновените си деца.
Александър Ласло работи с хуманитарна
организация в Етиопия, осиновява няколко
сирачета и ги води да живеят в Холандия.
Обвиненията съсипват живота, кариерата и връзката му. 10 години по късно Александър се свързва с Орели, за да я помоли
за помощ. Романът на Джамал Уриаши спечели с Наградата за литература на ЕС.

11 декември - 12 януари, Museo Di Roma

От 6 декември по кината

Издателство "Колибри"
EN

EXHIBITION

MOVIE

BOOK

BULGARIA THROUGH THE GLASS OF TIME //
A century ago the young Marco Bliznakov was
sent to Italy by Tsar Ferdinand to study ports
business. Bliznakov married a local aristocrat,
befriended famous people (James Joyce was
his kids' English teacher), and, among other
things, started giving lectures on Bulgaria, illustrated with glass photographic plates. Now
these plates are at the heart of an interactive
exhibition, which after its success in Sofia will be
accessible to the Roman public as well.

PAIN AND GLORY // Three years have passed
since his film, Julieta, which has won many
awards at European festivals. However, his latest, Pain and Glory, turns out to be Pedro Almodovar's most personal film because it is largely
based on his own life; even most of the scenes
were filmed in the director's flat. The protagonist is a director of faded glory (starring Antonio
Banderas) who makes a retrospective of his life
and disappointments.

A HUNGER // Aurelie Lindeboom is shocked
when a man she has been dating for years
has been detained on charges of fornicating
with one of his adopted children. Alexander
Laszlo works with a humanitarian organization
in Ethiopia, adopts several orphans and brings
them to live in the Netherlands. These allegations ruin his life, professional career and relationship. Ten years later, Alexander reaches
Aurelie for help. Jamal Ouariachi's novel won
the EU Prize for Literature.

December 11 - January 12, Museo Di Roma

In cinemas from December 6th

Colibri Publishers
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Events and
things that
will be
discussed in
December
КЛАСИКА

ДЖАЗ

МУЗИКА

CAMERISTI DELLA SCALA // 33-ото издание
на Новогодишния музикален фестивал ще
бъде открито с концерт на Cameristi della
Scala – един от двата камерни оркестъра
на прочутия театър Ла Скала Милано. Репертоарът на оркестъра включва основните композиции за камерни оркестри от
барока до днес, включително и по-малко известни италиански инструментални творби от 19-ти век. В София свирят популярни
творби от италиански композитори под
заглавие „Италия – музиката е любов“.

СТЕЙСИ КЕНТ // Малко след Коледа Пловдив
е домакин на истински празничен концерт
– джаз певицата Стейси Кент пее в съпровода на Държавна опера „Пловдив“ и собствения си оркестър. Те ще изпълнят специална програма с песни от последния ´ албум I
Know I Dream: Orchestral Sessions, по който
тя работи за пръв път със симфоничен оркестър. Албумът е резултат на работата
на Кент със съпруга й - британският саксофонист, продуцент, композитор и аранжор
Джим Томлинсън, и носителя на Нобелова
награда за литература Казуо Ишигуро.

HOME // "Дом" е новият макси сингъл на
Страхил Велчев, по-известен по европейската клубна сцена като KiNK. Може би
най-успешният български диджей и продуцент напоследък, през 2016 KiNK бе избран
за любим изпълнител на живо от читателите на легендарното издание Resident
Advisor. Последната му работа включва
четири парчета в стил deep house, включително и The Beauty, с вокали на Рейчъл Роу.
И, както подсказват името и обложката, е
вдъхновен от София.

15 декември, Зала 1 на НДК, София

28 декември, Дом на културата, Пловдив

Juno Records
EN

JAZZ

MUSIC

CAMERISTI DELLA SCALA // The 33rd edition
of the New Year's Music Festival will be opened
with a concert by the Cameristi della Scala - one
of the two chamber orchestras of the famous
La Scala in Milan. The orchestra's repertoire includes major compositions for chamber orchestras from the Baroque to the present, including
lesser-known 19th-century Italian instrumental
pieces. They will play Italy - Music is Love - popular works by Italian composers.

STACEY KENT // Shortly after Christmas, Plovdiv hosts a truly festive concert - jazz vocalist
Stacey Kent sings with the Plovdiv State Opera and her own orchestra. They will perform
a special program with songs from her latest
album, I Know I Dream: Orchestral Sessions,
for which she first worked with a symphony orchestra. The album is jointly done by Kent and
her husband, British saxophonist, producer,
composer and arranger Jim Tomlinson, and
Nobel Laureate in Literature Kazuo Ishiguro.

DOM // Dom (Home) is Strahil Velchev’s latest
maxi single, better known on the European club
scene as KiNK. Probably the most successful
Bulgarian DJ and producer, in 2016 KiNK was
selected as their favourite live performer by the
readers of the legendary Resident Advisor. His
latest work includes four deep house tracks, including The Beauty, with vocals by Rachel Row.
And, as the name and cover suggest, it is inspired
by Sofia.

December 15th, Hall 1 of the National Palace of
Culture, Sofia

December 28th, House of Culture, Plovdiv

Juno Records

Текст КРИСТИНА НИГОХОСЯН / By CRISTINA NIGOHOSIAN

CLASSICS
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ГОЛЕМИТЕ
НАДЕЖДИ
Пианистът Емануил Иванов, победител в еждународния
конкурс "Феручо Бузони", пред Bulgaria ON AIR
Текст КРИСТИНА НИГОХОСЯН / Фотография СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ/TIBERIO SORVILLO, LUCA GUADAGNINI

В

сяка есен в сградата на Общинския театър в северноиталианското градче Болцано се събират найталантливите млади пианисти
в света. От 1949 насам тук се провежда
международният конкурс "Феручо Бузони",
основан в чест на великия италиански композитор. Оттук е тръгнала кариерата на
гиганти като Марта Аргерич, Маурицио
Полини, Гарик Олсън, Арналдо Коен, Лилия
Зилбернщайн, Ана Кравченко, Александър
Кобрин... А на 6 септември тази година журито изслуша 420 пианисти и връчи голямата награда на българина Емануил Иванов.
“НА 21 ГОДИНИ СЪМ. МОЖЕ БИ ОКОЛО
ДВЕ ТРЕТИ от тях съм посветил на музикалното изкуство“, казва ни Емануил. Макар
да се справи с рекордна конкуренция и да
бе изпратен на крака от публиката в Болцано, той звучи подчертано скромно. „Излязох на сцената като на всеки друг конкурс,
концерт, участие – с намерението да свиря
естествено и искрено, за да зарадвам публиката. Винаги съм странял от някакво желание за победа“.
Емануил смята, че успехът е дошъл заради
упоритата работа и заради умния избор на
произведения, с които участва в различните етапи на състезанието. „Много исках
да имам българска творба в програмата,
за да представя частица от нашата музика на такова престижно събитие. Затова
избрах Сонатина-кончертанте от Панчо
Владигеров – по мое мнение, едно от върховите постижения в българското клавирно
изкуство. Усещането да изсвиря тази любима за мен творба на такъв голям конкурс
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беше неповторимо. А колкото до Концерт
за пиано и оркестър №2 на Сен-Санс - тази
творба рядко се чува по конкурси. Затова
реших да я включа като нещо нестандартно, като глътка свеж въздух и за журито, и
за публиката“.
ЕМАНУИЛ Е РОДЕН В ПАЗАРДЖИК и е
завършил езиковата гимназия „Бертолд
Брехт“ в града. Интересът към музиката
идва още от детството, благодарение на
родителите му и богатата им колекция със
записи на класическа музика. Научава нотите на 6-годишна възраст и по това време
започва и първите си уроци по пиано. Не
смята обаче, че има универсален професионален път за един пианист. „Всички сме
твърде различни и пътят на всеки е много индивидуален и определен от неговата
личност“. Наградата „Феручо Бузони“ е огромна крачка напред за младия пианист не
само заради отличието, но и защото чрез
стрийминга на изпълненията успява да
стигне до много по-широк кръг публика, отколкото когато и да било преди.
ПРЕДСТОЯТ МУ ДВА ВЪЛНУВАЩИ КОНЦЕРТНИ СЕЗОНА. През 2020 година ще има
участия в България, Италия, Австрия, Германия, Великобритания и Русия, а през 2021
за пръв път ще свири в Япония. „За мен е
огромна радост, че в близко бъдеще ще
имам възможност да представя работата
си на много различни места. Пожелавам си
да съм трудолюбив, фокусиран и отдаден
на музиката, защото това е единственият
път към напредък в това изкуство“, казва
Емануил Иванов.
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GREAT
EXPECTATIONS
Pianist Emanuil Ivanov, 1st Prize Winner of the Ferruccio Busoni International
Piano Competition, interviewed on Bulgaria ON AIR
By CRISTINA NIGOHOSIAN / Photography SOFIA PHILHARMONIC/TIBERIO SORVILLO, LUCA GUADAGNINI

Every autumn, the world’s most talented young
pianists gather at the Municipal Theatre building in the northern Italian town of Bolzano. The
Ferruccio Busoni International Competition has
been held there since 1949 in honour of the
great Italian composer. This is where the career
of giants like Martha Argerich, Maurizio Pollini,
Garrick Ohlsson, Arnaldo Cohen, Lilja Zilbernstein, Anna Kravtchenko, Alexander Kobrin and
others has started. On September 6 this year,
the jury heard 420 pianists and awarded the
1st Prize to Bulgarian Emanuil Ivanov.
"I'M 21 YEARS OLD. I DEDICATED AROUND
TWO THIRDS of them to musical art," Emanuil
told us. Though he dealt with record competition and received a standing ovation in Bolzano, he sounds extremely modest. "I walked on
stage like at any other competition, concert
or participation - with the intention of playing
naturally and sincerely to please the audience.
I've never been eager to win."
Emanuil believes that success has come with

84 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

hard work and because of the smart choice of
pieces with which he participated in the various
stages of the competition. “I very much wanted
to include a Bulgarian work in the program to
present a piece of our music at such a prestigious event. That is why I chose Sonatina Concertante by Pancho Vladigerov - in my opinion,
one of the highest achievements of Bulgarian
piano art. The feeling of playing this beloved
work of mine at such a great competition was
unique. And as for Saint-Saëns's Concerto for
Piano and Orchestra No 2, this piece is rarely
played at contests. So I decided to include it
as something out of the ordinary, as a breath
of fresh air for both the jury and the audience."
EMANUIL WAS BORN IN PAZARDHIK,
SOUTHERN BULGARIA and graduated from
the Bertolt Brecht Language School in the
city. His interest in music has been around
since his childhood, thanks to his parents and
their extensive collection of classical music
recordings. He learned the notes at the age

of six when he started his first piano lessons.
However, he does not consider that there is a
universal professional path for a pianist. "We
are all quite different and everyone's path is
strictly individual and determined by his or her
personality." The Ferruccio Busoni Prize is a
huge leap forward for the young pianist, not
only because of the distinction, but also because he is able to reach a much wider audience through streaming performances than
ever before.
TWO EXCITING CONCERT SEASONS ARE
FORTHCOMING. In 2020, he will perform in
Bulgaria, Italy, Austria, Germany, the United
Kingdom and Russia, and in 2021 he will concertize for the first time in Japan. “It is a great
joy for me that in the near future I will have the
opportunity to present my work in many different places. I want to be hardworking, focused
and dedicated to music, because this is the
only way to make progress in this art," says
Emanuil Ivanov.

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА

TECHNOLOGY
WHEELS
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ПОД ЕЛХАТА
UNDER THE
CHRISTMAS TREE
20 лесни идеи за подаръци, които
ще ви спестят мъчителните
обиколки из магазините

Twenty easy gift ideas that save
you frustrating shopping tours

Най-уютното време на годината, най-семейният празник, най-апетитните тържествени блюда –
с каквото и да свързвате Коледа, тя неизменно е
маркирана и с допълнителни дози стрес. Защото
прекрасното празнично изкарване е предшествано
от бързане, планиране и пазаруване. А най-мъчната
част се оказва избирането на подаръци за всички
близки. The Inflight Magazine ще ви помогне поне с
последната част – 20 идеи за оригинални подаръци
за него, нея и за децата.

The cosiest time of the year, the most familyfriendly holiday, the most appetising festive dishes whatever you associate Christmas with, it is invariably
marked with additional stress. Because this wonderful
holiday is preceded by hurrying, planning and shopping.
Moreover, the toughest part is choosing gifts for your
beloved ones.
The Inflight Magazine will help you with at least the
last part - 20 ideas for original gifts for him, her and the
children.
December 2019
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ЗА НЕГО
FOR HIM

ПОСТАВКА ЗА ЧАША
На всеки се случвало – сипваш си
чаша питие след работа, сядаш
в креслото срещу телевизора,
оставяш го отстрани и скоро
някой го е ритнал по невнимание. За избягване на такива
случаи е поставката, която
се закрепя на страничните
облегалки на фотьойл или диван
и придържа стабилно чаши от
всякакъв вид (за вино, уиски,
бира, кафе или чай), както и
бутилки.
От CouchCoaster
CUP HOLDER
It has happened to all of us - you
pour yourself a drink after work, you
sit in an armchair in front of the TV,
you leave the glass aside, and soon
someone kicks it inadvertently. The
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cup holder resolves such incidents.
Attach it to the side rests of an armchair or a sofa and it holds glasses
of all kinds (wine, whiskey, beer,
coffee or teacups) and bottles.
CouchCoaster
ДЕКАНТЕР ЗА УИСКИ
Най-лесният начин да впечатлите гостите си? Да им налеете
уиски от декантер Tom Dixon.
Британският продуктов дизайнер е създал съд със семпла,
но изискана форма и акценти в
медено, рисувани на ръка.
От Tom Dixon
WHISKY DECANTER
Looking for the easiest way to
impress your guests? Pour whisky
from a Tom Dixon decanter. The
British product designer has

created a vessel with a simple
but sophisticated shape and ornamented with hand-painted copper
detailing.
Tom Dixon
СОМЕЛИЕР СЕТ
След като обърнахме внимание
на уискито и напитките като
цяло, е време за нещо за почитателите на виното. Говорим за
начинаещите, защото този сет
включва и кратък наръчник на
най-популярните вина от 1976
до 2019 година. Хромираният
тирбушон, таблиците на реколтите и виненият ринг идват в
елегантна черна кутия.
От L'Atelier du Vin
SOMMELIER SET
After paying attention to whisky

and drinks in general, it is time
to please wine lovers. Beginners,
we mean, because this set also
includes a brief guide to the most
popular wines from 1976 to 2019.
The chrome corkscrew, the harvest
tables and the wine ring come in an
elegant black box.
L'Atelier du Vin
КОЛЕКЦИОНЕРСКА КОЛА
Dino 246 GT е добре познат
модел на всеки почитател на
Pininfarina. Дизайнът на това
Ferrari е вдъхновен от класическите италиански коли на 50-те,
а самата реплика е в мащаб
1:8 и е дословно пресъздадена с
помощта на САТ технологията.
Всичко това обяснява и цената
- $11 315.
От Amalgam Collection
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COLLECTIBLE CAR
Dino 246 GT is a well-known
make for any Pininfarina fan.
Classic Italian cars of the 1950s
inspire the design of this Ferrari,
and the replica is on a scale of
1:8 and is meticulously recreated
with the help of CAT technology.
Which explains the price - USD
11,315.
Amalgam Collection
ЧАСОВНИК
В тази идея за подарък може
да липсва оригиналност, но
затова пък е знак, че някой цени
времето си, както и вашето.
Моделът Carrera е вдъхновен от
автомобилната надпревара La
Carrera Panamericana и е създаден
през 1963. Оттогава е един от
най-легендарните модели на TAG

Heuer.
От TAG Heuer

вилната материя за зимата.
От Mr.Porter

WATCH
This gift idea may lack originality,
but it is a sign that someone appreciates his time as well as yours.
The Carrera model was created in
1953 and inspired by La Carrera
Panamericana car race. It has since
been one of TAG Heuer's legendary
models.
TAG Heuer

SWEATER
Useful and appropriate for almost
any gift, the Burberry sweater
comes in a typical winter colour pine green. The cashmere design
makes it warm and soft and you
have the feeling that you wear the
right fabric for the winter.
Mr Porter

ПУЛОВЕР
Полезен и подходящ почти
за всеки подарък, пуловерът
на Burberry e в един типично
зимен цвят – борово зеленото.
Изпълнението от кашмир пък
гарантира топлина, мекота и
усещането, че носим най-пра-

КНИГА С РЕЦЕПТИ
Кулинарията си остава едно
от най-популярните хобита в
последните години. Което е
добра новина за всеки „телевизионен“ готвач, който може да
пусне кухненски прибори или поне
готварска книга на пазара. Познатите ни "Рокери-лакомници"

Сай Кинг и Дейв Майерс пускат
книга с близо 100 рецепти за
закуска, обяд и вечеря, които
се готвят в един-единствен
съд. Тъкмо за мъже, които не са
заклети почитатели на миенето
на съдове.
От Amazon
COOKBOOK
Cooking remains one of the most
popular hobbies in recent years.
Which is good news for any "TV"
chef who can put on kitchenware or
at least a cookbook on the market.
Famous "Gourmet Rockers" Sai
King and Dave Myers are launching
a book with nearly 100 breakfast,
lunch and dinner recipes cooked in
a single dish. Just for men who are
not ardent fans of dishwashing.
Amazon
December 2019
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ЗА НЕЯ
FOR HER

РЪКАВИЦИ
На никоя дама не е излишен
още един чифт обувки – същото важи и за ръкавиците. Тези
са особено ценни, защото са на
френската звезда на модата
Isabel Marant, двата им тона
освежават всеки тоалет, а
подплатата е от алпака.
От Isabel Marant

ШАЛ
Още една класика за гардероба,
която може да носите с години,
ако полагате нужните грижи за
нея. Цветовете са неутрални,
което значи, че се комбинират
добре с всичко. Ако не беше
златната нишка, бихме казали,
че шалът на Gucci е унисекс.
От Gucci

ЧАНТА
Моделът на Saint Laurent е
толкова познат и обичан, че
френският бранд го предлага в
много разновидности. Формата
е класическа, а размерът - достатъчен за ежедневна чанта.
Подходяща за комбиниране с
всичко и във всеки сезон.
От Saint Laurent

GLOVES
Every woman needs yet another
pair of shoes - the same goes for
gloves. These are especially valuable because they are designed by
French fashion star Isabel Marant,
their two tones refresh any toilet
and the lining is made of alpaca.
Isabel Marant

SCARF
Another classic for your wardrobe
you can wear for years if you take
care of it. The colours are neutral,
which means they blend well with
everything. Had it not been for the
gold thread, we could have said
that Gucci's scarf is unisex.
Gucci

BAG
The Saint Laurent model is so well
known and loved that the French
brand offers it in many varieties.
The shape is classic and the size
is sufficient for a casual bag.
All-season and goes well with
anything.
Saint Laurent
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BLUETOOTH КОЛОНКА
Вече можем да вземем любимата си музика навсякъде с
нас, благодарение на редица
стрийминг платформи и
bluetooth колонките. Тази тук
е достатъчно компактна, за
да се събере в чантата си
за уикенда, но и достатъчно
красива, за да искаме да я
оставим на показ.
От Bang & Olufsen
BLUETOOTH SPEAKER
We can now take our favorite
music anywhere thanks to a
variety of streaming platforms
and Bluetooth speakers. This one
here is compact enough to fit
into your weekend bag, but also

LIFESTYLE
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nice enough to display.
Bang & Olufsen
ДОМАШЕН КОМПЛЕКТ
За близките дами в живота
ни можем да се погрижим,
като има осигурим минимален
комфорт у дома или по време
на полет. За това помага елегантният комплект от чехли с
вътрешност от вълна и маска
за сън. Десенът е достатъчно
шик, за да го ползваме и в
самолета.
От Desmond & Dempsey
HOME KIT
We can take care of our beloved
sweethearts by providing basic
comfort at home or while flying.

The elegant set of wool slippers
and a sleep mask will help. They
are chic enough to use on the
plane.
Desmond & Dempsey
ЧАШИ ЗА ПОРТВАЙН
Комплектът от четири чаши
от духано стъкло е елегантно и забавно допълнение към
всеки бар. Препоръчват се
за портвайн, но могат да се
ползват за всякакви ликьори
и вина, защото забавят
окисляването на алкохола при
контакт с въздуха.
От BarCraft
PORT WINE GLASSES
This set of four glasses of blown

glass is an elegant and fun addition to any bar. Recommended
for port wine, but can also be
used for any liquors and wines
because they delay the oxidation
of alcohol in contact with air.
BarCraft

ШИШЕ ЗА ПЛОДОВА ВОДА
Все повече хора избират
шишетата за многократна
употреба пред това да купуват пластмасови бутилки
с минерална вода. За тях е
Fruitzola – шише, което дава
възможност да добавим вкус
към ценната течност, като
добавим плодове и свежи подправки като мента. Събира

800 мл.
От Fruitzola
FRUIT WATER BOTTLES
An increasing number of people
are choosing reusable bottles
instead of buying plastic bottles
of mineral water. Fruitzola is just
for them - a bottle that lets you
put flavour to the precious liquid
by adding fruit and fresh spices
like mint. Contains 800 ml.
Fruitzola

December 2019

91

ЗА ДЕЦАТА
FOR CHILDREN

КОМПЛЕКТ ЗА КРИСТАЛИ
Малките любители на науката имат възможност да
наблюдават „раждането“ на
кристалите с помощта на
този комплект. Той съдържа няколко пакета смес за
кристали, както и седем кутии
в различен размер, в които
да бъдат изложени готовите
кристали. Подходящо за деца
над 10 години.
От Amazon
CRYSTAL SET
Young science fans have the
opportunity to observe the "birth"
of crystals with the help of this
kit. It contains several packages
of crystals blend, as well as seven
boxes of different sizes to display
finished crystals. Suitable for
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children over 10 years old.
Amazon
КНИГА
„Море“ на Рикардо Енрикеш е
едновременно речник и енциклопедия, която обаче никак не е
скучна. С много илюстрации и
кратки текстчета са обяснени
думи и термини, свързани с
морето, риболова, мореплаването. Авторът е португалец,
което обяснява и многото
факти, свързани с родината му
в книгата.
От Дакелче
BOOK
Ricardo Enriquez's Sea is both
a vocabulary and an encyclopaedia, but it is by no means
boring. Many illustrations and

short texts explain the words
and terms referring to the sea,
fishing and navigation. The
author is Portuguese and there
are numerous facts about his
homeland.
Dakelche
ФУТБОЛНА ТОПКА
Съчетайте двете страсти на
вашето дете в едно – футбола и „Междузвездни войни“.
С тази топка би трябвало да
постигнете галактическо ниво
или поне да се почувствате
футболен джедай.
От Mitre
FOOTBALL
Two-in-one for the passions of
your child - football and Star
Wars. With this ball, you should

reach the galactic level or at least
feel like a footballing Jedi.
Miter
ГРЪНЧАРСКИ КОМПЛЕКТ
За малките творци глината
е едновременно различен, но
и много любим начин за изразяване. Съдържна обяснение
за три основни техники при
изработването на глинени
изделия, бои за оцветяване, а
самата глина не е нужно да се
пече, а изсъхва сама. За деца
над 6.
От Galt Toys
POTTERY SET
For young artists, clay is both a
different and a very favourite way
of expression. Contains an explanation of three basic techniques for

making clay figurines as well as
colouring dyes, while the clay does
not need to be baked but dries on
its own. For children over six.
Galt Toys
СТАТИВ
Този статив е едновременно удобен за рисуване, но и
много практичен. Представлява компактна кутия, в
която могат да се приберат
доста художнически материали.
Разполага с палитра, както и с
дръжка, която позволява да се
носи като куфарче.
От stativi.bg
TRIPOD
This tripod is both comfortable
to draw and very practical. It is
a compact box where many art

materials can be stored. It has a
palette and a handle to carry as a
briefcase.
Stativi.bg
ВЪЗГЛАВНИЧКА
Тази е декоративна и подходяща за малките почитателки на приказния свят
на еднорозите. Плюшена и
с цикламен гръб, разполага
и с „истинска“ опашка на
еднорог.
От Nici
PILLOW
Decorative and suitable for little
girls who love the fabulous world
of unicorns. Plush fabric with
a cyclamen back. It also has a
"true" unicorn tail.
Nici
December 2019
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В куфара на

Владислав
Иванов
Владислав Иванов е генерален мениджър на Motorola за Югоизточна Европа и Австрия. Нещата, без които не тръгва
на път:
Motorola Razr: Където и да отида, всички искат да
го видят, докоснат и изпробват. Това е първият
вертикално сгъваем телефон, който съчетава революционен стил, първокласна изработка и технологична иновация в едно устройство.

In the Suitcase of

Vladislav Ivanov
Vladislav Ivanov is Motorola's General Manager for South Eastern
and Austria. Things he cannot do without when travelling:
Motorola Razr: Wherever I go, everyone wants to see it,
touch it and try it out. It is the first vertically foldable phone
that combines revolutionary style, first-class craftsmanship
and technological innovation into one device.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon: това е моята бойна машина – супер бърз, невероятно лек и много мощен.
Само той може да отговори на високите ми изисквания и начина ми на живот, който е в постоянно
движение.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon: This is my war machine
- super fast, incredibly light and very powerful. Only it
can meet my high demands and my lifestyle of perpetual motion.

Секретен мини куфар: с „телефоните от бъдещето“, които представям на нашите партньори в Европа.

Mini code case: containing the "phones of the future"
that I present to our partners in Europe.

Джинси BOSS: поне един чифт не само заради кройката,
но и защото имам нужда от удобни дрехи за моментите, в които нямам важни срещи или ми предстои вечеря
с приятели.
Обувки Lloyd: често работният ми ден е 14-16 часа и
ако съм с неудобни обувки, това ми причинява ужасен
дискомфорт. Lloyd са висококачествени, много удобни и
създадени от естествени материали.
Кредитни карти: заради честите пътувания ми се
налага да боравя с различни валути и благодарение
на Mastercard не се налага да ги нося в брой. Предпочитам тези карти заради възможността за бързи и
сигурни разплащания дори и в най-непредвидимите
ситуации навсякъде по света.
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BOSS Jeans: At least one pair, not only because of the
cut, but also because I need comfortable clothes for the
moments when I do not have important meetings or will
dine with friends.
Lloyd shoes: Very often my work day lasts 14-16 hours
and, if I am wearing uncomfortable shoes, this causes
terrible discomfort. Lloyd shoes are of high quality, very
comfortable and made from natural materials.
Credit cards: Being a frequent traveller, I have to deal with
different currencies, and thanks to MasterCard I need not have
cash. I prefer these cards because I can make fast and secure
payments even in the most unpredictable situations anywhere in
the world.

HAMACHI-NI - ЯПОНСКАТА ХРАНА
Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ СУШИ
Японската кухня е сред най-креативните,
вкусни и здравословни в света. В много
отношения това е цялостна хранителна
култура - риба и морски дарове, страхотни
местни ястия и познание как следва да се
отнасяме със зеленчуците. Всичко винаги
е визуално представено по възможно найстилния начин.
Ето че и в София сме късметлии и имаме
ресторант, който представя всичко това Hamachi-Ni, японски ресторант, носител
на наградата "Ресторант на годината
2018 Бакхус, Acqua Panna & S.Pellegrino" в
категория "Световна кухня за 2018 г."
Под „модерна японска кухня“ в Hamachi-ni разбират възможността да творят на база на
традиционната кухня и нейните стриктни
правила, и кулинарни практики в посока фюжън. Храната е базирана на японски комбинации от продукти, но според главния готвач
Красимир Алексов тя се презентира по съвременен европейски начин. Не се използва
бяло брашно, а употребата на мляко, млечни
продукти и захар е сведена до пълния минимум. Пресните продукти са от малки ферми (зеленчуци, месо) а трайните са японски
(соев сос, мирин, саке, оризово брашно, темпура, водорасли, червен боб адзуки).
Менюто се изготвя сезонно.

Hamachi-ni се стреми да работи с местни
производители и доставчици („Омая Ранч“,
„Слънчевата ферма в с. Абланица“, ферма
за патешко месо в с. Бранище), а рибата
си набавят от Солун, както и от най-големите европейски борси за риба.
Вината са подбирани от екип от сомели-

ери Доменико Фабиано и Недялко Жеков и
включват етикети от цял свят. Част от
тях ще могат да се поръчват както на бутилка, така и на чаша.
Няма нужда да купувате самолетен билет
за Токио, за да опитате качествена и вкусна японска храна. Hamachi-ni е тук за вас.

HAMACHI-NI – JAPANESE FOOD IS MUCH MORE THAN SUSHI
The Japanese cuisine is amongst one of the
most creative, yet healthiest and tastiest in the
world. In many aspects it stands for an entire
nourishment culture – fish and seafood, awesome meat dishes and great knowledge on
how to prepare vegetables. Everything is always a visual treat and is presented in the most
stylish fashion possible.
And here we are, some lucky people who live
in Sofia, and who have a restaurant to stand

for all of this- Hamachi-ni, a Japanese restaurant, winner of the award “Restaurant of
the Year for 2018 of Bachus, Acqua Panna
& S.Pellegrino” in “World Cuisine 2018” category.
As far as “modern Japanese cuisine” goes, in
Hamachi-ni it is understood that one is free to
create on the basis of the traditional cuisine
ant its strict rules and culinary practices into
the direction of fusion. The food is based on
Japanese product combinations, but according to the chef Krassimir Alexov it is presented
in a contemporary and European way. You will
not see any white flour, and the use of milk,
dairy products and sugar is taken down to the
absolute minimum. The fresh products come
from small farms (meat, vegetables), and longlasting products come from Japan (soy sauce,
mirin, sake, rice flour, tempura, algae, read adzuki beans).
The meal is updated according to the season.
Hamachi-ni aims to cooperate with local farmers and suppliers (“Omaya Ranch“, “Homestead Livadi”, Duck meat farm – village of
Branishte), and the fish comes from Thessaloniki and from one of Europe’s largest fish

markets.
The wines are selected by a team of sommeliers Domenico Fabiano and Nedyalko Jekov
and feature labels from all over the world. Part
of them could be ordered both as a single
glass or as a bottle.
December 2019
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ЗАСЛЕПЕНИ, НО
НЕ ОТ СЛЪНЦЕТО
Дрехите от металически материи „излязоха“
от вечерта и се пренесоха в ежедневието
Дълги години бе непоклатимо клише, че
блясъкът и пайетите са подходящи само
за вечерното облекло. Отдавна вече не
е така и немалко хора се осмеляват да
посегнат към металическите тоалети,
дори когато отиват за сутрешно кафе.
Или към офиса. В което няма нищо лошо,
разбира се, стига да спазваме няколко
прости правила.
Тайната, както обикновено, е в
цялостното съчетание на дрехи и
аксесоари и в баланса. Бляскавата блуза
определено става за офиса, но за там е
добре да я комбинираме с изчистена пола
или панталон от традиционен плат. За
вечерта спокойно може да я допълним с
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обикновени джинси и обувки на ток.
Когато и двете части от тоалета
са искрящи, е добре да „контрираме“
прекаления блясък с нещо по-небрежно
като кецове или джинсово яке.
Ако сме решили да блестим, останалите
аксесоари трябва да са умерени. Същото
важи и за грима.
Металическите платове и пайетите се
съчетават най-добре с неутрални тонове.
Ако ги комбинираме с нещо прекалено ярко,
рискуваме да заприличаме на лошо копие на
диско стила от 80-те.
Късата блестяща рокля е запазена марка
за партита, актуална и днес – кога да я
облечем, ако не по Коледа.

5.

1. HALPERN
2. MAE CASSIDY
3. RIXO
4. OSCAR DE LA RENTA

LIFESTYLE
FASHION

8.

6.

2.

BLINDED, BUT
NOT BY THE SUN
The metallic materials “went out” of the darkness
of night and straight into our daily lives

7.

5. GIANVITO ROSSI
6. FANNIE SCHIAVONI
7. AQUAZZURA
8. ROLAND MOURET

For years on end everybody mumbled the
ubiquitous cliché that sparkle and sequins
were strictly reserved for going out in the
evening. This, however, is no longer the case
for quite a while now and many dare to put
on the shiny garments even when they are
going out for their morning cup of coffee or
when they are headed towards their office.
And most certainly there is nothing wrong with
that, provided we abide by a few simple rules.
The secret, as per usual, is found in the overall combination of clothes and accessories
you choose. The shiny blouse is definitely a fit
for the office, but it is a good idea to combine
it with a very unobtrusive skirt or pantaloons
made out of a traditional fabric. For the even-

ing one can simply keep the blouse, slip in a
pair of jeans and put on a pair of high heels.
When both parts of our outfit are sparkling it is
a good idea to “counter” the over-the-top bling
with something more casual, such as a pair of
sneakers or a denim jacket.
If you opt to shine that day, please be moderate
with the other accessories. Same rule applies
for makeup as well.
Metallic fabrics and sequins are best combined
with neutral tones. Should we pick something
too bright to go along with them, then we are at
risk to look like a bad copy of 80s disco style.
The short disco dress is a trademark for parties,
which has not lost its glamour – when to put it on
if not when Christmas is around the corner.
December 2019
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Клиника по имплантология

КОГА ЗА ПОСЛЕДНО СЕ ЦЕЛУВА?
„Аз зная колко непълноценно живеят хората, които имат проблеми със зъбите. Затова не просто ги лекувам - aз им връщам
увереността да се целуват, усмихват или
просто да се наслаждават на храната.“
					
Д-р Петър Дучев, имплантолог
За 10 години работа като дентален
имплантолог аз и екипът ми в клиниката
изградихме собствена философия, според
която истинската стоматология не е
прост сбор от услуги и затова:
• При липса на зъб (и) отказвам правенето
на „мостове“ между здрави зъби. Това
води до пилене на здрави зъбни тъкани,
а в голям брой случаи и до умъртвяване
на тези зъби. След около 15 години ще
се наложи изпилените зъби да бъдат
извадени поради усложнения;
• Не поставям подвижни протези. Те
унижават достойнството на съвременния човек. Няма нужда да се криете от
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близките си, за да ги почиствате;
• При липса на зъби, предлагам дентална
имплантация, чрез която може да се
върне изгубеното качество на живот.
Това е най-надеждната и прогнозируема
методика.
• Зъбите върху импланти не се свалят, изглеждат и функционират като истински
и имат нужда от същите грижи.
• Зъбите върху импланти възстановяват
нормалния говор, няма шъшкане и съскане, както при протезите.
Аз Ви разбирам като никой друг. Виждал
съм много сълзи и съм слушал доста
печално-поучителни истории от мои
пациенти с подвижни протези. Например:
„Толкова съм притеснена, че някой от моите близки ще види протезите ми, затова
се крия в банята, когато ги почиствам
от всички – от мъжа ми, от децата,
внуците“; „Просто не зная къде да скрия
пластмасовите си зъби, че жена ми да не
ги открие.“; „От около 5 години не се целу-

вам. Страх ме е, че горната ми протеза
ще падне, макар и „залепена“ с лепило. Не
зная какво да правя.“
Защо да изберете зъбни импланти вместо протези? Имплантите са титаниеви
опори в челюстните кости, на които се
фиксират неподвижно изкуствени зъбикорони или мостове.
Вие сте зает човек и мислите, че за имплантацията ще трябва да отсъствате
доста от работа? Може да си вземете
няколко дни за почивка, но повечето наши
пациенти ходят на работа още на следващия ден след операцията. Няма отток или
болка, която да ги притеснява.
А какво ще стане, ако имплантите не
се приемат? Рискът от отхвърляне на
имплантите е много нисък - около 2-3%, а
успехът - в 97-98% от случаите. Обикновено липсата на интеграция на импланта се
дължи на грешка в протокола на операцията или на липса на нужните грижи от
страна на пациента след това. Професионалната грижа е задължителна.
Не знаете какви импланти да изберете?
По света има повече от 500 търговски
марки импланти. Почти толкова, колкото
и марки автомобили. Но сред производителите на импланти, както и сред автомобилните компании, има три лидера,
а останалите се отнасят към графата
„други“. „Други“ означава не само по-малко
разходи за реклама, но и по-малко изпитания в надеждност, качество и гаранция.
Най-важното е да изберете клиника и
лекар, а не методика или система за
имплантация!
Днес с една операция можем да направим
неща, за които преди ни трябваха няколко
хирургични интервенции, а лечението продължаваше понякога с години. Сега може
да извадим болните зъби наведнъж, да поставим импланти и да фиксираме временни корони, които ще ви дадат възможност
да изглеждате и да живеете пълноценно.
Операцията по имплантация може да
продължи няколко часа и да се прави с
местна упойка. Но е по-лесно както за
нас, така и за пациента, когато се ползва
методиката „медицински сън“ - когато
пациентът спи, на него му е безразлично,
колко ще продължи операцията. Няма
стрес, покачване на кръвното налягане,
за неговото здраве и жизнени показатели
постоянно следи анестезиологичен екип.
Благодарение на „медицинския сън“ можем
да работим и с възрастни пациенти. Аз
се гордея с най-възрастната си пациентка на 94 години, която вече две години
използва своите зъби върху импланти.
Колкото и сложен да е Вашият случай, аз
никога няма да кажа „Не“!

WHEN WAS THE LAST
TIME YOU KISSED?
“I’m aware of the low quality of life of people
with teeth problems. This is the reason I don’t
only cure them – I bring back their confidence
to kiss, smile or simply enjoy food. “
					
Dr. Petar Duchev, implantologist

You’re a busy person and you think implantology will take too much time off work? You can
take a few days off, but most of our patients
go to work on the very next day after the
surgery. There’s no swelling or pain to worry
about.

I’ve worked as a dental implantologist for 10
years and my team at the clinic and I have
developed our own philosophy which says
that real dentistry isn’t simply a collection of
services and that’s why:
•W
 hen a tooth (teeth) is missing I refuse to
make “bridges” between healthy teeth. This
leads to filing healthy dental tissue and in
many cases to killing these teeth. In about 15
years the filed teeth will need to be extracted
due to complications;
• I don’t put on movable prosthesis. They
destroy the dignity of contemporary people.
You don’t need to hide from your family in
order to clean them;
•W
 hen teeth are missing, I suggest dental implants which can bring back the lost quality
of life. This is the most reliable and predictable method.
•T
 eeth on implants aren’t removed, they look
and function as natural ones and need the
same care.
•T
 eeth on implants recover normal speech,
there’s no articulation disorder with sounds,
which is the case with prosthesis.
I understand you better than anyone. I’ve seen
a lot of tears and I’ve heard a lot of sad-cautionary stories from my patients with movable
prosthesis. For example: “I’m so worried that
a family member will see my prosthesis, that’s
why when I clean it I hide in the bathroom from
everyone – from my husband, from the children,
from the grandchildren”; “I just don’t know
where to hide my false teeth so that my wife
doesn’t find them“; “I haven’t kissed for about 5
years. I’m afraid my upper prosthesis might fall
even if it’s “glued”. I don’t know what to do“.

What will happen if implants aren’t accepted?
The risk of rejecting implants is very low –
about 2-3%, and success – in 97-98% of the
cases. Usually the lack of integration of the
implants is a result of a mistake in the surgery
proceedings or lack of the necessary care on
the part of the patient after that. Professional
care is compulsory.

Why choose dental implants instead of
prosthesis? Implants are titanium support in
the jaw bones where false teeth- crowns or
bridges are fixed immovably.

ДЕНТАЛНА КЛИНИКА ПЕТЪР ДУЧЕВ
София, ул. Г. С. Раковски 124,
сградата на Европейския парламент

You don’t know what kind of implants to
choose? There are more than 500 implant
models in the world. Nearly as many as the
car models. Among dental implants makers,
as well as among car companies, there are
three leaders, the rest belong to the “other”
category. “Other” means not only less advertising expenses, but also fewer reliability, quality
and guarantee tests.
The most important thing is to choose a clinic
and a doctor and not the method or implantation system!
Today a single surgery is enough to achieve
the things that used to require several surgical
interventions and the treatment sometimes
took years. Now we can extract the sick teeth
at once, put implants and to fix temporary
crowns, which will give you the opportunity to
look and live your life to the fullest.
The implantation surgery may take a few
hours with a local anesthesia. However, it’s
easier for us, as well as for the patient when
we apply the “medical sleep” method – when
the patient is asleep, they don’t care how long
the surgery is. There’s no stress, blood pressure rise, and the team of anesthesiologists
constantly monitor their vital signs.
Thanks to the “medical sleep” we can now
work with elderly patients as well. I’m proud
of my eldest patient who is 94 and has been
using her teeth on implants for two years
already. No matter how complicated your case
is I’ll never say “No”!

DENTAL CLINIC PETAR DUCHEV
124, G. S. Rakovski Str.
the building of the European Parliament

www.clinicaduchev.com
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НАЛУДНИЧАВА
КОЛЕДА
Осем изпитани по света начина да оживите "най-семейния" празник
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LIFESTYLE
FESTIVITIES

Т

радиционната ни представа за Коледа – украсена елха, примигващи весело лампички, семеен обяд – несъмнено е мила,
но в един момент може сериозно да омръзне. За щастие по
света съществуват най-различни весели обичаи за справяне с този проблем. Осем начина да прогоните на студа коледното
отегчение.

ГРЪМНИ ВЕЩИЦАТА (Норвегия). Норвежците убедено вярват, че
вещиците предпочитат да излизат именно на коледните празници, ползвайки метлите им. За да лишат злите създания от транспортно средство, жените крият метлите в най-тъмните ъгли на
къщите си до януари. На някои места и мъжете се включват, като
гърмят напосоки в небето, за да разгонят по-наглите вещици.

КОЛЕДНАТА КОТКА (Исландия). Изобщо не си представяйте малко, мъркащо животно – коледната котка Jolakotturinn всява ужас
в островната страна. За разлика от милия белобрад старец,
който отчита единствено дали сте били добри, това пухкаво
създание води сметка и дали сте вършили всичко в срок през
годината. На пунктуалните исландци котката милостиво отпуска нови дрехи за празниците. Но тези, които не са си написали
домашното навреме, са обречени да носят старите си одежди и
да се срамуват.

ДЕНЯТ НА НЕВИННИТЕ (Испания). Това не е точно коледен обичай –
празнува се на 28 декември, когато испанците почитат децата,
убити по заповед на цар Ирод. По загадъчен начин този печален повод се е развил до нещо като всенароден ден на шегата в Испания –
обичаят изисква да се измайтапиш с някого, примерно като сложиш
обилно сол в сладкиша му. За съжаление традицията напоследък се е
изродила и децата са принудени да се задоволят с лепене на обидни
надписи по гърбовете на хората. Светъл лъч е Валенсия, където все
още на този ден се организира бой с брашно.

КОЛЕДА НА КОЛЕЛА (Венесуела). Ходенето на църква изглежда
мирно занимание, но не и в Каракас – там от средата на декември
до Коледа е прието да се придвижвате до службата само на кънки.
Властите услужливо спират движението на автомобили на много
места в града до 9 сутринта. Допълнителен бонус: ако през нощта
вържете конец на палеца на крака си и метнете другия край през
прозореца, получавате сутрешно събуждане. Кънкьорите дърпат
всеки конец, които видят по пътя си.

ТВ КОЛЕДА
Ако изобщо съществува награда за най-отегчителна празнична програма, американската Jule Log TV я печели убедително. От 1966
година на всяка Коледа тя излъчва пряко картина на горяща камина с часове. Почитателите й твърдят, че се правело, за да зарадва
лишените от домашна камина, но на нас силно ни напомня за нашумялата уеб-камера, която с месеци показваше как узрява една пита
сирене чедър. Впрочем програмата набира все по-голяма популярност и вече се излъчва от десетки други телевизионни канали в
Америка.

ВЕЧЕРЯ НА ГРОБИЩАТА (Финландия). Според местната традиция
Коледа се прекарва не къде да е, а на гробищата. Цялото семейство, заедно с вкочанените от ужас деца, прави вечерно шествие
със свещи, за да почете паметта на починали роднини. За тези,
които не са загубили апетита си, има и лакомства. А ние си мислехме, че обядът с роднини е стресиращ…
ОБИЧА МЕ, НЕ МЕ ОБИЧА (Чехия). По друго време на годината
гледката на момиче, което настървено мята обувките си през
рамо, може да мине за странна. По празниците обаче младите чехкини масово използват следната надеждна техника, за да се осведомят дали ще се оженят през идната година: застават с гръб към
входната врата, вземат произволно избрана обувка и я мятат зад
себе си. Ако носът й сочи към вратата – ура!, ако не, процедурата
се повтаря на следващата Коледа.
MARI LWYD (Уелс). Любимият ни коледен ритуал. Малка групичка
коледари обикаля не само по къщите, но и по местните кръчми,
предвождана от набучен на кол конски череп. Целта на групата е
стандартна – събиране на храна и напитки, но методите са доста
оригинални. Вместо да пеят песни, уелските коледари трябва да
измислят нещо, с което да раздразнят собствениците на набелязаната къща или заведение и да ги предизвикат на словесен/музикален
дуел. Класика е размяната на обиди в рима, наречена pwnco. Нещо
от рода на: „Пуснете ни в мизерната си къща” / „О, не, от вас ни се
повръща”. След като се уморят да се обиждат, двете страни удовлетворени сядат да хапнат и пийнат.
ПЪРЖЕНО ПИЛЕ (Япония). Въпреки че християнското население в
Страната на изгряващото слънце е едва 1%, коледната мания е
успяла да се промъкне и там - но под доста странна форма. Японците непоклатимо вярват (по вина, казват злите езици, на една
американска реклама), че традиционното коледно ястие е пърженото пиле на KFC. За да си осигурят празнуването около коледната
кофа с крилца, хиляди японци правят заявка за необходимото им количество месеци напред. Наивните им сънародници, решили да се
снабдят на самия празник, чакат на рекордни опашки.

Velvet Night Club

velvet.club

0876 391 374
0885 182 145

www.velvet.bg | bul. Pencho Slaveykov 12А, Sofia
Бъди различен, дори в сферата на забавленията! Излез от стереотипите! Стани част от
проекта стриптийз клуб VELVET... Еротични вечери с красиви и запомнящи се момичета!
Нощен клуб и стриптийз бар VELVET София е мястото, където удоволствието никога не
свършва. Сам избираш как да продължи партито! Нашите момичета ще осъществят
всичките Ви идеи. Забавлението при нас е от най-висок клас. Посетителите ще
се насладят на танците на някои от най-красивите стриптизьорки и танцьорки в
София. За Вашето добро настроение ще се погрижат 30 красиви, артистични и
предизвикателни момичета. Всяка от тях е ангел с адски пламък в очите, способна да
завладее вниманието Ви с индивидуална програма и зашеметяващи танци.

Be different, even in the field of entertainment! Get out of stereotypes! Become part of Strip
Club Project VELVET... Erotic nights with beautiful and memorable girls! Night club and Strip
bar VELVET Sofia is a place where pleasure never ends. You choose how the party goes on!
Our girls will make all your dreams come true. We offer high class entertainment. The visitors will enjoy the dances of some of the most beautiful, artistic and seductive dancers. We
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have 30 girls with angelic look and flame in their eyes, capableDecember
of capturing
your attention
with an individual program and amazing dances, they will take care of your well-being.

A MAD, MAD
CHRISTMAS
Eight well-proven ways to brighten up the feast
Our traditional image of Christmas – a decorated Christmas tree, merrily
twinkling lights, a family lunch – is no doubt nice, but at some point it can
get pretty boring. Luckily around the world there are all sorts of merry
customs to deal with this problem. Here are eight ways to drive away
Christmas boredom into the cold.
YULE CAT (Iceland). No, this is not a small, purring animal – the Yule Cat
Jolakotturinn strikes terror in the island country. In contrast to the nice
white-bearded old man, who only wants to know whether you’ve been
good, this fluffy creature also keeps tabs on whether you have done everything in time during the year. The cat graciously gives punctual Icelanders
new clothes for the holidays. But those who have not done their homework
in time are doomed to wear their old garments and to feel ashamed.
CHRISTMAS ON WHEELS (Venezuela). Going to church seems like a
peaceful activity, but not in Caracas – from mid-December until Christmas
it is customary to roller-skate to the office. The authorities obligingly close
the streets to cars in many places in the city until 9 a.m. An additional bonus: if during the night you tie one end of a piece of string to your big toe
and hang the other out the window, you will get a morning wake-up call.
The roller skaters give a tug to any string they see hanging along the way.
DINNER AT THE CEMETERY (Finland). According to local tradition,
Christmas is not spent just anywhere, but at the cemetery. The entire
family, together with the terrified children, joins in a candlelight procession at night to pay respects to dead relatives. For those who have not
lost their appetite, there are treats. And we thought that lunch with the
family was stressful…
HE LOVES ME, HE LOVES ME NOT (Czech Republic). At any other
time of the year the sight of a girl eagerly throwing her shoes over her
shoulder might seem pretty strange. During the festive season, however,
young Czech girls widely use the following promising technique to find
out whether they will get married next year. Standing with their back to
the front door, they grab any old shoe and throw it behind them. If the
toe points towards the door – hurrah!
If not, the procedure is repeated come
next Christmas.
MARI LWYD (Wales). Our favourite Christmas ritual. A small group of
carol-singers makes the rounds not
only of the houses, but also of the local pubs, led by a mare’s skull fixed to
the end of a wooden pole. Though the
purpose is traditional -- collecting food
and beverages -- the methods are quite
ingenious. Instead of signing songs, the
Welsh carol-singers have to come up
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with something to annoy the owners of the house or pub and challenge
them to a verbal/musical duel. Traditionally, they exchange insults a in
rhyme contest, known as pwnco. Something like: “Let us into your miserable house” / “Oh, no, you’re far worse than a mouse”. After they’ve
grown tired of hurling insults at each other, the two parties contentedly
sit down to feast.
FRIED CHICKEN (Japan). Despite the fact that the Christian population
in the Country of the Rising Sun is a mere 1%, Christmas mania has
managed to take hold here as well – though in a rather strange form.
The Japanese firmly believe (for which an American ad is to blame, evil
tongues say) that Kentucky Fried Chicken is the traditional Christmas
meal. To make sure of the celebration around the KFC Christmas bucket, thousands of Japanese order the necessary amount months ahead.
Those foolish enough to try and get them at Christmas time have to wait
in enormous queues.
SHOOT THE WITCH (Norway). The Norwegians firmly believe that witches come out at Christmas time, looking for brooms to ride on. In order to
deprive the evil creatures of their means of transport, women hide their
brooms in the darkest corners of the house until January. In some places
the men join in as well and fire a shotgun to scare off the brazen witches.
THE DAY OF THE INNOCENTS (Spain). This is not exactly a Christmas
custom – it is celebrated on 28 December when the Spanish commemorate the children who were killed at the order of King Herod. In a mysterious way this sad occasion has evolved into something of a nationwide
day of jokes in Spain – the custom requires you to trick somebody, for
example by putting plenty of salt into his cake. Regrettably the tradition
has declined lately and children have to be content with sticking insulting signs on people’s backs. Not so in Valencia where flour fights are
organised on this day.
TV CHRISTMAS
If there were a prize for the most boring Christmas programme, the
American Jule Log TV would win it
hands down. Every Christmas since
1966 it runs a film loop of a yule log
burning in a fireplace – for hours. Its
fans claim that this is done to bring
joy to those who don’t have a fireplace at home, but to us it looks more
like the much talked about webcam
which for months showed how a cake
of cheddar cheese matures. Actually
the programme is increasingly gaining
in popularity and is already broadcast
by dozens of other television channels in America.
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LIFESTYLE
FOOD

СОЛТА
НА ЖИВОТА
Тази толкова достъпна и дори отхвърляна днес съставка
е в основата на човешката цивилизация
Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

П

овечето храни имат свойството
да подхранват някакви метафори. Около тях витае една неизбежна двусмисленост. Хлябът е
нарицателно за работа и поминък, виното
е “божа кров”, “мед и мляко” ще рече изобилие, в народните песни момините устни са
сочни череши, и така нататък. Но самото
начало на това отделяне на хранителната
лексика от собственото й значение трябва
да е било свързано със солта. Тя е първата
и най-могъща метафора, родена на трапезата и трайно завладяла цялостния образ
на живота. Не би било нито преувеличено,
нито излишно патетично да се каже, че в
кристалната решетка на натриевия хлорид
като в магическа сфера е отразена цялата
човешка история - биологична и социална.
СОЛТА Е НАЙ-ВАЖНИЯТ МИНЕРАЛ в хранителния режим на човека. Тя снабдява организма с положителни натриеви и отрицателни хлоридни йони, които са незаменими
при обмяната на течности в организма.

Нарушаването на солния баланс води до
храносмилателни, неврологични, сърдечни и
костни заболявания. За да има живот, трябва да има сол. Точно солта балансира съдържанието на вода в човешкия организъм.
С добиването и движението на този продукт е свързана цялостната механика на
цивилизацията – войни, търговия, контрабанда, данъци, технологии и митове. Биологичната потребност е родила множество
социални практики. Най-древната пътна
мрежа в Европа и не само са пътищата на
солта. Пътят на коприната, свързващ Азия
с Европа, първоначално е бил път на солта.
ВАРНЕНСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ от
халколитната епоха според убедителни
исторически сведения е резултат от търговия със сол от древно находище близо до
Провадия. Най-старият от римските пътища, Via salaria (път на солта), е свързвал
Рим с Адриатическо море. Днес австрийският град Залцбург навява изцяло музикални
асоциации, но името му (от saltz, сол) ясно

подсказва, че преди музиката е била солта.
Без нейните консервиращи свойства много
от войните в древността, пък и в по-ново
време биха били невъзможни. Същото важи
и за корабоплаването. През Средновековието изкуството на политиката нерядко се е
изразявало в умението да се контролират
цените и движението на солта чрез данъци. Възходът на Полша през XV век в голяма
степен е свързан с находищата на каменна
сол, както и упадъкът по-късно се обяснява
с технологичното развитие на германските градове, които започнали да добиват
морска сол.
Солният данък gabelle, въведен през 1286
година във Франция и отменен едва през
1790, направил солта толкова скъпа, че цената й предизвиквала сериозни миграции на
населението и социални вълнения.
В ПОВЕЧЕТО МИТОЛОГИИ СОЛТА е субстанция, която изразява същността и
смисъла на нещата, универсален символ
на мъдрост и чистота. В шинтоистките
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ритуали в Япония тя се употребява заради нейното пречистващо
и предпазващо действие. Затова сумистите преди двубой ръсят
сол върху дохиото (арената). По същата причина в Рим поръсвали
устните на кърмачетата, а през Средновековието се е смятало, че
угощенията на вещиците се състоят от безсолни ястия.
В Библията солта присъства като квинтесенция на мирозданието.
“Вие сте солта на земята”, казва Иисус на своите ученици. “Всяка
твоя хлебна жертва соли със сол и не оставяй жертвата си без
солта на завета на твоя Бог”, се казва в книгата на Левит. Господ е
дал на Давид царство “навеки според солния (т.е. вечен) завет.” При
бягството от Содом, който Господ решил да погуби заради неговите престъпления, жената на праведния Лот погледнала назад и се
превърнала в солен стълб. „Яде ли се блудкавото без сол”, се казва
в книгата на праведния Йов. Смята се, че на мястото на Содом и
Гомор днес е Мъртво море, в което няма живот поради високото
съдържание на сол.
СЛОЖНАТА МИТОЛОГИЧНА СИМВОЛИКА на солта (даваща, но и
отнемаща живота) е свързана с нейните разнопосочни физически
свойства. Тя съхранява продуктите, но също така ги унищожава
чрез разяждане. Белите кристали са символ на чистота, а възможността за неограничено съхраняване е знак за безсмъртие. Двусмислеността на този продукт личи в изрази като „солени глоби”
или „сол в раната”.
В митологичните представи солта е натоварена с памет. За нея,
според Диоген Лаерций (III век от Христа), питагорейците казвали,
че “трябва да се прибавя за напомняне на справедливото, понеже
запазва всичко, което приеме и е породена от най-чистите части
на слънцето и морето”.
Идеята за паметта на солта присъства и в някои християнски ритуали. В разкази от българското възраждане често се споменава
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как селският поп като нямал възможност да освети всички агнета
за Гергьовден, освещавал предварително сол, с която селяните посолявали печеното месо и така то се смятало за осветено.
ИЗВЕСТНОТО ПОВЕРИЕ, ЧЕ РАЗСИПАНА СОЛ носи нещастие, се
свързва с Юда Искариотски, който по време на Тайната вечеря
обърнал солницата. Този детайл е специално отразен в “Тайната
вечеря” на Леонардо. В някои култури се смята за неприемливо да се
дава сол на заем, защото така берекетът ще излезе от дома. Не
е прието и да се взема сол, защото може да донесе лоши енергии.
Освен това се държи в дървени съдове, за да съхрани магическите
си свойства.
В древния Рим солта е социална метафора. Латинската дума sal освен сол означава и остроумие, шега, духовитост. Римските теоретици на изящната словесност често са размишлявали как речта да
се направи “по-солена”, т.е. по-атрактивна, но без да се нарушава
приличието. Според Цицерон много от гръцките книги били “безсолни” т.е. скучни. “Действително, както солта, разбира се, умерено
поръсена в яденето, му придава някаква особена приятност, така
и тези остроумни изрази имат в речта нещо, което създава у нас
жажда за слушане”, пише Квинтилиан в своя трактат “Обучението на оратора”. Латинското salarium означава дажба сол, давана
на войниците вместо заплата. Постепенно солта била заменена с
пари, но думата се е запазила и преминала в някои европейски езици - salaire (фр. заплата), salary (англ.). Оттук впрочем произтича и
етимологията на думата soldat.
ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО СОЛТА, както и други скъпи храни, нерядко е била използвана от отровители, особено в дворцовите среди. Смесвали я с арсеник. Така се родила модата на персоналната
солница със заключалка. За френския крал Луи I Благочестивия се

твърди, че имал двайсетина такива изящно изработени солници,
украсени със скъпоценни камъни.
В древността солта е добивана предимно от солни мини и това
обяснява високата й цена. По-късно, още в античността, била разработена технологията на изпаряването. Това е най-често прилаганият метод и днес. Вода от морето влиза в плитки басейни,
където под въздействието на слънцето и вятъра част от нея се
изпарява. Наситеният разтвор после влиза в кристализатори, където солта кристализира и после се промива с луга и се складира
на бохори (солни купчини с форма на пресечени пирамиди). След още
няколко технологични процедури се пакетира и стига до пазара.
ДНЕС СОЛТА Е ЕВТИНА И ПРЕКАЛЕНО ДОСТЪПНА, но модерният
маркетинг се опитва да я измъкне от капана на евтинията, като
създава модерна митология около този природен продукт. На пазара освен традиционните готварска и морска сол има и разни скъпи
видове като черна и червена от Хаваите, черна от Индия, сива
от Франция и Корея, розова от Китай и т.н. Приписват им различни вкусови и особено профилактични качества. Оцветяването е
свързано с присъствието на минимални количества от различни
минерали, но да се твърди, че цветът има отношение към вкуса
и към други свойства, би било силно преувеличено. Защото самата кристализация е по същество много ефективен пречистващ
процес.
Солта има доказани профилактични качества, макар че в модерния
свят тя се смята за един от най-вредните хранителни продукти
– предизвиква хипертонии, уврежда бъбреците и други органи. Причината е, че повечето готови и пакетирани храни съдържат сол
(особено колбасите, консервите и сирената) и така човек поема
доста повече от необходимите 4-5 грама на ден. В миналото обаче
било забелязано, че хора, работещи в солни мини, не страдат от
бронхити и астми. На базата на това наблюдение е разработена и
т. нар. халотерапия – лечение чрез солни инхалации. Доказано е, че
солта има също антимикробни, антибактериални и противовъзпалителни свойства. Излиза, че да се яде сол може и да е вредно, но
да се диша не е.

ADVENTURES
FOR GENTLEMAN

bul. Kniaz Aleksandar Dondukov 19, 1000 Sofia Center
+359 877 69 40 99 | www.barkamasutra.com
Facebook: Kama Sutra Erotic Bar
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SALT OF LIFE

This so accessible and even rejected nowadays ingredient
is at the basis of human civilization
By YASEN BORISLAVOV / Photography SHUTTERSTOCK

M

ost foods are used as metaphors. There is a lingering sense
of unavoidable ambiguity when it comes to foods. Bread has
come to refer to work and money, wine is "God's' blood",
"honey and milk" is used to imply abundance, young maidens'
lips are referred to as "plump cherries" in folk songs, and so forth. The
very start of separating this foodstuff vocabulary from its own meaning
must have been related to salt. It is the first and most powerful metaphor,
conceived at the table to permanently embed itself into life's overall image.
It would be neither an exaggeration nor unnecessarily pathetic to say that
sodium chloride's crystal structure, like a magical sphere, reflects back all
of human history - both social and biological.
SALT IS THE MOST IMPORTANT MINERAL in man's diet. It supplies
the body with positively charged sodium and negatively charged chloride
ions, which are crucial for the exchange of fluids. Disturbing the salt balance can lead to gastrointestinal, neurological, cardio-vascular and bone
diseases. If there is to be life, there must be salt. It is precisely salt that
balances the water content in the human body.
The acquisition and movement of this product is linked with the overall
mechanics of civilization - wars, trade, smuggling, taxes, technology and
myths. The biological necessity has given birth to numerous social practices. The most ancient transportation network in Europe, and not only,
are the salt roads. The silk road linking Asia with Europe was initially a
salt road.
THE VARNA GOLDEN TREASURE from the Chalcolithic period is, according to convincing historical findings, is the result of trading salt from
an ancient salt mine. The oldest of the Roman roads, Via Salaria, connected Rome with the Adriatic Sea. Today's Austrian city of Salzburg
invokes musical associations, but its name (saltz, meaning salt) clearly
hints that salt preceded music. Without its preservative properties, many
of the ancient wars, and even more recent ones, would have been impossible. The same goes for sailing. The art of politics in the Middle Ages
was often expressed in the ability to control salt prices and movement via
taxes. Poland's rise in the 15th century is largely connected with the rock
salt mines, just as is its decline later on, attributed to the technological
progress of German towns that have started to harvest sea salt.
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The gabelle salt tax, introduced in 1286 AD in France and repealed only
in 1790, made salt so expensive that it its price caused serious population migrations and social upheaval.
IN MOST MYTHOLOGIES, SALT is a substance that expresses the essence and sense of things, a universal symbol of wisdom and purity.
In the Shinto rituals in Japan, it is used for its purifying and protective
properties. That is why Sumo wrestlers sprinkle salt on the dohyō (ring).
For the same reason, it was put on infants' lips in ancient Rome, while in
the Middle Ages it was believed that witches feasted on unsalted food. In
the Bible, salt is present as a quintessence of creation. "You are the salt
of the earth," Jesus tells his disciples. "You shall season all your grain
offerings with salt. You shall not let the salt of the covenant with your
God be missing from your grain offering," reads the Book of Leviticus.
In the second book of Chronicles, God's covenant with the Davidic kings
of Israel is described as a covenant of salt. During the escape from
Sodom, which God decided to destroy for its crimes, the righteous Lot's
wife looked back and was turned into a pillar of salt. "Is tasteless food
eaten without salt," reads the Book of Job. It is believed that Sodom and
Gomorrah were located where the Dead Sea now lies, which is deprived
of life due to its high salinity.
SALT'S COMPLICATED MYTHOLOGICAL SYMBOLISM (giving and
taking life) is connected to its diverse physical properties. It preserves
products but can also destroy them by erosion. The white crystals are a
symbol of purity, while the possibility of indefinite preservation is a sign
of immortality. The ambiguity of this product is obviated by such phrases
as "a salty price" or "salt in the wound". Memory is attributed to salt in the
mythological sense. According to Diogenes Laërtius (3rd century AD),
the Pythagoreans used to say that "salt should be brought to the table
as a reminder of what is right, for it preserves everything it finds and has
arisen from the purest sources - the sun and the sea". The notion about
salt's memory is present in some Christian rituals as well. Some tales
from the Bulgarian revival period often mention how the village priest,
when unable to sanctify all the lambs to be slaughtered on St. George's
Day, would in advance sanctify the salt people will use to season the
meat, which was then itself deemed sanctified.

THE POPULAR SUPERSTITION THAT SPILLED SALT is a bad omen can
be traced back to the Last Supper, when Judas Iscariot spilled the salt.
This event is depicted in detail in Leonardo da Vinci's famous painting
The Last Supper. In some cultures, lending salt is seen as unacceptable,
as prosperity would leave the home. Borrowing salt is also unacceptable,
as it could bring in bad energy. In addition to that, salt is kept in wooden
containers, in order to have its magical properties preserved.
Salt was a social metaphor in ancient Rome. In addition to meaning salt,
the Latin word "sal" is also used to refer to wittiness, shrewdness and humor. Roman theorists of eloquence often pondered over how speech can
be made "saltier", i.e. more attractive, but without outstepping decency.
Cicero found many of the Greek books to be "saltless", i.e. boring.
"But just as salt, if sprinkled freely over food, gives a special relish of its
own, so long as it is not used to excess, so in the case of those who have
the salt of wit there is something about their language which arouses in
us a thirst to hear," writes Quintilian in his tract Institutio Oratoria (Institutes of Oratory). The Latin "salarium" means an allowance of salt, given
to soldiers as a salary. Gradually salt was replaced with money, but the
word survived into some European languages, like the French word "la
salaire". This is also where the etymology of soldat (soldier) derives from.
IN THE MIDDLE AGES SALT, like other expensive ingredients, was often
used by poisoners, especially in palaces. It was mixed with arsenic. This
is how the personalized salt cellars with locks became fashionable. It is
claimed the French king Louis the Pious had some twenty such intricate
gem-decorated salt cellars.
Salt was mainly extracted from rock salt mines in antiquity. Later, also in
antiquity, the technology of evaporation was developed. This is also the most

Spaghetti Kitchen*Bar
София, площад Св. Неделя 3
www.spaghetti-kitchen.bar
e-mail: office@spaghetti-kitchen.bar
тел.: 089 304 66 66
Ако трябва да забодем карфица в центъра на София, ще бъде точно тук – на площад Света Неделя 3, при чисто новият
Spaghetti Kitchen*Bar. Отправяйки се към
парадния вход, виждаме едно съвсем различно място - интериор на няколко нива и
съвсем различни зони с много акценти и
детайли, живеещи в пълна хармония.
Вкусната обиколка на мястото започва
с това, с което обикновено свършваме
– десерта. На входа ни посреща витрина
с авторски десерти, приготвени на място от майстор сладкарите на Spaghetti
Kitchen.
Ако си решил да преоткриеш италианската храна, просто се отдай на прясна паста и добре препечена по ръбчетата пица
в Morello фурната. Разбира се, Италия
не е самотна на вкусната карта, която
стои пред нас. Тръгваме на околосветско
пътешествие с японското патешко, норвежка сьомга, октопод от Санторини,
както и няколко предложения от българската кухня. Зоната с прошуто бара пък е
прекрасно място за вино и тапаси. Новаторските коктейли, които се предлагат,
са истинско произведение на алкохолното изкуство.
Накратко – Spaghetti Kitchen*Bar е мястото, на което можеш да се срещнеш с приятели, да хапнеш хубава храна или да пиеш любимия си коктейл в
приятна атмосфера.

widely used method to harvest sea salt nowadays. Seawater was transferred
to shallow ponds, where the sun and wind evaporate some of it. The concentrated saltwater left over is then crystalized. These crystals are washed
with brine and stored in the form of pyramid-like piles. After it undergoes a
few more technological processes, it is packaged and sold on the market.
NOWADAYS SALT IS CHEAP AND TOO ACCESSIBLE, but modern marketing is attempting to rescue it from this trap of inexpensiveness by
shrouding this natural product in a contemporary mythology. In addition to
the common salt and sea salt, one can find on the market various expensive kinds, like black and red salt from Hawaii, black salt from India, gray
salt from France and Korea, pink salt from China, etc. Various tastes
and especially prophylactic properties are often attributed to these salts.
Their coloration is due to the presence of different trace minerals, but to
claim there is a correlation between these salts' color, taste and various
other properties would be an exaggeration, as crystallization itself is a
very efficient purification process.
Salt has proven prophylactic properties, although in today's world it is
believed to be one of the most harmful food ingredients, as it can cause
hypertension, damage the kidneys and other organs. The reason is that
most packaged foods already contain salt (especially processed meats,
canned food and cheese), so people consume way more than the recommended daily value of 4-5 grams. Back in the day, however, it was
noticed that people working in salt mines do not suffer from bronchitis
and asthma. Based on these observations, the so called halotherapy
evolved - treatment with salt inhalations. It is also proven that salt has
antimicrobial, antibacterial and anti-inflammatory properties. It turns out
that eating salt may be unhealthy, but breathing it is not.

Spaghetti Kitchen*Bar
3, Sveta Nedelya Square, Sofia
www.spaghetti-kitchen.bar
e-mail: office@spaghetti-kitchen.bar
phone: +359 89 304 66 66
If we need to put a pin in downtown
Sofia, it will be right here – at 3 Sveta
Nedelya Square, at the brand new
Spaghetti Kitchen*Bar. Heading for
the front door, we see a completely
different place – interior on several
levels and completely different zones
with a lot of highlights and details, living in perfect harmony.
The delicious tour of the place begins
with what we usually end with – dessert. A window with original desserts,
prepared here by Spaghetti Kitchen’s
pastry chefs, welcomes us at the entrance.
If you’ve decided to rediscover Italian food, just indulge in fresh pasta
and crispy pizza round the edges in
the Morello oven. Italy, of course, is
not alone on the delicious map we
have in front of us. We set off on a
round-the-world trip with Japanese
duck, Norwegian salmon, Santorini
octopus, as well as a few offers from
the Bulgarian cuisine. What’s more,
the prosciutto bar zone is a great
place for vino and tapas. The innovative cocktails they offer are a real work of
the alcoholic art.
In a nutshell – Spaghetti Kitchen*Bar is the place where you can meet friends, eat
good food or have your favorite cocktail in a pleasant atmosphere.
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Spaghetti Company
Сердика център, бул. Ситняково №48
тел. 02/ 841 28 18
Mall Bulgaria 102 ет 3 до кино Арена
бул. Витоша 150, тел: 02/ 88 10 100
Работно време: понеделник - неделя от 10:00 до 00:00 ч.
spaghetticompany@mail.bg
Pizza, pasta, modernista и ТИ!
Мястото, известно с изключителна италианска кухня. Обстановката, която вдъхноява срещите, които винаги оставят у теб чувството, че си в
сърцето на града!
Всеки от ресторантите Spaghetti Company носи свое собствено усещане.
Независимо къде те отвеждат пътищата на София, в ресторантите от
веригата намираш себе си сред изискана и творческа обстановка, модерен
дизайн и оригинална италианска кухня, специално създадена под черпака на
Маестро Марко Лукиари.
Домът на италианската кухня е наблизо. Тук е, за да намираш винаги себе
си, приятели, делови партньори или нови срещи. Кухнята ни е палитра от
италиански вкусове. Към това добавяме специална селекция от вина, музика
и събития. Можеш да споделиш тук всяко късно сутрешно кафе, работен
обяд, лежерен следобед или дълга вечеря. И всеки път ще бъде различно.
И както казва нашият главен готвач Марко Лукиари – „Има неща, за които
няма сезони“. Има и такива места. Spaghetti Company е едно от тях.

Новият Bedroom Premium club –
рафиниран лукс с бутиков характер!
София, ул. Леге 2
телефон: 0888 764 422, 0888 860 666
e-mail: reservation@bedroom.bg
www.bedroom.bg
Бестселърът на нощна София - Bedroom Premium
Club се завръща не просто обновен, а изцяло преосмислен, за своя знаков 14-и сезон. Авторите от
дизайнерския екип арх. Пламен Методиев и арх.
Ивона Шахова, в колаборация с „Инвеститорът
с визия“, са запазили духа на рафинирания лукс на
първата версия на клуба в историческата сграда
на някогашната „Италианска банка“.
Ново архитектурно разпределение функционално
обединява трите обема в обща зала, с предсценичен акцент. Мястото е развито амфитеатрално
към шоу програмата, което дава възможност за
добра видимост от всяка точка на клуба. Dj-ите са
в центъра на „Храма на Музиката“, близо до хората
и настроението, в унисон с модерната тенденция
за интеракция между публика и showmaking.
Пейзажното разположение на новото обзавеждане
дава възможност за различни ракурси и усещане за
панорама 360°. Ефектът се усилва от добавените
зони с 3D video mapping, осветление и звук, които
създават „космическа“ атмосфера в познатия
„Great Gatsby“ Premium маниер.
Фалшът отново отсъства. Всичко е от истинско дърво, метал, камък,
стъкло, естествена кожа, натурален текстил и златен варак. Всеки детайл
е обработен с педантичност и прецизност.
В потребителския „пластмасов“ и „евтин“ свят на нашето съвремие,
Bedroom Premium Club запазва бутиковия си характер с усещане за „ушит
по мярка костюм“. Това е мястото на изискващите хора, с висок критерий
за комфорт на обкръжаваща среда, това е клуба на модерните „demanding
people”. Това е вашиият клуб
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Spaghetti Company
SERDIKA CENTER, 48 Sitnyakovo Blvd
phone: +359 2/ 841 2818
Mall Bulgaria 102 floor 3 near Arena cinema
150 Vitosha Blvd., phone: +359 2/ 88 10 100
Working time: Monday-Sunday 10:00 am – 12:00 pm
spaghetticompany@mail.bg
Pizza, pasta, modernista and YOU
The place, famous for exquisite Italian cuisine. The atmosphere, inspiring meetings
that always leave you feeling in the heart of the city!
Each of the Spaghetti Company restaurants brings its own touch. No matter where
Sofia roads take you, in the restaurant chain you find yourself amongst elegant and
creative atmosphere, modern design and original Italian cuisine especially prepared
by Maestro Marco Luchiari’s ladle.
The home of Italian cuisine is nearby. It’s right here, so you can always find yourself,
friends, business partners or new encounters. Our cuisine is a palette of Italian flavours. We add a special selection of wine, music and events. Here you can share
every late morning coffee, business lunch, a casual afternoon or a long dinner. It will
be different each time.
As our chef Marco Luchiari says – “There are things of no particular season”. There
are such places. Spaghetti Company is one of them.

The new Bedroom Premium Club –
a refined luxury with a boutique character!
2, Lege Street, Sofia, Bulgaria
Phone: +359 888 764 422, +359 888 860 666
e-mail: reservation@bedroom.bg
www.bedroom.bg
The best seller of Night Sofia-Bedroom Premium Club
returns not only renewed, but completely rethought,
for its 14-season. The authors from the design team
arch. Plamen Metodiev and Arch. Ivona Shahova, in
collaboration with the "Investor with Vision", kept the
spirit of the refined luxury of the first version of the
club in the historical building of the former "Italian
bank".
New architectural distribution functionally unites the
three volumes in a common room, with a pre-stage
accent. The place is amphitheatrically oriented towards the show program, which allows a good visibility from anywhere in the club. The DJs are in the
center of the "Temple of Music", close to the people
and the mood, in unison with the modern tendency
for interaction between the audience and the showmaking.
The landscape layout of the new furnishing allows for
different perspectives and a feeling of Panorama 360
The effect is amplified by the added areas with 3D video mapping, lighting and sound, which create a "space" atmosphere in the familiar
"Great Gatsby" Premium demeanour.
Everything is from real wood, metal, stone, glass, leather, natural textiles and gold
foil. Every detail is treated with meticulous and precision.
In the user's "plastic" and "cheap" world of our modern day, Bedroom Premium
Club retains its boutique character with a feeling of "tailor-made suit". This is the
place of the demanding people, with a high criterion for comfort of the environment, this is the club of modern "demanding people". This is your club!

Медицински комплекс „Доверие”
1632 София ж.к. Овча Купел 2, ул. Фридрих Грюнангер 2
1756 София, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев 5
тел.: 02 40 36 100; 02 40 36 143
www. mbal.doverie.bg, info@mbal.doverie.bg
ММК „Доверие” е модерен медицински комплекс, разделен функционално на диагностично-консултативен център и многопрофилна
болница за активно лечение.
Болница „Доверие” е една от първите частни болници в България.
Създадена е в края на 2005 г. и вече
над 10 години е част от „Доверие
Обединен холдинг” АД. Тя е модерна европейска болница, различна
от стандартните български болници във всяко отношение, като
предлага много по-съвременно
обслужване, апаратура и леглова
база.
На разположение на пациентите
на МК “Доверие” са:
– Медицински център, разполагащ
със собствени лаборатории и високотехнологично диагностично
оборудване;
– Многопрофилна болница за активно лечение с 8 специализирани отделения за болнична помощ;
– 4 операционни зали и стационар от над 100 легла.
Освен високотехнологично оборудване и специализирани отделения, Медицински комплекс „Доверие” може да предложи на своите пациенти оперативно
лечение с единствената в София система за роботизирана хирургия „Да Винчи”. Над 80% от всички диагностични и лечебни процедури се извършват чрез
прилагане на минимално инвазивен (безкръвен) метод от висококвалифицирани екипи чрез съвременна ендоскопска апаратура.

Център по дентална
медицина „Св. Георги“
www.dc-st-george.com, dc_st.george@abv.bg
тел.: 0886 129 213, 0898 526 082
ул. К. Иричек 20, София, България
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ПАРОДОНТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ
В център по дентална медицина "Свети Георги" ще откриете уютна атмосфера и висококвалифицирани дентална помощ и грижи,
безболезнени процедури и манипулации, необходими за вашето успешно лечение.
Центърът разполага с най-висококачествени
и модерни апаратури:
• Nd:Yag лазер - за лечение на различни пародонтологични заболявания;
• Er:Yag лазер - за лечение на кариеси;
• диоден лазер;
• апарати за пиезохирургия;
• микроскоп;
• рентгенови апарати за панорамни и секторни снимки и др.
Д-р Георги Цалов - стоматолог с над 35 години
трудов стаж, специализира в сферата на оралната хирургия, имплантологията, естетичната дентална медицина и пародонтологията.
Д-р Силвия Цалова се специализира в областта
на микроскоп-асистираната ендодонтия, лазерната дентална медицина, естетичните възстановявания и детската дентална медицина.
Заповядайте при нас, за да постигнем заедно
перфектни резултати!
Запишете час онлайн на www.superdoc.bg

Doverie Medical Complex
1632 Sofia, Ovcha Kupel 2 district, 2,Friedrich Grünanger Str.
1756 Sofia, Iztok district, 5, Lachezar Stanchev Str.
Tel. 02 40 36 100; 02 40 36 143
www. mbal.doverie.bg, info@mbal.doverie.bg
MC "Doverie" is a modern medical complex functionally divided into a diagnostic-consulting
center and a multiprofile hospital for active treatment.
Doverie Hospital is one of the
first private hospitals in Bulgaria. It was established at
the end of 2005 and has been
part of Doverie United Holding
AD for more than 10 years. It
is a modern, European hospital, different from the standard
Bulgarian hospitals in every
respect, offering much more
modern service, equipment
and bed base.
The patients of MC "Doverie"
are at the disposal of:
– A medical center with its own
laboratories and high-tech diagnostic equipment;
– Multi-profile Active Treatment Hospital with 8 specialized hospital care
units;
– 4 operating halls and more than 100 beds.
In addition to high-tech equipment and specialized departments, Doverie
Medical Complex can offer its patients an operative treatment with the
only Da Vinci robotic surgery system in Sofia. Over 80% of all diagnostic
and treatment procedures are performed by applying a minimally invasive
(bloodless) method by highly qualified teams using modern endoscopic
equipment.

Dental Center
“St. George”
www.dc-st-george.com, dc_st.george@abv.bg
cell phone: +359 886 129 213, +359 898 526 082
20 K. Irichek Str., Sofia, Bulgaria
IMPLANTOLOGY
PERIODONTICS
LASER DENTISTRY
At dental center "St.George"you will find cosy
atmosphere and highly qualified dental help
and care, painless procedures and manipulations, which is a must for your successful
treatment.
The dental center has the latest and highest
quality equipment such as :
• Nd : Yag laser - treatment of various periodontal diseases
• Er : Yag laser - treatment of hard tissue and
caries diseases
• Diode laser
• Piezosurgery equipment
• Microscope
• Panoramic / sector X- ray
Georgi Tsalov MD - a dentist with over 35
years of work experience, specializes in the
field of oral surgery, implantology, aesthetic
dental medicine and periodontology.
Sylvia Tsalova MD - specializes in the field of
microscope-assisted endodontics, laser dental medicine, aesthetic restorations and pediatric dentistry.
You're more than welcome to visit us and
achieve great results together!
Book your appointment on www.superdoc.bg
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ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА БАГАЖ
ПО ПОЛЕТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕР
Всички пътници на „България Ер“ имат право на превоз на безплатен ръчен
багаж 10 кг + дамска чанта/лаптоп в салона, а в зависимост от избраната класа
и тарифа и на регистриран багаж (в багажника на самолета). Превозът на багаж
по редовните линии е съобразен и с някои общи правила и политиката на „България
Ер“ които трябва да имате предвид. Авиокомпания „България Ер“ спазва системата
PIECE CONCEPT, базирана на броя, теглото и размерите на чекирания багаж.

BAGGAGE ALLOWANCE
ON BULGARIA AIR FLIGHTS
All passengers of Bulgaria Air are entitled to free carriage of cabin baggage
10 kg + personal item/laptop, as well depending on the chosen class of service and
fare to a checked baggage (in the luggage compartment of the airplane). Baggage
transportation on regular flights is based on some general rules and the policy of
Bulgaria Air, which you should consider. Bulgaria Air baggage policy complies with
the P IE CE CO N CE PT system based on the quantity, weight and dimensions of
the checked-in baggage.

ТАРИФИ БЕЗ РЕГИСТРИРАН БАГАЖ
Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен само ръчен багаж,
има право да превози в кабината на самолета безплатен багаж, както следва:

T A R I F F S W I T H O UT C H E C K E D BAG G AGE
Each passenger who bought a ticket in a tariff that includes only a hand baggage
carriage, is allowed to transport in the cabin free baggage allowance as follows:

И К ОН О МИЧ НА КЛ АСА
1 брой ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см (сумарна дължина* до 118 см)
+ дамска чанта/лаптоп

ECONOMY CLASS
1 piece of hand baggage up to 10 kg and with dimensions
55x40x23 cm (total length up to 118 cm)*
+ 1 personal item / laptop bag

ТАКСИ ЗА РЕГИСТРИРАН БАГАЖ
Първи брой регистриран багаж до 23 кг и до 158 см*:
•Вътрешни полети – 15 евро на посока;
•Международни полети – 20 евро на посока**.
> В случай на по-тежък, по-обемен или допълнителен чекиран багаж,
се прилагат стандартните условия на „България Ер“.
> Регистриран багаж може да бъде закупен преди полет на летище
или чрез издателя на билета.
> Притежанието на карти CCB Club, карта Visa Platinum от ЦКБ,
кобрандирана карта от ЦКБ и „България Ер“, както и златна карта
FLY MORE не дава право на безплатен чекиран багаж по тарифа без багаж.
* Сумата от външните размери на дължината, височината
и широчината на багажа /l+h+w/.
** За пътуване от Лондон – 20.00 GBP, от Цюрих – 20 CHF,
от Тел Авив – 20 USD.
ТАРИФИ С РЕГИСТРИРАН БАГАЖ
Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен регистриран багаж,
има право да превози в багажника на самолета безплатен багаж, както следва:
По международни и вътрешни линии:
Б И З Н ЕС КЛ АСА
• 2 броя ръчен багаж с общо тегло до 15 кг (размери до 55х40х23 см
всеки) + 1 дамска чанта/лаптоп;
• 2 броя регистриран багаж до 32 кг и до 158 см* всеки.
И К ОН О МИЧ НА КЛ АСА
• 1 брой ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см (сумарна дължина*
до 118 см) + 1 дамска чанта/лаптоп;
• 1 брой регистриран багаж до 23 кг и до 158 см*.
Изключения
•З Л АТ НА КАР ТА FLY M OR E
•Б ИЛ ЕТИ, З АПЛ АТ ЕНИ С К АР Т А V I SA P L A T I N UM ОТ ЦК Б
•БИЛЕТИ, ЗАПЛАТЕНИ С КОБРАНДИРАНА КАРТА „БЪЛГАРИЯ ЕР И ЦКБ“
•ЧЛЕНО В Е НА ПР О ГР АМАТ А C CB CL UB
•М О РЯЦ И***
2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки, за полети, при които опериращ
превозвач е авиокомпания „България Ер“.
•БЕБЕТА ОТ 0-2 ГОДИНИ
В случай че тарифата, по която е издаден билетът на възрастния,
придружаващ бебето, позволява 1 брой чекиран багаж до 23 кг, то бебето
има право на 1 брой чекиран багаж до 10 кг. Превозът на бебешки колички
се извършва безплатно, но те следва задължително да се предават и получават
непосредствено при качване/слизане на/от самолета. Авиокомпанията не носи
отговорност за щети в резултат на транспортиране по багажните ленти,
в случай че количката не е предадена/получена на/от самолета.
* Сумата от външните размери на дължината, височината и широчината на
багажа /l+h+w/. Пътникът може да превозва и повече от безплатната норма
багаж срещу допълнително заплащане. Трети багаж се таксува по таксата за
трети свръхбагаж.
** Ако билетите Ви са заплатени в сайта на компанията, както и в случаите на:
притежание на златна карта FLY MORE, членство в програмата CCB Club или за
билети, заплатени с кобрандирана карта от ЦКБ и „България Ер“ или карта Visa
Platinum от ЦКБ, е необходимо да се свържете с нас на тел.: +359 2 4020 400 или
на e-mail: callfb@air.bg за преиздаване на билета с право на 2 броя безплатен багаж.

F E E S F O R C H E C K E D BAG G AGE C A R R I AG E
First piece of checked baggage up to 23 kg and up to 158 cm*:
•Domestic flights – EUR 15 per direction;
• International flights – EUR 20 per direction**.
> In case of heavier, above volumes or additional piece of checked baggage,
the standard conditions of Bulgaria Air apply.
> Checked baggage can be purchased before the flight at the airport or through
the issuer of the ticket.
> Possession of CCB Club card, Visa Platinum card from CCB, co-branded card from CCB
and Bulgaria Air, and FLY MORE gold card does not entitle free checked baggage on tariff
without baggage.
* The maximum allowed volume is the sum of the external length, height
and width of the baggage /l+h+w/.
** For travel from London – 20.00 GBP, from Zurich – 20 CHF, from Tel Aviv – 20 USD.
T A R I F F S W I T H C H E C K E D - I N BAG G AGE
Each passenger with a ticket purchased in a tariff that includes checked baggage is allowed to transport in the luggage compartment of the airplane free baggage allowance as
follows:
International and Domestic flights
BUSINESS CLASS
• 1 piece of hand baggage up to 10 kg and with dimensions;
55x40x23 cm (total length up to 118 cm)* + 1 personal item / laptop bag;
• 2 pieces of checked baggage up to 23 kg or 1 piece up to 32 kg, up to 158 cm* each.
ECONOMY CLASS
• 1 piece of hand baggage up to 10 kg and with dimensions
55x40x23 cm (total length up to 118 cm)* + 1 personal item / laptop bag;
• 1 piece of checked baggage up to 23 kg and up to 158 cm*.
Exceptions
•GOLD CARD FLY MORE
•TICKETS PAID WITH VISA PLATINUM CARD BY CCBANK
•TICKETS PAID WITH CO-BRANDED CARD BULGARIA AIR / CCBANK
•MEMBERS OF THE CCB CLUB PROGRAM
•SEAMEN***
2 pieces of 23 kg and up to 158 cm each* for flights operated by Bulgaria Air.
•INFANTS 0-2 YEARS OF AGE
If the fare of the ticket of the adult who is accompanying the baby allows 1 piece checked
baggage up to 23 kg, the baby is entitled to 1 piece checked baggage up to 10 kg. Transportation of baby carriages is free of charge, but it is mandatory to hand them over / to
receive them immediately before embarkation / disembarkation of the aircraft. The aviation
company shall not be responsible for damages resulting from transportation on baggage
belts, in case the carriage has not been handed over / received at the aircraft.
* The maximum allowed volume is the sum of the external length, height and width of the
baggage /l+h+w/. The passenger may carry more than the free of charge baggage allowance for an additional fee. Third piece is charged as third excess baggage.
** If your tickets are paid in the company's website, as well as in the cases of: possession
of gold card FLY MORE, membership in CCB Club, or tickets paid with co-branded card
from CCB and Bulgaria Air or Visa Platinum card from CCB you need to contact us by
phone +359 2 4020 400 or e-mail callfb@air.bg to reissue the ticket entitled to free 2 pieces
of luggage.

Притежанието на карти CCB Club, Visa Platinum от ЦКБ, кобрандирана карта от
ЦКБ и „България Ер“, както и златна карта FLY MORE не дава право на безплатен
допълнителен чекиран багаж по тарифа без багаж.

Possession of card CCB Club, Visa Platinum CCB, co-branded card from CCB and Bulgaria
Air, and Gold Card FLY MORE does not entitle the additional free checked baggage on tariff
without luggage.

*** За да се възползвате от условията ни за превоз на моряци, е необходимо
билетът да бъде издаден в по-специална моряшка тарифa. За повече информация
и резервация можете да се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти
на тел.: +359 2 4020 400 или на е-mail callfb@air.bg, бюрата на авиокомпанията в
страната и чужбина, както и чрез агентската мрежа.

*** In order to take advantage of our conditions for the transportation of seamen, the ticket
must be issued at a special seaman fare. For more information and reservations, please
contact the Customer Service Center at +359 2 4020 400 or e-mail callfb@air.bg, any of the
Bulgaria Air offices or through the travel agent network.

ПЪТНИКЪТ МОЖЕ ДА ПРЕВОЗВА И ПОВЕЧЕ ОТ БЕЗПЛАТНАТА НОРМА БАГАЖ
СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ *
Такси за свръхбагаж
МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ
За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг * − 50 eвро;
За големина на багажа между 158 см и 203 cм − 70 eвро;
Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до и 158 cм − 50 eвро;
Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до и 158 cм − 100 евро.
ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ
За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг * − 20 eвро;
За големина на багажа между 158 см и 203 cм − 30 eвро;
Допълнителна бройка − втори багаж до 23 кг до и 158 cм − 20 eвро;
Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до и 158 cм − 50 eвро;
*Багаж с тегло над 32 кг може да се превозва само като карго.
Специални категории багаж
СПОРТНА ЕКИПИРОВКА
Превозът на спортна екипировка не влиза в нормата на безплатния чекиран
багаж. Таксува се 50 евро в посока, като допълнително парче чекиран багаж.
Максимални размери до 23 кг и до 203 cм сумарна дължина.
Изключение: За всички директни полети, оперирани от „България Ер“:
•Безплатен превоз на един чифт ски/сноуборд екипировка
ВЕЛОСИПЕДИ
Приемат се за превоз в специална опаковка (картон или специален калъф).
Максимални размери на опаковката 160 х 90 х 25 см. Изисква се предварително
потвърждение на услугата в резервацията.
Международни линии: 70 евро в посока. Вътрешни линии: 30 евро в посока.
ОРЪЖИЕ
Превозът на огнестрелни оръжия и боеприпаси се извършва съгласно
изискванията на Международната асоциация за въздушен транспорт
/IATA/. Не се потвърждава на codeshare полетите на „България Ер“. Превозът
на огнестрелни оръжия не може да бъде потвърден в случаите, когато
авиокомпания „България Ер“ е партньор по полет. Превозът на огнестрелни
оръжия и боеприпаси, различни от спортно оръжие и боеприпаси, е забранен.
В някои случаи превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни и спортни
цели може да бъде разрешен. Пътникът трябва да се свърже с „България Ер“ и да
предостави информация за вида на оръжието, серийния му номер и припасите,
които се внасят в резервационната система. Всички огнестрелни оръжия и
боеприпаси се приемат само като багаж за транспортиране в багажниците
на самолета и в никакъв случай в салона с пътниците. Трябва да са разделно
и подходящо опаковани, като теглото на мунициите не бива да надвишава
5 кг. Пътникът трябва да има всички документи, изисквани от закона и
подзаконовите актове, приложими за превоз за съответната държава. „България
Ер“ си запазва правото да откаже превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
• Ловни пушки и патрони – комплект до 15 кг: такса 50 евро в посока;
• Ловни пушки и патрони – при общо тегло над 15 кг: такса 70 евро в посока;
• Късо огнестрелно оръжие (пистолет): такса 20 евро в посока.
Ловната пушка и патроните се считат за едно парче регистриран багаж и се
таксуват с еднократна такса за обслужване. Този вид багаж не се включва в
безплатната норма и таксата се прилага независимо от това дали пътникът
има друг чекиран багаж.
ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В ПЪТНИЧЕСКАТА КАБИНА /PETC/
• Максимално тегло на животното и клетката – до 8 кг*;
• Максимални размери на клетката – 48 x 35 x 22 cм;
• Не се включва в безплатната норма багаж и се заплаща такса
от 50 евро в посока.
ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В БАГАЖНИКА /AVIH/
• Без ограничение в теглото на животното;
• Максимални размери на клетката – 110 x 65 x 70 cм;
• Не се включва в безплатната норма багаж, заплаща се такса:
при тегло на животното и контейнера до 32 кг - 80 евро в посока
при тегло на животното и контейнера над 32 кг - 120 евро в посока**
Важни уточнения за превоза на домашни любимци:
• Превозът на домашни любимци задължително подлежи на потвърждение от
Авиокомпанията. За потвърждение е необходимо да се свържете с Центъра
ни за обслужване на клиенти на телефон: +359 2 402 0400 или по e-mail callfb@air.bg;
• Приемат се за превоз само кучета и котки;
• „България Ер” не приема за превоз животни до и от Великобритания;
• Бойните и опасни породи се приемат за превоз само като карго (напр.
Американски питбул териер, Стафордширски бултериер, Американски
стафордширски териер, Бултериер, Американски булдог, Дого Аржентино,
Кангал (Анатолийска овчарка), Кавказка овчарка, Ротвайлер, Родезийски риджбек,
Доберман, Кане Корсо и др.)

T H E P A S S E N G E R MA Y C A R R Y MO R E T H AN T H E F R E E B AG G AG E ALL O W AN C E A T AD D I T I O N AL C O S T *
Excess baggage fees
INTERNATIONAL FLIGHTS
Baggage weight between 23 kg and 32 kg* − EUR 50;
Baggage dimensions between 158 cm and 203 cm − EUR 70;
Extra piece – second bag up to 23 kg x 158 cm − EUR 50;
Extra piece – third bag up to 23 kg x 158 cm − EUR 100.
DOMESTIC FLIGHTS
Baggage weight between 23 kg and 32 kg* − EUR 20;
Baggage dimensions between 158 cm and 203 cm − EUR 30;
Extra piece – second bag up to 23 kg up to 158 cm − EUR 20;
Extra piece – third bag up to 23 kg up to 158 cm − EUR 50;
* Baggage with weight over 32 kg may only be carried as cargo.
Special categories of baggage
SPORT EQUIPMENT
Transportation of sport equipment is not included in the quota of checked baggage. It is
charged as an extra piece of checked baggage − EUR 50 in direction.
The equipment must be of maximum weight and total dimensions 23 kg and 203 cm.
Exception: for all flights operated by Bulgaria Air:
•Free carriage of 1 piece of ski / snowboard equipment.
BICYCLES
Accepted for carriage in special packaging (cardboard or a special case). Maximum size
of package 160 х 90 х 25 cm. This service requires pre-confirmation in the reservation.
International flights: EUR 70 per direction. Domestic flights: EUR 30 per direction.
FIREARMS
Carriage of firearms and ammunition is carried out according to the requirements of the
International Air Transport Association /IATA/. It is not confirmed on codeshare flights
of Bulgaria Air. Carriage of firearms and ammunition other than sport weapons and ammunition is prohibited. In some cases, carriage of firearms and ammunition for hunting
and sporting purposes may be permitted. The passenger should contact Bulgaria Air and
provide information on the type of weapon, its serial number and the ammunition, which
will be entered into the reservation system. All firearms and ammunition will be accepted
only as baggage and must be transported in the luggage compartment of the airplane and
under no circumstances in the passenger cabin. They must be suitably packed separately
and the weight of the ammunition should not exceed 5 kg. The passenger should have all
documents required by law and regulations applicable to carriage for the particular state.
Bulgaria Air reserves the right to deny carriage of firearms and ammunition.
• Hunting rifles and cartridges – total weight up to 15 kg: fee EUR 50 per direction;
• Hunting rifles and cartridges – total weight over 15 kg: fee EUR 70 per direction;
• Short-barrel firearms (pistol): fee EUR 20 per direction.
Hunting rifles and cartridges are regarded as one piece of registered baggage and are
charged with one-time fee for service. This type of baggage is not included in the free allowance and the fee is applied regardless of whether the passenger has other checked-in
baggage.
PETS IN THE PASSENGER CABIN /PETC/
• Maximum weight of the animal and the cage − up to 8 kg*;
• Maximum dimensions of the cage – 48 x 35 x 22 cm;
• The pet is not included in the free baggage allowance, and a fee
of EUR 50 per direction applies.
PETS IN THE HOLD /AVIH/
• No limitation in the weight of the animal;
• Maximum dimensions of the container – 110 x 65 x 70 cm;
• The pet is not included in the free baggage allowance, and the following fees apply:
At the weight of the animal and container up to 32 kg − EUR 80 per direction;
At the weight of the animal and container over 32 kg − EUR 120 per direction.
Important information for live animal transportation:
• Pets transportation (both PETC and AVIH) is a subject to compulsory confirmation
from the Airline. For confirmation please contact our Customer Service Centre at
+359 2 402 0400 or by e-mail: callfb@air.bg;
• Only dogs and cats are accepted for transport;
• Bulgaria Air does not accept animals to and from Great Britain;
• Fightng and dangerous breeds are accepted for carriage only as cargo (example:
American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull
Terrier, American Bulldog, Dogo Argentino, Karabash (Kangal), Anatolian Shepherd Dog,
Caucasian Ovcharka (Caucasian Shepherd Dog), Rottweiler, Rhodesian Ridgeback,
Doberman, Cane Corso, etc.).

*за полети FB1431/1432 до и от Париж, където опериращ превозвач
е Air France, максималното тегло за превоз на PETC е 6 кг.

* For flights FB1431/1432 to and from Paris where operating carrier is Air France, the
maximum weight of PETC is 6 kg.

** Животни с тегло с контейнера над 32 кг не се приемат за превоз
до/от Брюксел.

** Animals weighing over 32 kg together with the container are not accepted for carriage
to / from Brussels.

* За смесени превози с участието на „България Ер“ и други партньорски
авиокомпании в маршрута могат да бъдат прилагани други условия за багаж

* For partner flights involving Bulgaria Air and other partner airlines, other luggage
conditions may apply.

ГОТОВИ ЗА ПОЛЕТ

FIT TO FLY

Предлагаме ви няколко полезни съвета за това как да се чувствате
добре по време на полета и след него. Изпълнявайте упражненията бавно
и дишайте равномерно.

These handy exercises enable you to stay in top form – both
during and after the flight. Perform each move with steady,
even breathing.

ХОДИЛА
10 пъти
Поставете петите
на пода и повдигнете
нагоре пръстите на
краката. После опрете пода с пръсти и
повдигнете петите.

ГЛЕЗЕНИ
15 пъти
Правете кръгови
движения първо с
единия крак, а после с
другия.

КОЛЕНЕ
30 пъти
Повдигнете единия
крак, докато не
усетите напрежение
в бедрото.

РАМЕНЕ
5 пъти
Поставете ръцете
на бедрата и започнете да описвате
кръгови движения
с раменете.

КРАКА
10 пъти
Наведете се леко
напред. Обгърнете
с ръце коленете
и ги повдигнете на
нивото на гърдите.
Задръжте така 15
секунди.

ГРЪБ И РЪЦЕ
15 пъти
Поставете и двете
стъпала на пода
и стегнете корема.
Навеждайте се
напред, докато
ръцете Ви не опрат
пръстите на краката.

FEET
10 times
Placing your heels on
the floor, stretch your
toes upwards. Then,
keeping your toes on
the floor, raise your
heels upwards.

ANKLES
15 times
Rotate your foot –
first in one direction
and then the other.

KNEES
30 times
Raise your legs,
tensing the muscles
in your thighs.

SHOULDERS
5 times
With your hands
on your thighs, rotate
your shoulders in
a circular motion.

LEGS
10 times
Bend forward slightly.
Wrap your hands
around one knee and
raise it to your chest.
Hold for 15 seconds.
Repeat with the other
knee.

BACK AND ARMS
15 times
Place both feet flat
to the floor and hold
your stomach in. Bend
forward, moving your
hands down your legs.

ДА СЕ ЛЕТИ НЕ Е СТРАШНО
Статистиката сочи, че летенето със самолет е далеч
по-безопасно от много други дейности. Екипажът на Вашия
самолет е висококвалифициран и с богат опит. Самолетите
на „България Ер“ са с безупречна поддръжка и могат да устоят
на всякаква турболенция.
Опитайте да се отпуснете – вдишвайте дълбоко през носа
и задържайте въздуха няколко секунди, преди да го издишате.

ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЕТ
Усещате болка в ушите? Запушете носа, затворете устата
и започнете да преглъщате или да се опитвате да изкарате
въздуха, без да отваряте уста. Дъвченето на дъвка също помага.
Стимулирайте кръвообращението си, като се разходите
по пътеката в самолета. Избягвайте да седите с кръстосани крака,
защото това може да ограничи кръвообращението. Може да се
почувствате по-удобно, ако свалите обувките. Пийте повече вода
и по-малко алкохол, чай или кафе.

КАК ДА СЕ ПРИСПОСОБИМ
ПО-БЪРЗО КЪМ ЧАСОВИТЕ РАЗЛИКИ
Опитайте се да настроите биологичния си часовник към времевата
зона на бъдещата Ви дестинация, като вечерта преди полета си
легнете един час по-рано или по-късно.
Не прекалявайте с тежката храна и не пийте твърде много алкохол
или кафе вечерта преди полета. Яжте богати на протеин храни
в подходящи за новата часова зона отрязъци от денонощието.
Когато пристигнете на избраната от Вас дестинация, направете
си кратка разходка. Прекарайте поне 30 минути на дневна светлина.

RELAX!
Statistics show that flying is much safer than many situations in daily lives.
The crew in control of the plane is highly trained and experienced.
Bulgaria Air aircrafts are thoroughly maintained and designed to withstand
various forms of turbulence
Try to relax – breathe in deeply through your nose, hold for three seconds
before exhaling slowly.

DURING THE FLIGHT
Ear pain? Pinch your nose shut, close your mouth and swallow or blow
out against your closed mouth. Alternatively, chew some gum.
Stimulate your circulation by walking around the cabin and stretching.
Avoid sitting with your legs crossed as this restricts circulation.
Removing your shoes may provide you with more comfort. Drink plenty
of water and not too much alcohol, tea or coffee.

REDUCING JETLAG
Begin adjusting your body clock to the time zone of your destination
the night before departure by going to bed earlier or later.
Don’t consume too much food the night before you leave, or drink too
much coffee or alcohol. Eat protein-rich meals at times that are normal
for your new time zone.
At your destination, take light exercise – such as a walk. Spend at least
30 minutes in daylight.

УДОБСТВО И
БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВЪЗДУХА

YOUR COMFORT AND
SAFETY IN THE AIR

„България Ер“ Ви желае безопасен и удобен полет.
Висококвалифицираните ни летци, стюардеси и стюарди са обучени
да осигурят безопасността Ви. Ето някои основни моменти от
безопасността, с които може да се запознаете, докато почивате и
се наслаждавате на полета с „България Ер“.

Bulgaria Air wishes you a safe and comfortable journey. Our highly trained flight
deck and cabin crews are here to take care of your safety. While relaxing and
enjoying Bulgaria Air’s inflight service, you may consider the basic points that
follow.

ВАШЕТО ЗДРАВЕ
Ако имате притеснения за здравето си, свързани с пътуването, и особено
ако страдате от дихателни или сърдечно-съдови заболявания, посетете
лекаря си преди заминаване. Аптеките могат да Ви предложат лекар- ства
без рецепта, но нашият съвет е винаги да се консултирате с лекар кои са
най-подходящи за Вас
ВАШИЯТ БАГАЖ
Избягвайте тежкия ръчен багаж. Носенето му може да претовари
организма Ви. Да седнеш в креслото уморен и задъхан, означава да
започнеш пътуването си зле. В ръчния багаж носете само основното,
което ще Ви трябва по време на полета.
СРОКЪТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЛЕТИЩЕТО
Опитайте се да пристигнете на летището рано. Оставете си
достатъчно време за формалности, пазаруване и отвеждане към самолета.
Времето за регистриране на пътниците е различно на различните летища
и може да варира според дестинацията. Добре
е да се информирате предварително за часа, в който трябва да сте
на летището.
ВАШАТА СИГУРНОСТ
Запознайте се с изискванията за сигурност и ги спазвайте.
Не се съгласявайте да пренасяте чужд багаж. Не оставяйте багажа
си без надзор.Слагайте ножове, ножици и остри предмети в куфара, който
предавате за транспортиране в багажника на самолета. Ако са в ръчния Ви
багаж, летищните служби за сигурност ще Ви забранят да ги качите
в самолета.
ВАШИЯТ РЪЧЕН БАГАЖ
Сложете тежките предмети под седалката пред Вас, а леките –
в багажните отделения над седалките. Не блокирайте с багаж пътя
към аварийните изходи и пътеките между креслата. Отваряйте
багажниците над седалките внимателно – ако съдържанието им
е разместено по време на полета, при отваряне от тях може да паднат
предмети.
ПУШЕНЕТО
Пушенето в самолета е опасно. Забранено е на всички полети на „България
Ер“. На кабинния екипаж е наредено да следи за изпълнението на забраната.
Не пушете в тоалетните, които са оборудвани с датчици за дим.
УПЪТВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди заминаване и пристигане кабинният състав на „България Ер“ ще Ви
запознае с правилата за безопасност в самолета. Упътването включва
сведения за предпазните колани, кислородните маски, изходите, аварийното
напускане на самолета, спасителните жилетки. Молим за Вашето внимание
по време на демонстрацията. Разгледайте инструкцията за безопасност в
самолета, която е в джоба на седалката пред Вас.
КАБИНЕН ЕКИПАЖ
Кабинният екипаж на „България Ер“ се грижи да Ви обслужва отлично и
да осигурява безопасността по всяко време. Не се притеснявайте да
повикате стюардесите и стюардите, като използвате разположения
над креслото Ви бутон, да споделяте коментарите си с тях и да ги
уведомявате за потребностите си.
ПРИ ПРИСТИГАНЕ
Пазете багажните си купони, за да намерите лесно багажа си. Отделете
малко време, за да се аклиматизирате след пристигането си.

YOUR HEALTH
If you have any medical concerns about making a journey, or if you suffer from a
respiratory or heart condition, see your doctor before traveling. There are over-thecounter medicines available, but we recommended always to consult a doctor to
determine which are suitable for you.
YOUR LUGGAGE
Try to travel light. Carrying heavy bags can cause considerable stress you may not
be used to. Arriving at your sit exhausted and perspiring is not a good start to your
journey. In your hand luggage, carry only essential items which you will genuinely
need during the flight.
YOUR CHECK IN DEADLINE
Arrive early at the airport. Give yourself plenty of time to check-in, shop and board.
Check-in times vary from airport to airport and from destination to destination.
Please, inform yourself well in advance to avoid delays/cancellations.
YOUR SECURITY
Do read and follow the security requirements. Do not agree to carry other people’s
items with you. Never leave your luggage unattended. Store personal knives,
scissors and other sharp objects safely inside your suitcase or hold luggage. If you
do not, airport security staff will stop you taking them aboard in your cabin luggage.
YOUR HAND LUGGAGE
Please store heavy items underneath the seat in front of you. Stow lighter items
in the overhead luggage racks. Please ensure you do not block access to the
emergency exits, and do not block the aisle. Please open the overhead lockers
with caution: items there may have become disturbed and may fall onto the seats
below.
SMOKING
Smoking onboard is dangerous. All Bulgaria Air flights are non-smoking and
cabin crew are under strict instructions to monitor observance. Please do not
smoke in the lavatories; they are equipped with smoke sensors.
THE SAFETY BRIEFING
Before departure and on approach, Bulgaria Air cabin crew will demonstrate the
rules of safety on board our aircraft. The briefing includes information on your
seatbelt, how to use your oxygen mask, how to locate exits, how to leave the
aircraft in an emergency, and how to use your lifejacket. Please spare a moment
to watch their demonstration. Please also consult the illustrated Safety on Board
leaflet in the seat pocket in front of you.
YOUR CABIN CREW
The Bulgaria Air flight attendants are on board to provide you with top class
inflight service and ensure your safety at all times. Please do not hesitate to use
the overhead attendant call button and share comments or request service from
your flight attendant.
AT THE DESTINATION AIRPORT
Have your luggage identification tags ready to help you find your luggage.
Give yourself some time for initial acclimatisation with the weather and
environment of your destination.

От 6 ноември 2006 г. в Европейския съюз са в сила нови мерки за сигурност, които ограничават
количеството течности в ръчния багаж. Те трябва да са в самостоятелни опаковки до 100 мл всяка
и общо до 1 л, поставени в самозапечатващ се прозрачен плик, който подлежи на проверка от служителите по сигурността. Ограниченията се отнасят за следните течности: вода, напитки, супи,
сиропи, гримове, кремове, лосиони, гелове, парфюми, дезодоранти, спрейове, паста за зъби, пяна за
бръснене и не включват медикаменти и бебешки храни за ползване по време на пътуването, но
те подлежат на проверка.
Списъкът посочва някои от забранените за пренос предмети, без да бъде изчерпателен.
Моля, консултирайте се с летищния персонал за по-пълна информация.

From November 6, 2006 the European Union adopted new security rules that restrict the amount of liquids
you can take through security checkpoints, in addition to other prohibited articles. These liquids must be in
individual containers with a maximum capacity of 100 ml each, packed in one transparent, resealable plastic
bag (with a capacity of no more than one litre). Тhe restrictions apply to liquids such as water, drinks, soups,
syrups, make-up, creams, lotions, gels, perfumes, deodorants, sprays, tooth paste and shaving foam. Liquid
foods for babies and any medication a passenger may need during a flight are exempt from the above
restrictions but must be presented at security checkpoints.
This is not an exhaustive list. If in doubt, please, consult the airport staff who will be happy to provide
you with more detailed information.

Уважаеми пътници,
В съответствие с директива на Европейската комисия 68/2004 от 15 януари 2004 г., в охраняемите
зони на летищата и в ръчния багаж не бива да се слагат предмети, с които е възможно или изглежда възможно да се причини нараняване. Сред забранените предмети са:
всякакви видове огнестрелно оръжие / катапулти и харпуни / имитации на огнестрелно
оръжие, в това число детски играчки /оръжейни части, с изключение на уреди за телескопично
виждане / пожарогасители / електрошокови уреди / брадви, секири, сатъри, томахавки /
лъкове, къси копия / всякакви заострени метални предмети, които могат да послужат за
нараняване / ножове, независимо от предназначението им /саби, мечове / бръсначи, скалпели /
ножици, с режеща част, по-дълга от 6 см / бормашини, отвертки, клещи, чукове / kънки за лед /
всички видове спортни стикове, бухалки, щеки и тояги / всички видове оборудване за бойни
спортове / амуниции, гранати, мини, военни експлозиви / детонатори / газ и газови
контейнери / всякакви пиротехнически средства / хлор, парализиращи спрейове, сълзотворен
газ / терпентин, разредител и аерозолна боя / напитки с над 70% съдържание на алкохол.

Dear passengers,
In keeping with European Commission Regulation № 68/2004 of 15 January 2004, any object capable, or
appearing capable of causing injury should not be carried into the security restricted areas of the airports and
into the aircraft’s cabins. These include, but are not limited to:
all types of firearms / catapults and harpoons / replica or imitation firearms, toy guns /component
parts of firearms (excluding telescopic sighting devices) / fire extinguishers / stun or shocking
devices / axes, hatc ets, meat cleavers; machetes / arrows and darts / any type of sharpened
metal objects, which could cause injury / all types of knives / sabers, swords / open razors
and blades, scalpels / scissors with blades more than 6 cm in length / drills, screwdrivers,
crowbars, hammers / ice skates / any type of sport bats, clubs, / sticks or paddles / any martial
arts equipment / ammunition, grenades, mines, explosives and explosive devices / detonators /
gas and gas containers / any pyrotechnics / chlorine, disabling or incapacitating sprays, tear
gas / turpentine and paint thinner, aerosol spray paint / alcoholic beverages exceeding 70% by
volume.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
FLYING WITH PETS

Защото знаем, че
те са част от
Вашето семейство –
възползвайте се
от услугата ни за
превоз на домашни
любимци!
При превоза на домашни
любимци в пътническата
кабина /PETC/ максималното
допустимо тегло на
животното и клетката е 8 кг,

UPGRADE TO BUSINESS CLASS
UPGADE ДО БИЗНЕС КЛАСА

Upgrade до бизнес
класа, за да е
перфектно
„България Ер“ Ви
дава възможност да
повишите комфорта
на своето пътуване
благодарение на
услугата Upgrade до
бизнес класа.

а размерите на клетката
48 x 35 x 22 cм. За услугата
се заплаща такса от 50 евро
в посока.

Превозът на домашни
любимци задължително
подлежи на потвърждение
от Авиокомпанията.

При превоз на домашни любимци
в багажното отделение /AVIH/
няма ограничение в теглото
на животното, а максималните
размери на клетката са
110 x 65 x 70 cм. При общо тегло
до 32 кг се заплаща такса 80
евро, а над 32 кг – 120 евро
в посока.

Могат да бъдат превозвани
само кучета и котки,
като единствено до и от
Великобритания не се
предлага услугата превоз
на животни.

като приоритетни чекиране
и качване в самолета,
допълнителен багаж, достъп
до бизнес салоните на
летищата и бизнес класа
кетъринг. Ако сте член на
програма FLY MORE, печелите и
повече точки.

всичките предимства.
Таксата за услугата Upgrade
e 50 евро* в посока по вътрешни
линии и 100 евро* в посока
по международни линии.

SKY SHOP
SKY SHOP

Спестете време
и разнообразете пътуването
си. Само на борда на нашите
самолети ще откриете
любимите си аромати, модни
артикули, както и специални
подаръци за своите близки,

Добавете повече
удобство към
Вашето пътуване!
ПОВЕЧЕ КОМФОРТ
MORE COMFORT

Как? Като запазите своето
място с допълнително
пространство и повече
комфорт – срещу такса
от 20 евро на посока*.
Можете да заявите
и заплатите своето
предпочитано място
чрез Центъра за обслужване на
клиенти на тел.:

Пътуване на деца без
придружител
ПРЕВОЗ НА НЕПРЕДРУЖЕНО ДЕТЕ
UNACCOMPANIED MINOR

Доверете се на
услугата на „България
Ер“ за превоз на
непридружени деца
и бъдете спокойни
за своето дете
по време на полет!

When transporting pets in the
passenger cabin /PETC/ the
maximum weight of the animal
and the cage is up to 8 kg and
the maximum dimensions of the
cage – 48 x 35 x 22 cm. A fee
of EUR 50 per direction applies.

Upgrade to business
class to be perfect

When transporting pets in the
luggage compartment /AVIH/
there are no limitations in the
weight of the animal.
The maximum dimensions of the
container are 110 x 65 x 70 cm.
At the weight of the animal and
container up to 32 kg, a fee of
EUR 80 per direction applies,
if the weight is over 32 kg –
EUR 120 per direction applies.

Bulgaria Air gives you
the opportunity to increase
the comfort of your trip
with the Upgrade to the
business class service.

priority check-in and boarding in
the airplane, additional baggage,
access to airport business
lounges and business class
catering. If you are a member of
our frequent flyer program FLY
MORE, you earn more points
as well.

The Upgrade may be purchased
from 24 hours to 40 minutes before
scheduled departure in case of
availability.

Please note that in case of a
connecting flight, the luggage
permit of the other carrier must
be checked and observed with.

*За отсечката Лондон – София
таксата е 100 паунда.

By choosing it you get not only
comfort and convenience, but also

We also advise you to request
UPGRADE at least 2 hours before
the departure from Sofia in order

доставен на борда и запазен
единствено за Вас! За целта
направете своята заявка online
на сайта ни www.air.bg или на
е-mail: dutyfree@air.bg. Услугата
не изисква предварително
заплащане и е безплатна, като
е желателно поръчката да бъде
направена до 24 часа преди
полета.

The pleasure
of shopping in the air

For collectors we also offer
special branded items.

Save time and diversify
your trip. Only on board
of our aircrafts you will find
your favourite fragrances,
fashion items and special
gifts for your beloved ones
from world-famous brands.

Sky Shop also offers you
an exclusive service: you can
order an item in advance to
make sure it will be delivered
n board and reserved only
for you! Just order it online
at www.air.bg or via e-mail

+(359) 2 40 20 400 или по
e-mail на callfb@air.bg, както
и в офисите на „България Ер“,
чрез издателя на билета и
на летището преди полета.
Съветваме Ви да заявите
услугата предварително,
за да си гарантирате налично
място и да спестите време
на летището.
Следва да се има предвид,
че има пътници, които не
могат да бъдат настанявани
на аварийни изходи (някои
от местата с повече

пространство се намират
до тях), например хора с
физически, психически и слухови
увреждания, възрастни хора,
деца и бебета (със или без
придружител) и пътници с
наднормено тегло.

Travel even more
comfortable

+(359) 2 40 20 400 or via e-mail:
callfb@air.bg, as well as in the
Bulgaria Air’s offices, through the
ticket issuer and at the airport
prior the flight. We recommend
you to request the service in
advance to make sure we have an
available seat for you and to save
time at the airport.

от еднопосочната тарифа
в М класа и двупосочни
летищни такси за стюардапридружител.

срещу заплащане
на UM таксата. На тях се
предоставя същата услуга
като за деца между 5 и 11 г.
За да се възползвате от
услугата, е необходимо да
отправите запитването си
поне 2 седмици преди полета
на callfb@air.bg.

Важно е да се отбележи, че
при полет с прекачване трябва
да се спази разрешението за
Upgrade може да бъде закупен
превоз на багаж и на другия
oт 24 часа до 40 минути
превозвач. Съветваме Ви да
преди излитане, при наличие
заявите UPGRADE минимум 2
на свободни места. Освен
часа преди излитане на полета
удобство и комфорт, услугата
от София, за да се насладите
Ви носи още редица предимства и на кетъринга като част от

Удоволствието да
пазаруваш във въздуха

Бойните и опасни породи
се приемат запревоз само
като карго.

Because we know they
are part of your family –
take advantage of
our service for animal
transportation!

а за колекционерите
предлагаме и специални
брандирани артикули.
Sky Shop Ви предлага и
една наистина ексклузивна
услуга: можете да направите
поръчка на даден артикул
предварително, за да сте
сигурни, че той ще бъде

• За деца между 5 и 11 г. се
осигурява служител, който
да посрещне детето от
изпращача на отправното
летище, както и такъв, който
да го предаде на посрещача
при пристигане. За детето
•За деца на възраст между 3
се заплаща пълната тарифа
и 5 г. осигуряваме ескорт –
без детско намаление, плюс
стюард, който да посрещне
UM такса в размер на 40 евро
детето от изпращача на
на отсечка за международни
отправното летище, да го
полети и 20 евро за вътрешни
придружи по време на всички
летищни процедури до качване полети. Зa София – Лондон
в самолета, да се погрижи лично таксата е 50 евро, а за Лондон
– София е 50 паунда.
за спокойното му пътуване и
да го предаде на посрещача
•По желание на родителите,
при пристигане. За детето се
деца от 12 до 18 г. могат също
заплаща пълната тарифа без
да се възползват от услугата
детско намаление, плюс 50%

Можете да закупите Upgrade чрез
Центъра за обслужване на клиенти
на тел.: +(359) 2 40 20 400 или по
e-mail на callfb@air.bg, както и в
офисите на „България Ер“,
чрез издателя на билета или
на летището преди полет.

* За Тел Авив таксата
е 20 щатски долара в посока,
за Лондон – 20 паунда,
за Цюрих – 20 швейцарски
франка.

Детето Ви задължително
трябва да носи със себе
си валиден паспорт.
Една стюардеса може да
придружава две деца от едно
семейство – братя и сестри,
които пътуват заедно. За тях
се заплаща една UM такса.

Bulgaria Air gives you the
opportunity to guarantee more
in-flight comfort!
How? Just book your seat
with extra leg space and more
comfort – for a fee of EUR 20 per
direction*.
You can request and prepay
your preferred seat by contacting
our Customer Service Center at

Unaccompanied
minors flying
Trust the Bulgaria
Air service for
unaccompanied minors
and let them flying
without any worries!
• For children between 3 and 5
years old we provide an escort –
flight attendant who will pick
up the child from the person
who is escorting him/her at the
departure airport, will be next
to the child during all airport
procedures until boarding the
plane, personally take care of the
child's safe journey during the
flight and will hand him/her over
to the welcoming person at the
arrival airport. The full ticket fare
is payable for the child (without
a child's discount), plus 50% of

It should be considered that here
are passengers who cannot be
seated in an emergency exit row
(some of the seats with extra leg
space are situated next to these

the one-way fare in the M class
and two-way airport taxes for the
escort flight attendant.
• For children between 5 and
11 years old a staff member
is provided to welcome the child
from the escorting person at the
departure airport, as well as
a person to hand him over to
the welcoming person at the
arrival airport. The full ticket fare
is payable for the child (without
a child's discount), plus a UM
fee of EUR 40 in direction for
international flights and EUR 20
in direction for domestic flights.
For Sofia – London the fee
is EUR 50 and for London –
Sofia is GBP 50.
•Per parents request, children
between 12 and 18 years old
could also take advantage of

Pets’ transportation is a subject
to compulsory confirmation from
the Airline.
Only dogs and cats are
acceptedfor transport.
Animal transportation to and
from Great Britain is not allowed.
The fighting and dangerous
breeds are accepted for carriage
only as cargo.

to enjoy catering as part of
all the benefits of the service.
The Upgrade fee is EUR 50 in
direction for domestic flights
and EUR 100 in direction for
all international flights.
Upgrade can be purchased at
our Customer Service Center:
+(359) 2 40 20 400 or via e-mail:
callFB@air.bg, and also in the
Bulgaria Air offices, through the
ticket issuer or at the airport before
the flight.

at dutyfree@air.bg. The service
does not require a prepayment
and is free of charge. It is
preferable to make the order
up to 24 hours before the flight.

exits) such as people
with physical, mental and hearing
impairments and limitations,
elderly people, children and
babies (including unaccompanied
minors (UMNR) and overweight
passengers.
* For Tel Aviv the fee is
USD 20 per direction, for London –
GBP 20, for Zurich – CHF 20.

the service, against payment of
the UM fee. They are provided
the same service as for children
between 5 and 11 years of age.
In order to take advantage
of the service, you should make
your inquiry at least two weeks
prior the flight at callfb@air.bg
Your child must carry a valid
passport with him/her. One flight
attendant can accompany two
children from the same family –
brothers and sisters who travel
together. For them is paid
a single UM fee.

CODESHARE
PARTNERS

THE FACE OF

Co-operative and marketing abetments with other airlines
are an integral part of Bulgaria Air operating policy. Code
sharing agreements enable travelers to take advantage of a
greatly enhanced spectrum of global destinations with the
minimum of procedural inconvenience.

Airbus A320-214
SOFIA – MOSCOW
Both airlines operate codeshare flights
between Bulgaria and Russia.
VARNA/BOURGAS – MOSCOW
Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

SOFIA – PARIS
Both parties operate and have a seat exchange programme.

Airbus A319-112
Airbus A319-111

SOFIA – ROME
Both parties operate and have a seat exchange programme.
SOFIA – MILAN
Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

SOFIA – MADRID, MADRID – LAS PALMAS,
MADRID – TENERIFE
Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

SOFIA – AMSTERDAM
Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

Boeing 737-300
SOFIA – BUCHAREST
Jointly operated services using Tarom aircraft and crew.

SOFIA – PRAGUE, PRAGUE – BUDAPEST
Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

SOFIA – BELGRADE
Jointly operated services using Air Serbia aircraft and crew.

Embraer 190-100
SOFIA – ATHENS
Both parties operate and have a seat exchange programme.
SOFIA – VARNA, SOFIA – BURGAS, SOFIA – LARNACA
Jointly operated services using Bulgaria air aircraft and crew.
ATHENS – LARNACA , ATHENS – BEIRUT, ATHENS – TEL AVIV,
ATHENS – EREVAN, ATHENS – NICE, LARNACA - TEL AVIV
Jointly operated services using Aegean aircraft and crew.

SOFIA – MILAN
Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.
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Дестинации
Destinations
Helsinki
Stockholm

Göteborg

Copenhagen

Stuttgart

Odessa

Belgrade

Barcelona
Lisbon
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CODESHARE PARTNERS

SPA PARTNERS

INTERLINE PARTNERS:

Code share партньорството позволява на
авиокомпаниите да предлагат на своите
пътници повече полети до дадената
дестинация при облекчена процедура за
резервация, както на собствените полети, така
и на полетите на партньора по маршрута.

Special prorate agreement е сред основните
търговски договори, предоставящ на
партньорските авиокомпании изключителната
възможност да увеличат броя на предлаганите
дестинации през даден пункт и да отговорят на
търсенето на клиентите с приемливи цени.

Interline agreement позволява взаимното
признаване на билетите и по този начин
съществено допринася за това двете
авиокомпании да могат да предлагат продукта
на партньора по редовни линии.

The Code share partnership enables airlines
to provide for their valuable customers more
frequencies to each particular destination at
facilitating booking procedure, on every own
operated or marketing flight en route.

The Special prorate agreement is among the basic
commercial agreements, giving partner airlines a
significant opportunity to enlarge number of global
beyond destinations offered in response to customer
demands at reasonable prices.

The Interline agreement permits the acceptance
of each other's airtickets and that way contributes
significantly both airlines to be able to offer
customers reciprocally their product on schedule
services.

Лететe до всяка точка на света с България Ер и партньори.
Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners.
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Лететe до всяка точка на света с България Ер и партньори.
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Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners.
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БЪЛГАРИЯ ЕР: Къде да ни намерите?
BULGARIA AIR: Where to find us?

LCA
Cyprus, Nicosia
“Louis Aviation” – 11 Lemesos Avenue,
2112 Nicosia, P.O. Box 21301, 1506
Nicosia, Cyprus.
BER
SOF
BOJ
VAR

1, Brussels Blvd Sofia Airport,
Sofia 1540
Working Hours:
Every day 08:00-22:00 Local Time

Germany, Berlin
Bulgarian Air Tour
Leipziger str 114-115,
10117 Berlin, Germany
Working hours:
Monday - Friday
09:00-18:00 Local Time

Customer Service Center
phone: +359 2 402 04 00
e-mail: callFB@air.bg
www.air.bg

phone: +357 225 88 182
fax:
+357 223 76 606
e-mail: bulgariaair@louisgroup.com
www.air.bg

phone.: +49 30 2514405
+49 30 2514460
fax:
+49 30 2513330
е-mail: info@berlin-bat.de
www.air.bg

LON
Head office

United Kingdom, London

1, Brussels Blvd Sofia Airport,
Sofia 1540
Working Hours:
Monday - Friday
09:00-17:30 Local Time

Airport office Heathrow
Ticket Pod 3 (Zone G) Terminal 4
Heathrow Airport TW6 3FB
Working hours:
Monday - Friday
09:30 - 17:30 Local Time

fax: +359 2 984 02 03
e-mail: office@air.bg
www.air.bg

phone: +44 208 745 9833
+44 788 966 4174
e-mail: LHR@bulgaria-air.co.uk
www.air.bg

Sofia City Office
MOW
2 Ivan Vazov Street
Working hours:
Monday - Friday
9:00-12:00/12:30-17:30 Local Time

e-mail: tickets1@air.bg
www.air.bg

FLY MORE Office
1, Brussels Blvd Sofia Airport,
Sofia 1540
Working hours:
Every day: 10:00 - 19:00
Lunch time: 13:00 - 14:00 Local Time

phone.: +359 888 903 943
+359 2 984 02 96
e-mail: flymore@air.bg
www.air.bg

Varna Airport Office
Varna Airport
Terminal 2, Departures
Monday – Friday and Sunday:
07:00-21:00 Local Time
Saturday:
03:00-18:00 Local Time

phone: +359 52 573 321
fax: +359 52 501 039
e-mail: varna@air.bg
www.air.bg

phone: +359 52 651 101
e-mail: varna_city@air.bg
www.air.bg

phone: +359 56 900 155
fax: +359 56 870 132
e-mail: boj@air.bg
www.air.bg

BRU
Belgium, Brussels
Working hours:
Monday - Friday
10:00–19:00 Local Time
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phone: +32 470 401 260
e-mail: brussels@air.bg
www.air.bg

phone: +7 49 5789 9607
e-mail: ticketmow@air.bg
moscow@air.bg
www.air.bg

Airport office
Sheremetyevo airport, Terminal F, fl. 2,
ticket desks 10 and 14
Working hours:
Opens 2 hours before flight

e-mail: svoapfb@mail.ru
www.air.bg

Israel - Tel Aviv
Open Sky LTD
25 Ben Yehuda Str.
Israel 63806, Tel Aviv
Working hours:
Sunday - Thursday:
09:00-17:00 Local Time

phone: +972 379 51 355
+972 379 51 354
fax:
e-mail: annie@open-sky.co.il
www.air.bg

Mailing Address:
1819 Polk St #401 San Francisco, CA
94109
Working Hours:
Monday - Friday 9am - 5pm,
Saturday - Sunday 9am -1pm (EST)

phone: 1-855-FLY-TO-BG (359-8624)
e-mail: tickets@bulgariaairusa.com
www.air.bg

USA

Bourgas Airport Office
Bourgas airport,
Terminal 2 Departures, floor 2
Working Hours:
Monday - Friday
09:00-17:30 Local Time
(between June and September)

City Office
3 Kuznetzkiy Most Str., Moscow,
125009, Russia
Working hours:
Monday - Friday:
09:00-13:00/14:00-18:00 Local Time
Saturday: 1 0:00-14:00
(between June and
September)

TLV

Varna City Office
55, 8-mi primorski polk blvd
Working Hours:
Monday - Friday 09:00-20:00 Local Time
Saturday 10:00-18:00 Local Time

Russia, Moscow

VIE
Austria, Vienna
Intervega Reisen
Tiefer Graben 9, A-1010 Wien, Austria
Working Hours:
Monday - Thursday
09:00-17:30 Local Time
Friday
09:00-17:00 Local Time

phone: +43 1 5352550
0 900 220013 (domestic line)
fax:
+431 5352552
e-mail: intervegareisen@aon.at
office@intervega.at
www.air.bg

