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Bulgaria Air signs a partnership
agreement with Qatar Airways
The national carrier Bulgaria Air has signed
a code-share agreement with Qatar Airways,
declared the world’s best airline of 2019
by the prestigious World Aviation Awards.
The partnership will provide "Bulgaria Air"
passengers with a fast and convenient
connection to five continents through the
destinations of the Qatar carrier. The first
flights start on March 2.

„България Ер“ подписа
партньорство с Qatar Airways
Националният превозвач „България Ер“
подписа code-share споразумение с Qatar
Airways, определена за най-добра авиокомпания в света през 2019 на престижните
Световни авиационни награди. Партньорството ще осигури на клиентите
на „България Ер“ бърза и удобна връзка до
пет континента по дестинациите на катарската авиокомпания. Първите полети
започват от 2 март.
„Сътрудничеството ни с „България Ер“ е
част от серията партньорства, които
обявихме скоро с авиокомпании от цял
свят, демонстрирайки ангажимента ни да
работим заедно с други превозвачи, за да
предоставим на пътниците неразривна
свързаност и ненадмината услуга", заяви
Негово Превъзходителство Акбар ал
Бейкър, главен изпълнителен директор на
Qatar Airways Group.
„За „България Ер“ е голямо удоволствие,
че добавя към мрежата си от партньори Qatar Airways, която безспорно е
една от най-уважаваните и престижни

авиокомпании в света. Радостни сме, че
точно те ни припознаха като партньор и по този начин пътниците ни ще
могат да пътуват бързо и удобно до
всички 160 дестинации на катарската
авиокомпания. Това сътрудничество е
само част от дългосрочната ни стратегия за развитие и сме щастливи да
посрещнем на борда на самолетите си
пътниците на Qatar Airways“, коментира
и Христо Тодоров, изпълнителен директор на „България Ер“.
Партньорството с Qatar Airways е и
поредната стъпка към обогатяване на
портфолиото от дестинации на българския национален превозвач. Само от
началото на 2020 година „България Ер“
обяви две нови директни въздушни линии
до Санкт Петербург и Валенсия. През
изминалата 2019 година чрез партньорства с Air Baltic и Condor пътниците на
авиокомпанията вече могат да стигнат
както до сърцето на Балтика (Рига,
Вилнюс и Талин), така и до екзотичните
Пунта Кана и Канкун.

"Our collaboration with Bulgaria Air is part
of a series of partnerships we have recently
announced with airlines from around the
world, demonstrating our commitment to work
with other carriers to provide passengers with
unbreakable connectivity and unmatched
service," said His Excellency Akbar al Baker,
Chief Executive Officer of the Qatar Airways
Group.
"It is a great pleasure for Bulgaria Air to add to
its network partners like Qatar Airways, which
is undoubtedly one of the most respected and
prestigious airlines in the world. We are glad
that they have recognized us as a partner. Our
passengers will thus be able to travel quickly
and conveniently to all 160 destinations of the
Qatar airline. This cooperation is only part of
our long-term development strategy and we are
delighted to welcome on board the passengers
of Qatar Airways," said Hristo Todorov, CEO of
Bulgaria Air.
The partnership with Qatar Airways is another
step towards enriching the portfolio of
destinations of the Bulgarian national carrier.
Since the beginning of 2020, Bulgaria Air has
announced two new non-stop flights to St
Petersburg and Valencia. Since 2019, through
partnerships with Air Baltic and Condor,
Bulgaria Air passengers can reach the heart of
the Baltics (Riga, Vilnius and Tallinn) as well
as the exotic destinations of Punta Cana and
Cancun.
February 2020

1

T

H

E

A

R

T

O

F

CLASSIC FUSION ORLINSKI
Unique red ceramic case.
Skeleton chronograph movement.
Limited to 200 pieces.

2 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

F

U

S

I

O

N

hublot.com

February 2020

3

4 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

CONTENTS
FEBRUARY

9|B
 USINESS

39 | A
 NALYSIS

20 | Д
 ойде време да
заменим
количеството с
качество

54 | Б
 ългария губи
68 | Победи ли
прекалено често
окончателно
първенците си
Илон Мъск

ECONOMY

Проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети
Георги"

POLITICS

Проф. Иван Илчев за
устойчивите български
митове и новата си
книга

65 | SCIENCE

TECHNOLOGY

Пазарната капитализация на Tesla вече е
по-голяма от тази на
Volkswagen

87 | TRAVEL

LIFESTYLE

90 | Б
 ожествени
пътеки
10 чудесни начина да
съчетаете любовта
към виното и
пътешествията

24 | It is time to replace
quantity with quality

60 | B
 ulgaria Loses Its
Leaders Too Often

71 | D
 id Elon Musk
Finally Win

90 | Divine Pathways

12 |	Числа и лица
Figures & Faces
14 |	Грешният спор
за еврото
16 | The Dispute About
the Euro is Wrong
28 |	Сливи за пластмаса
32 | A Goldmine of Plastic
34 |	Дяволът не
носи Прада
36 | The Devil Does Not
Wear Prada

39 |	Кой ще наследи
Ангела Меркел?
40 | W
 ho will Inherit
Angela Merkel?
42 |	Теория на
конспирацията
44 | C
 onspiracy Theory
46 |	Връзката между
Пол Макартни и
11 септември
49 | T
 he relationship
between Paul
McCartney and 9/11

66 |	Бактерии вместо
антибиотици
Bacteria Instead
of Antibiotic
74 | Таблетна еволюция
76 |	Tablet Evolution
78 |	Светът в движение
The World in Motion
84 | Френска връзка
86 |	The French Connection

88 | 	Афиш
Poster
102 |	В куфара на
Румяна Ковачева
In The Suitcase of
Rumyana Kovacheva
106 |	Годината на плъха
The Year of the Rat
111 |	Зрънцата, които
ни тласкат напред
114 |	The Grains that Push
Us Forward

Фотография на корицата: ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Cover photography: IVAYLO PETROV

February 2020

5

THE INFLIGHT MAGAZINE
БОРДНОТО СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕР ИМА СРЕДНА МЕСЕЧНА АУДИТОРИЯ
ОТ НАД 100 000 ДУШИ, ИЛИ НАД МИЛИОН ЧИТАТЕЛИ ГОДИШНО
THE INFLIGHT MAGAZINE ENJOYS AN AVERAGE MONTHLY AUDIENCE
OF MORE THAN 100,000 PEOPLE, OR OVER A MILLION READERS PER YEAR

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Константин Томов
ktomov@bulgariaonair.bg
РЕДАКТОР
Кристина Нигохосян
cnigohosian@bulgariaonair.bg

EDITOR-IN-CHIEF
Konstantin Tomov
ktomov@bulgariaonair.bg
EDITOR
Cristina Nigohosian
cnigohosian@bulgariaonair.bg

ПРЕВОДАЧИ
Методи Йорданов
Радослав Генчев
"Радикс"

TRANSLATORS
Metodi Yordanov
Radoslav Genchev
"Radix"

АВТОРИ
Бойко Василев
Валери Ценков
Ивайло Петров
Калин Ангелов
Калин Николов
Маргарита Спасова

CONTRIBUTORS
Boyko Vassilev
Valeri Tsenkov
Ivaylo Petrov
Kalin Nikolov
Kalin Angelov
Margarita Spasova

ДИЗАЙН

ИЗДАТЕЛ
ИНВЕСТОР МЕДИА ГРУП
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Виктория Миткова

DESIGN

PUBLISHER
INVESTOR MEDIA GROUP
CEO
Victoria Mitkova

ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР
Леа Бакалова
lbakalova@bulgariaonair.bg

MARKETING DIRECTOR
Lea Bakalova
lbakalova@bulgariaonair.bg

РЕДАКЦИОНЕН АДРЕС
1540 София, бул. Брюксел 1
office@bulgariaonair.bg
тел.: 02 448 40 70
www.bgonair.bg

EDITORIAL ADDRESS
1540 Sofia, 1 Brussels Blvd.
office@bulgariaonair.bg
phone: (+359) 2 448 40 70
www.bgonair.bg

БАНКОВА СМЕТКА

BANK ACCOUNT

IBAN: BG57 CECB 9790 1019 1023 03
BIC: CECBBGSF
Банка „ЦКБ” АД – клон Варна
ISSN 1314-2216

Съгласно чл.7а, ал.1 от Закона за задължителното депозиране на
печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите
и доставчиците на медийни услуги (изм. и доп.ДВ бр.94 от 13.11.2018г.)
действителен собственик на дружеството издател на списание "България
он ер" е "Инвестор.БГ" АД, който публично дружество по Закона за
публично предлагане на ценни книжа и е под надзора на Комисията за
финансов надзор.

6 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

CONTENTS

February 2020

7

CONTRIBUTORS
АВТОРИ

ИВАЙЛО ПЕТРОВ е сред талантливите млади български
фотографи, създател на студио Focus Shift. Специализира
модна и портретна фотография. Освен това се интересува
от кино и от Вселената, която ни заобикаля. Вярва,
че за добрите снимки е необходима комбинация от
талант, оригинално мислене и качествена техника, като
последната е най-маловажна.
IVAYLO PETROV is one of the most gifted young Bulgarian
photographers and creator of Focus Shift Studio. He specializes
in fashion and portrait photography. Furthermore, he has interests
in movies and in the Universe that surrounds us. He believes that
one needs a combination of talent, original ideas, and quality
equipment to make good pictures – with the last condition being of
the least importance.

МАРГАРИТА СПАСОВА завършва българска
филология в Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ (1996). През 2011 специализира „Права
на човека“ в Академията по дипломатически науки
на Малтийския университет. От 2005 работи в
сферата на културното многообразие и младежките
международни проекти. Пътешественик, любител
антрополог, преводач.
MARGARITA SPASOVA is a graduate in Bulgarian philology
from Sofia University “St. KlimentOhridski” (1996). In
2011 she specializes “Human Rights” at the Academy
of Diplomatic Sciences ofthe University of Malta. Since
2005 she has been working in the field of cultural diversity
and youth international projects.Traveller, amateur
anthropologist, translator.
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ЧИСЛА И ЛИЦА
FIGURES & FACES

1 000 000 000

щатски долара ще инвестират САЩ в страните от Централна и Източна Европа, за да помогнат за намаляване на енергийната им зависимост от Русия, обяви през февруари държавният секретар Майк Помпео. Проектът ще обхване 12-те
членки на инициативата "Три морета", от Естония и Полша на
север до Румъния и България на юг.
EN

Will be invested by the United States in Central and Eastern
European countries to help reduce their energy dependency on
Russia, Secretary of State Mike Pompeo announced in February.
The project will cover the 12 members of the Three Seas initiative,
from Estonia and Poland in the north to Romania and Bulgaria in
the south.

996
лева е средният доход от работна заплата в България
към края на 2019 година, показват данните на Националния статистически институт. Това е ръст от 16%
на годишна база. С почти 12% са нараснали и доходите
от пенсии (до средно 483 лева). В същото време обаче
разходите за здравеопазване са се повишили с цели
43%, достигайки 118 лева (при 82 лева през последното тримесечие на 2018).
EN

is the average wage income in Bulgaria at the end of 2019,
data from the National Statistical Institute show. This is an
increase of 16 percent on an annual basis. Pension income
increased by almost 12 percent (to an average of BGN
483). At the same time, however, healthcare expenditures
increased by as much as 43 percent, reaching BGN 118
(against BGN 82 in the last quarter of 2018).

6.3%

е делът на регистрираните безработни в България през януари 2020, понижение от 0.01% спрямо същия период
на миналата година. Вписаните в бюрата по труда незаети хора са 205
324 души. По-чувствително намалява
броят на младите хора без работа (с
3 600 по-малко) и на трайно безработните (с 8 700 души, или 16%). Данните
са на Агенция по заетостта.
EN

is the share of registered unemployed
in Bulgaria in January 2020, a decrease
of 0.01% compared to the same period
of last year. The number of unemployed
persons enrolled in the labor offices is
205,324. The number of unemployed
young people goes down more noticeably (3,600 less) as do the long-term
unemployed (8,700 people less, or 16
percent). Data come from the Employment Agency.

10 300 000

лева ще бъдат отделени от фонд "Инвестиции в горите" за залесяване през 2020
година, съобщава Investor.bg. С тези средства ще бъдат засадени нови 943 хектара гори. Държавните горски стопанства ще разполагат с общо близо 60 млн. лева
от фонда през годината, като част от тях ще се използват и за откупуване на
горски парцели от физически лица.
EN

will be allotted from the Forest Investment Fund to afforestation in 2020, Investor.bg reports.
These funds will help plant another 943 hectares of forests. The state forestry farms will have
a total of nearly BGN 60 million from the fund during the year, and part of them will be used for
the purchase of forestland from individuals.
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ГРЕШНИЯТ
СПОР ЗА ЕВРОТО
В България най-сетне има подобие на дискусия за членството в еврозоната.
Кой знае защо обаче, тя е политическа, а не икономическа
Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография ОЛЕГ ПОПОВ, SHUTTERSTOCK

"Залезът на еврото", побърза да обяви
един от най-уважаваните финансови коментатори на Bloomberg, след като европейската валута през февруари достигна
най-ниските си нива спрямо долара от три
години насам. Това съвпадна с нова вълна
остри критики срещу политиката на Европейската централна банка. А също и с
поредната крачка на България към членство в еврозоната - крачка, окачествена
от някои наблюдатели като спорна и излагаща на риск стабилността на валутния
борд и лева.
ПРОМЯНАТА В ЗАКОНА ЗА Българската
народна банка, приета от парламента на
6 февруари, позволява на страните от Еврогрупата и ЕЦБ да поискат промяна на
фиксирания курс на лева спрямо еврото,
докато България е в механизма ERM II (минимум две години). Подобна възможност
действително е задължително условие по
пътя към еврозоната, наложено и на други държави преди нас. Но въпреки това
то вдигна много шум, вероятно и защото
беше внесено без предварително огласяване или обсъждане. За да успокои духовете,
народното събрание прие решение, според
което "България не участва в механизма
ERM II при централен курс, различен от
1.95583 лева за едно евро". "България ще
влезе с този курс и бордът ще отпадне,
когато страната замени лева с еврото.
Нищо друго няма да се случи", увери финансовият министър Владислав Горанов.
За момента действително няма индикации, че някой в еврогрупата или ЕЦБ ще
иска корекция в курса на лева. А и гласовете на българския финансов министър и
управителя на БНБ ще са достатъчни да
осуетят такова намерение - да не говорим, че по силата на споменатото решение при подобна мярка България незабавно
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ще напусне ERM II.
Тези аргументи действително звучат
успокоително - но все пак не бива да се
смятат за стопроцентова гаранция. Горанов и управителят на БНБ Димитър Радев
заявиха категоричното си намерение да
не допуснат корекции в курса. Но престоят в ERM II дори в най-добрия случай ще
надхвърли по продължителност текущите
им мандати на двата поста. Освен това и
преди национални представители са били
убеждавани да се съгласят с корекции
в курсовете, какъвто беше случаят със
Словакия например. Да не говорим, че и самите Горанов и Радев веднъж вече отстъпиха от първоначалната си позиция, която
бе България да стане част от банковия
съюз едва при влизането си в еврозоната.
Сега страната ще влезе едновременно в
ERM II и банковия съюз, а никъде в решението на парламента не се казва, че при
промяна в курса ще излезе и от двете. Да
не говорим, че самото решение на парламента може да бъде променено несравнимо по-лесно от закон - само с едно бързо
четене и гласуване в пленарна зала, както
отбеляза финансовият анализатор Петър
Илиев от Money.bg.
ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ АСПЕКТ на тази промяна (под една или друга форма неизбежна) е,
че най-после събуди някакви дискусии около самото решение за еврото. До момента
политиците действаха, сякаш по въпроса
цари пълно единодушие в обществото.
Шумът, който вдигна промяната в закона,
показва, че не е съвсем така. Твърдят го
и социологическите проучвания. Още през
2016 изследване на "Галъп Интернешънъл"
показа, че 78% от българите искат да си
запазят лева, а 9% предпочитат единната
валута. През 2019 агенция Estat публикува
допитване, според което 64% от отгово-

рилите не желаят замяна на лева с еврото. А сега ново изследване на "Тренд" сочи,
че 60% от запитаните смятат лева за
стабилна валута, а 19% одобряват курса
към еврозоната. Над половината - или около 54% - от запитаните искат въпросът
за еврото да бъде решен с референдум.
Разбира се, пресният световен опит показва какъв капан са референдумите в
епохата на социалните медии и фалшивите новини. По едно любопитно съвпадение
точно 54% се оказаха и американците, настояващи в тамошните училища да престанат да преподават... арабските цифри.
Това недвусмислено показва колко опасно
е да се очаква от хората да вземат важни
решения по проблеми, които не разбират.
Но също толкова опасно е и да се вземат
решения, без да се отчитат нагласите на
обществото. И без необходимите дискусии, които биха му позволили да си състави информирано мнение по проблема.
СЛЕД ФЕВРУАРСКИТЕ СЪБИТИЯ дискусията за еврото най-после започна - само
че придоби неочаквано политически характер. Вместо да се говори за финансовите
и икономически ефекти от евентуалната
смяна на валутата, се говори за политическата й тежест. Влизането в еврозоната
се представя като цивилизационен избор
- ако попадне там, България избира Запада
и ЕС, а ако остане отвън, попада в хватката на Русия. Самият Владислав Горанов
заяви нещо подобно по време на годишната среща на правителството и бизнеса.
Според него съпротивата срещу единната валута в България идва от две оси - от
евроскептиците, смятащи, че ще липсва
стабилност, ако нещо се случи с еврото, и
от проруските партии, които го атакуват,
защото с него "интеграцията на България
в Европа ще бъде необратима".
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БОРИСОВ: ДЛЪЖНИ СМЕ ДА
ЗАБАВИМ ТЕМПОТО ЗА ЕВРОТО
BORISSOV: WE MUST SLOW DOWN
THE PACE TOWARDS THE EURO
Докато няма абсолютен консенсус по
темата за еврото, няма да насилваме
влизането в ERM II, обяви българският
премиер Бойко Борисов на 17 февруари,
променяйки рязко правителствената позиция по въпроса. Убеден съм, че влизането в еврозоната е правилно, но хората
се страхуват, заяви Борисов. "Длъжен
съм да забавя темпото и само когато убедим всички, че това е добре, ще
продължим напред“, добави премиерът в
речта, която произнесе по повод 30-годишнината на синдиката КНСБ. Същото
важи и за прословутата Зелена сделка,
предложена от новата Европейска комисия - нейното приемане ще се обсъжда в
консултации, за които Борисов покани
"президентство, синдикати и опозиция".
Ден по-рано американският икономист
проф. Стив Ханке, смятан за баща на валутния борд в България, предупреди, че
влизането в ERM II ще превърне страната във "втора Гърция".

"We will not be rushing to enter the ERM II until
there is absolute consensus on the topic about
the euro," Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov announced on February 17, sharply
changing the Government's position on the matter. "I am convinced that entering the eurozone
is the right thing, but people are afraid," he said.
"I am obliged to slow down the pace and only
after we convince everyone that this is good will
we continue forward," the Prime Minister said
in his speech delivered on the occasion of the
Confederation of Independent Trade Unions in
Bulgaria's (CITUB) 30th anniversary. The same
goes for the notorious European Green Deal,
proposed by the new European Commission. Its
adoption will be discussed during consultations,
to which Borissov invited the president's office,
trade unions and the opposition. A day earlier, US economist Prof. Steve Hanke, dubbed
the father of the currency board in Bulgaria,
warned that entering the ERM II will turn this
country into a "second Greece".
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THE EURO DISPUTE IS
COMPLETELY WRONG
Finally, in Bulgaria there is something of a discussion about the eurozone.
It remains unclear, however, why it is political and not an economic one
By KALIN ANGELOV / Photography OLEG POPOV, SHUTTERSTOCK

sion does not state anywhere that it
will leave both if the exchange rate
is changed. This decision itself can
also be amended much easier than
legislation, with only a single quick
reading and a vote in plenary, as financial analyst Peter Iliev from Money.bg noted.

"The twilight of the euro," one
of the most respected financial
commentators was quick to tell
Bloomberg after the European
currency reached in February its
lowest levels compared to the US
dollar in three years. This coincided with a new wave of sharp criticisms against the European Central Bank's (ECB) policy, and also
with Bulgaria's next step towards
joining the eurozone - a step that
was described by some observers as controversial and posing a
risk to the stability of the currency
board and the lev.
THE AMENDED BULGARIAN NATIONAL BANK ACT, adopted by
the Parliament on February 6, allows the Eurogroup countries and
the ECB to request changes to
the fixed lev-euro exchange rate
while Bulgaria is in the ERM II
Mechanism (at least two years).
Such a possibility is a mandatory
requirement on the path towards
the eurozone, imposed on other
countries in the past as well. Despite of this, the matter caused
quite a stir, probably because it
was tabled unannounced and without preliminary discussions. In order to calm things down,
the National Assembly adopted a decision,
according to which Bulgaria will only be part
of the ERM II given that the exchange rate is
fixed at 1.95583 leva for 1 euro. Bulgaria will
enter with this exchange rate and the currency
board will be lifted once this country replaces
the lev with the euro. Nothing more will happen, Finance Minister Vladislav Goranov assured. Currently there are no indications that
anyone from the Eurogroup or the ECB would
demand any corrections to the lev's exchange
rate. In addition to that, the voice of the Bulgarian Finance Minister and the Bulgarian National Bank's (BNB) Governor will be enough to
thwart any such attempts. Needless to say that
under the above-mentioned decision, Bulgaria
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will immediately leave the ERM II if such a
measure is taken. This reasoning really sounds
reassuring, but one should not see it as a full
guarantee. Goranov and BNB's Governor Dimitar Radev categorically stated their plans not
to allow any corrections to be made to the exchange rate. The stay in the ERM II, however,
will exceed their current terms in office even
in the best-case scenario. In addition to this,
national representatives have been convinced
in the past to agree with exchange rate corrections, like in the case of Slovakia, for example.
Let alone that Goranov and Radev themselves
already backed down from their initial position,
which was for Bulgaria to join the banking union only when it gets into the eurozone. Now,
this country will join the ERM II and the banking
union simultaneously, while Parliament's deci-

THE POSITIVE ASPECT of this
change (inevitable in one shape or
another) is that it finally managed
to spark some type of discussions
about the decision to adopt the euro
itself. Until now, politicians were
acting as if there is full consensus
among the public about this question. The stir, caused by the legislative amendment, shows that this is
far from being the case - something
also backed by opinion polls. A Gallup International survey from 2016
shows that 78 per cent of Bulgarians want to retain their national currency, while only 9 per cent are in
favor of the euro. In 2019, the Estat
polling agency published the results
of a poll, according to which 64 per
cent of respondents do not wish to
replace the lev with the euro. A recent study by Trend shows that 60
per cent of respondents believe the lev to be
a stable currency, while 19 per cent approve
this country's course towards the eurozone. A
total of 54 per cent said that they would like to
have the decision about the euro's adoption put
through a referendum.
The recent global experience shows how big of
a trap a referendum could be in the era of social media and fake news. An interesting coincidence is that the share of Americans who demand that Arabic numerals are no longer taught
in schools was exactly 54 per cent. This shows
without a doubt how dangerous it is to expect
people to make important decisions about issues they do not grasp. It is just as dangerous to
make decisions without accounting for the public's attitudes and without having the necessary
discussions that would allow people to form an
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informed opinion about the question.
AFTER THE FEBRUARY EVENTS, the discussion about the euro finally commenced, but
acquired a purely political nature. Instead of
focusing on the financial and economic impact
of a possible currency change, the discussion is about its political weight. Joining the
eurozone is being presented as a civilizational
choice - if it enters it, Bulgaria choses the West
and the EU, and if it stays out of it, it finds itself
in Russia's grip. Vladislav Goranov himself announced something of that nature during the
Government's annual meeting with business.
According to him, the resistance against the
single currency in Bulgaria comes along two
axes - from the Eurosceptics who believe there
will be a lack of stability if something happens
to the euro, and from the pro-Russian parties,
which are attacking it because its adoption
would make Bulgaria's European integration
irreversible.
The truth is that the political arguments should
have the least weight when the decision about
the euro is made. Bulgaria has already made
its civilizational choice with its EU accession
and joining NATO. The fact that it has not
adopted the single currency does not change
this in any way. Just as it doesn't change it for
other EU Member States who are not using the
euro - not only Hungary, Czechia and Poland,
but even Sweden and Denmark, who have no
plans whatsoever to apply for joining the eurozone. This does not make these countries any
less European.
INSTEAD OF HAZY GEOPOLITICAL conclusions, the discussion about the single currency
must be held from the standpoint of the economic
benefits or harms that would stem from its adoption. This should not be in absolute terms either,
but in view of the specific point in time. Bulgaria
is obliged to adopt the euro under the Maastricht
Treaty regardless. The only question is whether
this should happen right now. For years, the main
argument in favor of the euro has been that the
lev is pegged to it anyways through the currency
board, and that in practice Bulgaria is subject to
all of the single currency's shortcomings without
the benefits. Quite a few analysts say the opposite - the currency board brings stability and trade
opportunities, but without the risks.
WHAT RISKS COULD the euro bring? They are
separated into two groups - internal risks that
could stem from its introduction in Bulgaria,
and external ones related to the single currency's structure and perspectives.
The most-often talked about internal risks are
the price increases, resulting from the so called
"rounding up" when the currency is replaced. All
countries that adopted the euro experienced this
without exception. From a statistical standpoint,
this inflation is quite moderate, but neverthe-

The recent global
experience shows
how big of a trap
a referendum
could be in the
era of social
media and fake
news.
less strongly felt by the general population, as
it affects the price of staple goods, like coffee,
newspapers and bread. There is another risk,
however, which is more distant for the average
consumer, but potentially much more dangerous. It concerns fiscal discipline. Some experts
don't view this as a risk, but as a benefit. The
most important advantage (from entering the
eurozone) is that a serious shortcoming of the
currency board will be eliminated - this is a system that has no lender of last resort, financial
expert Emil Hursev tells Bloomberg TV Bulgaria.
The central bank is banned from refinancing
other banks. Banks in Bulgaria have three times
more liquid reserves, he notes. Other analysists,
however, see this as a risk of repeating the
Greek scenario - ever more accessible financing and less controlled state expenditure. Bulgarian Academy of Sciences economist Prof.
Grigor Sariyski tells Bulgarian National Radio
that the main winners will be the people from the
elite, because this would mean deeper integration, more money, career growth and reduced
responsibility. "Entering the eurozone means
that for every trouble that comes to the Bulgarian economy, we will have an excuse that we
are in the eurozone and are not entitled to an
independent monetary policy," he says, adding
that this is an understandable concern given the
level of trust voters have in the Bulgarian governing elite.
AS FOR EXTERNAL RISKS, they have become
ever more obvious recently. Despite the trillions
poured into European banks under the ECB's
quantitative easing programme, the euro does
not seem overly stable. The unbelievably low
and even negative interest rates, introduced
as a supposedly temporary measure against
stagnation, turned out to be a long-term policy.
There are no indications that they will disappear anytime soon, despite the growing discontent. The Dutch pension system, which is the
best one in Europe, is forced to lower pensions
due to the interest rates. German banks found
themselves in a curious situation, where they
have so much money in cash at hand (due
to the ECB's negative interest rate) that they
no longer have room in their vaults to keep it

and are renting storage facilities. According to
Bundesbank data, banks in Germany have 43.4
billion euro in cash, which is three times more
compared to the spring of 2014, when the ECB
introduced the negative interest rates. This is
as far as the hopes go that cheap liquidity will
reach production and consumption. As German
MP Frank Schaffler joked, the only winners so
far from the central bank's policy are the manufacturers of armored safes and vaults.
THE EURO HAS OTHER PROBLEMS as
well, John Authers recently noted, who was
chief market analyst for The Financial Times
for close to three decades before taking his
current position at Bloomberg. In theory, the
beginning of 2020 was supposed to be very
strong for the European currency, after some
of the trade barriers are lifted between the US
and China, and after the uncertainties surrounding whether there will be a Brexit are
over. However, the exact opposite happened the euro is at its lowest level in 30 months and
is being pushed down by a number of factors.
The centrist parties on the Continent are losing
more ground. In Germany, Annegret KrampKarrenbauer, who was Merkel's chosen successor, was forced to resign after the disputes
whether the far-right Alternative for Germany
party can be a coalition partner of the Christian
Democratic Union. Germany's political future is
covered with fog. In Eire, which is seemingly an
island of political stability, the radical Sinn Fein
party suddenly found itself as the popular vote
winner. Italy is unpredictable, let alone France,
where support for President Macron is dwindling like a piece of ice in warm water.
The effect of the corona virus in China is yet
to be felt. Until a few years ago, the main blow
was going to be against the US. Nowadays, according to the International Monetary Fund's
data, German exports to China exceed that of
the US.
And finally, the euro is once again suffering
from the low interest rates - because of them,
it replaced the yen as the preferred currency
for the so-called carry trades, Authers notes.
These trades involve transferring (hence the
term carry) a loan from a currency with low interest rates to an investment in a currency with
high interest rates, profiting from the difference.
Naturally, this puts the euro under additional and
growing pressure. "Europe, whose common currency was intended two decades ago to launch
another challenge to American exorbitant privilege, is also now revealing a deeply flawed political model, to go with a structurally challenged
economy, and you have what could be a moment of classic market revulsion for Europe,
combined with American triumph, and a very
strong dollar," Authers notes. This is yet another
argument which remains at the periphery of the
discussions about the euro in Bulgaria, although
it should be at their very center.
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Но истината е, че политическите съображения би трябвало да имат най-малка
тежест при решението за еврото. България вече направи цивилизационния си избор
с влизането в Европейския съюз и НАТО.
Фактът, че не е приела еврото, по никакъв начин не променя това. Както не го
променя за други страни в ЕС, не ползващи еврото: не само Унгария, Чехия и Полша, но дори Швеция и Дания, които нямат
никакво намерение да кандидатстват за
еврозоната. Това не ги прави по-малко европейски.
ВМЕСТО С МЪГЛЯВИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ
обобщения, дискусията за единната валута би трябвало да се води от гледна точка на икономическите ползи - или вреди от нея. И то не в абсолютни понятия, а
от гледна точка на конкретния момент.
Така или иначе България е длъжна да приеме еврото по силата на Маастрихтския
договор. Въпросът е само дали това да
стане сега.
От години главният аргумент в полза на
еврото е, че левът така и така е прикрепен към него чрез валутния борд, и че на
практика имаме всички негативи от единната валута, но без ползите. Немалко анализатори обаче казват обратното: с борда имаме стабилността и търговските
възможности, но без рисковете.
КАКВИ РИСКОВЕ БИ МОГЛО да донесе
еврото? Те се разделят на две групи: вътрешни, които биха произлезли от въвеждането му в България, и външни, касаещи
самата структура и перспективи пред
единната валута.
От вътрешните рискове най-често се
говори за повишаването на цените, произтичащо от обичайното "закръгляне нагоре" при смяната на валутата. Изпитаха
го без изключение всички страни, приели
еврото. От гледна точка на статистиката тази инфлация е съвсем умерена; но за
хората тя е осезаема, защото засяга ежедневни стоки - кафето, вестника, хляба.
Има обаче и друг риск - по-далечен за
обикновения потребител, но и потенциално доста по-опасен. Той се отнася до фискалната дисциплина. За някои
експерти това всъщност не е риск, а
полза. "Най-важното предимство (от
влизането в еврозоната, б.ред.) е ликвидирането на един дълбок порок на
Валутния борд - това е една система,
в която няма кредитор от последна инстанция", коментира пред Bloomberg TV
Bulgaria финансистът Емил Хърсев. "На
централната банка е забранено да рефинансира банките. Банките у нас държат
три пъти по-големи ликвидни резерви".
Други анализатори обаче виждат тъкмо
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в това заплаха за повторение на гръцкия
сценарий - все по-достъпно финансиране
и все по-безконтролни държавни разходи.
"Основните печеливши ще са хората от
елита, защото това означава по-голямо
задълбочаване на интеграцията, повече
пари, кариерно израстване, сваляне от
отговорност", коментира икономистът
от БАН доц. Григор Сарийски пред БНР.
"Влизането в еврозоната означава, че
за всяка неприятност, която ще сполети българската икономика, ще можем
да се оправдаваме с това, че сме в еврозоната и нямаме право на независима
монетарна политика“. При степента на
доверие, която буди у електората управляващият елит на България, това е разбираемо притеснение.
КОЛКОТО ДО ВЪНШНИТЕ РИСКОВЕ,
те стават все по-очевидни напоследък.
Въпреки трилионите, изсипани в европейските банки от програмата за количествени облекчения на ЕЦБ, еврото не
изглежда кой знае колко укрепнало. Небивало ниските и дори отрицателни лихви,
въведени като уж временна мярка срещу
стагнацията, се оказаха всъщност дългосрочна политика. И няма признаци да си
отидат скоро, въпреки растящото недоволство. Холандската пенсионна система - най-добрата в Европа - е принудена
да намалява пенсии заради лихвите. Германските банки се оказаха в куриозното
положение да държат толкова много пари
в брой (заради отрицателната лихва на
ЕЦБ), че вече нямат място в трезорите
си и търсят складове под наем. По данни
на Bundesbanк банките в страната държат 43.4 милиарда евро кеш - три пъти
повече в сравнение с пролетта на 2014,
когато ЕЦБ въведе отрицателните лихви. Толкова за надеждите, че евтината
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ликвидност ще стигне до производството и потреблението. Всъщност за момента единственият печеливш от политиката на централната банка са, както
се пошегува германският депутат Франк
Шефлер, производителите на бронирани
трезори и сейфове.
ЕВРОТО ИМА И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ, както подчерта наскоро Джон Отърс, който
преди сегашната си позиция в Bloomberg
близо три десетилетия бе главен пазарен анализатор на The Financial Times. На
теория началото на 2020 трябваше да
е много силно за европейската валута,
след падането на част от търговските
бариери между САЩ и Китай, и след края
на несигурността ще има, или няма да
има Brexit. Но всъщност се случи точно
обратното: еврото е на най-слабото си
равнище от 30 месеца насам. Множество
фактори го тласкат надолу. Центристките партии на континента все повече
губят почва. В Германия Анегрет КрампКаренбауер, избраната наследница на
Меркел, бе принудена да подаде оставка
след спора дали крайнодясната "Алтернатива за Германия" може да бъде коалиционен партньор на ХДС. Политическото
бъдеще на Германия е забулено в мъгла.
В Ейре, уж остров на политическата
стабилност, радикалите от "Шин Фейн"
изведнъж спечелиха популярния вот и са
втора сила в парламента. Италия е непредсказуема, да не говорим за Франция,
където подкрепата за президента Макрон спада като шоколадово суфле.
Тепърва ще се усети и ефектът от коронавируса в Китай. Допреди няколко години
основният удар щеше да е срещу САЩ. Но
днес, по данни на МВФ, германският износ
за Китай е по-голям от американския.
И накрая еврото отново пати от ниските лихви - покрай тях то измести йената като предпочитана валута за т. нар.
carry trades, подчертава Отърс. При тези
сделки заем от валута с ниски лихви се
прехвърля (оттам carry) към инвестиция
във валута с високи лихви, и се печели
от разликата. Естествено, това подлага
еврото на допълнителен - и нарастващ натиск. Замислено преди две десетилетия
като предизвикателство към хегемонията на долара, днес еврото разкрива "дълбоко увреден политически модел, съчетан
със структурно уязвима икономика". Това
може да доведе до "класическо пазарно
отвращение" към Европа, и до американски триумф в това 20-годишно състезание, отбелязва Джон Отърс. Ето един аргумент, който за момента остава далеч
встрани от дискусиите за еврото в България. Макар че би трябвало да е в самия
им център.
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ДОЙДЕ ВРЕМЕ
ДА ЗАМЕНИМ
КОЛИЧЕСТВОТО
С КАЧЕСТВО
Проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на УМБАЛ
"Свети Георги", пред Bulgaria ON AIR
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография ИВАЙЛО ПЕТРОВ

П

роф. Джамбазов, управлявате най-голямата болница в България. Не е ли също и
най-старата?
През юли миналата година отпразнувахме
140-ата си годишнина. Има ли по-стара болница, е
трудно е да се каже, защото историческите данни
не са категорични. Александровска болница в София,
както и болницата в Плевен, са създавани горе-долу
по същото време - към края на Руско-турската война,
когато се налага към тогавашните военновременни
лазарети да се създадат и структури, помагащи на
цивилното население. Така възниква първата болница
в Пловдив, в базата на сегашния ни Медицински университет, където е бил военният лазарет. От будни
граждани е създадено дружеството "Свети Панталеймон", което постепенно, с помощта и на държавата,
работи за разрастването на болницата.
Днес "Свети Георги" е най-голямата болница в България, с над 3000 души персонал и над 1500 легла. Обединяваме всякакви дейности - като започнете от професионални заболявания и съдебна медицина, инфекциозни
болести, кардиохирургия, инвазивна кардиология, онкология, детска клиника, детска хирургия, лицево-челюстна хирургия, уши-нос-гърло, много сериозно ниво
на спешна помощ... Тоест ние обединяваме всички дейности, които в София например се покриват от няколко различни болници.
Какви са плюсовете и потенциалните минуси от
такъв мащаб? От години се говори за обединения
на болници в мултиболнични комплекси...
Предполага се, че една голяма структура се управлява
по-трудно, защото е много разнородна като дейности.
Но аз смятам, че всъщност качеството на управление е въпрос на принципи. Ако е изградена върху правилните принципи, всяка структура, независимо от
размерите й, се управлява не чак толкова трудно. Основният принцип е да има ясни правила и прозрачност,
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работещите да получават ясни стимули при изпълнение на задачите, и, разбира се, санкции при допускане
на грешки.
Ние сме огромен център, който обслужва не само Пловдив, но и съседни градове като Хасково, Смолян, Стара
Загора, чак до морето. На практика ние сме основната
структура в Южен централен регион. При нас вече от
7-8 години е и фтизиатрията, тоест лечението на болните с туберкулоза, за които след приобщаването на
бившата белодробна болница създадохме сравнително
добри условия.
Така че дейността ни е много разнородна, но с подходящите хора на подходящите места управлението е
съвсем възможно.
Управлявате болницата вече 10 години. Преди четири лекарският съюз дори ви избра за мениджър
на годината. Какво не успяхте да свършите за
тези години? Какви задачи стоят пред вас днес?
През 2010 година основният проблем на болницата
беше оцеляването. Тя имаше много задължения, нерешени проблеми с доставчиците на медикаменти,
проблеми с имуществото, със собствеността на земята, и още куп други, които трябваше спешно да бъдат решени. Минахме през преструктуриране, намаляване на разходите, оптимизация на процесите. За
да стигнем до днес, когато вече не говорим дали ще
има заплати или не - напротив, средната брутна заплата в нашата болница по категории персонал е на
едно от високите места в страната. Болницата има
сравнително малко просрочени задължения. Стремежът ни вече е към все по-качествено обслужване,
подобряване на материалната база, строеж на нови
корпуси, където да преместим лечението на децата
- един огромен наш проект...
Как напредва всъщност този проект? Направихте
и една дарителска кампания за него, виждате ли за
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УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД в Пловдив е една от
най-старите (основана преди 141 години) и найголямата болница в България – разполага с 1536
легла и 2694 души персонал, а средният годишен
брой на пациентите, които се хоспитализират за
активно лечение, надхвърля 80 000. В клиниките
и отделенията на държавната болница се оказва
денонощно спешна и неотложна амбулаторна, стационарна и консултативна помощ на населението
от Южен Централен регион. Само за последните 2
години задълженията към доставчици са намалели
с близо 10.7 млн. лева, а просрочените задължения
- с почти 5.2 млн. лева. Към 31 декември 2019 "Свети Георги" има 23 млн. лв задължения към доставчици и около 7 млн. лв просрочени задължения. При
реализирани приходи от 154 млн. лева за миналата
година и печалба от 5 млн. лева, ръководството
на УМБАЛ „Свети Георги" отчита, че усилията му
са дали желания резултат.

February 2020

21

в бъдеще по-голяма роля за т. нар.
crowd-funding в здравеопазването?
Идеята за новите корпуси дойде от факта,
че нашата болница сега е разпръсната в
три отделни бази, отдалечени на по 10-15
км една от друга, което затруднява комуникацията и логистиката. Сградният фонд
на детската клиника конкретно е изключително остарял и установихме, че за да го
реновираме - което пак би било половинчато решение - трябва да дадем сума, която
е почти половината от тази за изцяло нов
корпус.
Тъй като възможностите на болницата са
ограничени по отношение на такива големи
инвестиции, решихме да започнем постепенно и да видим каква е обществената
нагласа. Затова организирахме кампанията
"Най-доброто за нашите деца и онкоболни".
Тя набра толкова бързо скорост, че днес
имаме събрани над 140 000 лева - за по-малко от година. Изключително съм благодарен
на екипа, която я реализира. Но трябва да
съзнаваме, че това е само началото. Вече
имахме представяне на проекта пред парламентарната комисия по здравеопазването и той бе приет добре. Следващият етап
е да търсим подкрепа от страна на Министерство на здравеопазването, а и от
страна на премиера, който винаги е оказвал съдействие за стратегически обекти,
какъвто е нашата болница.
Бихме могли да намерим средства за старта на строителството чрез продажба на
част от остарелия ни сграден фонд. Имаме
амбиции да построим и покрит паркинг с хеликоптерна площадка.
Тоест днес ние вече не мислим как да оцеляваме. Стоим стабилно на здравния пазар.
Целите оттук нататък са подобряване на
храненето в болница, подобряване на сградния фонд, поддържане на модерна апаратура. И, най-важното, привличане на млади,
способни хора, които да поемат щафетата
и да издигнат здравеопазването на качествено друго ниво.
Поддържате едно от най-големите спешни отделения. В същото време много болници изобщо нямат спешни центрове дори и някои университетски, ако не греша. Нормално ли е това? Много или малко са болниците у нас?
В България в момента упорито се търси
решение. Едни предлагат всички болници
да са със спешни отделения. Други казват,
че болниците не трябва да бъдат търговски дружества. Трети искат изцяло да
сменим системата. Всичко това са трудни, тежки решения. Те не могат да се вземат на база индивидуалните впечатления,
дори те да са на известни хора, на директори на болници...
Колкото до спешното отделение, първото,
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"Да имаш спешно
отделение на
хартия е едно, а
да имаш реално
действащо
отделение съвсем друго"
което направихме през 2010 година, бе да
осигурим на гражданите незабавна, безотказна 24-часова спешна помощ. Защото
човек може да избира къде да си направи
планова операция, но когато се случи катастрофа, пожар или друго бедствие, той
трябва да постъпи по възможно най-бързия
начин в най-добре оборудваното, най-сериозното отделение в региона. Това е отговорът на вашия въпрос: да имаш спешно отделение на хартия е едно, а да имаш реално
действащо отделение - съвсем друго. Ние
трябва да се стремим не към задължителни
спешни отделения във всяка болница, а поскоро към доказали себе си, добре оборудвани и подкрепени от държавата центрове.
За броя на болниците и търговската им
уредба също има всякакви мантри... Броят
на болниците в България е естествена последица от процесите в здравеопазването.
Допреди няколко десетилетия болниците
бяха бюджетни предприятия, имаха определен бюджет, заплатите бяха фиксирани
и всичко зависеше от това дали ще се усвои бюджетът или не. На фона на лошата
услуга, предоставяна заради незаинтересованост на медицинските специалисти,
постепенно възникнаха други структури,
предимно частни, които привлякоха кадри
от държавните и общинските болници. На
практика се роди една конкуренция, която
в съвременния свят е нещо добро - пациентът има избор. Може да избере болница,
лекар, апаратура.
За мен лично броят на болниците в България не е фатален. Дали трябва да се преструктурират държавните и общинските това е решение на министъра на здравеопазването. Трябва да се подкрепят сериозните болници, които да осигурят гръбнака
на здравеопазването.
Но проблемът на системата е друг: дали
срещу парите, които се дават, се предлага качество. Трябва да мислим как количеството да превърнем в качество.
Какви са предимствата на идеята за
диференцирано заплащане за различните
пациенти, която вие поддържате?

В момента в България се заплаща една и
съща сума за всеки пациент с определена
диагноза или клинична пътека. Това води до
изкривяване: лечението на пациент, който
е по-тежко болен и има придружаващи заболявания, струва повече. Съответно болницата, която го приеме, е подложена на
недофинансиране, защото пътеката е една
и съща. Така този механизъм естествено
създава интерес към по-леките случаи, а
по-тежките се пренасочват някъде другаде. Това "някъде другаде" обикновено са големите болници като нас, които приемат
всички пациенти. Това ни носи натрупване
на задължения.
Какви са начините за диференцирано заплащане? Един от тях са диагностично свързаните групи, но те, както виждаме в последните години, са сложни за приложение.
Вероятно има и други варианти, примерно
да се мисли за целево финансиране на болници, които приемат по-тежки случаи. Не
би трябвало да е толкова сложно да се въведе нещо подобно.
Как гледате на въпроса за доплащането
от страна на пациента? Преди години
излезе едно изследване на Тransparency
International, според което от такива доплащания, макар и без да са регламентирани, идват половината приходи в болниците...
Сложен въпрос. От гледна точка на контрола е добре и пациентът да има някакво
самоучастие в лечението си. Има такива
системи, например в Съединените щати
пациентът при сключване на застраховката си винаги приема известно самоучастие. Така той има интерес да следи какви
процедури и изследвания му се правят, и
дали са наистина необходими.
Ако се окаже, че парите, които постъпват
в Националната здравноосигурителна каса,
са недостатъчни, естествено трябва да
се търсят пътища да се попълни дефицитът. Министърът предложи варианти с
участие на застрахователи в този процес.
Но, доколкото разбирам, още няма ясна постановка по този въпрос. Според мен поскоро трябва да има някаква сума за самоучастие. А при задължителното доплащане
за медицински изделия може би трябва да се
мисли за диференциация между хората, които плащат максимални осигуровки, и тези,
които плащат върху минимална работна
заплата.
Споменахте здравната система в миналото, която въпреки очевидните й недостатъци все още някои хора се опитват
да митологизират. В едно отношение
обаче тя имаше несъмнено предимство
пред сегашната - в областта на превенцията и профилактиката...
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България е една от страните с най-лоша
демографска перспектива в света, и с
най-висока смъртност. Доколко застаряващото население увеличава тежестта
върху здравната система?
Въпросът е защо при съвременните условия, когато имаме много по-добра апаратура и много повече пари в здравеопазването,
смъртността е по-висока, отколкото в
други страни.
Дали става дума за начина на живот, за
натрупания стрес поради смяната на социалните строеве през 30-40 години, за
лоши битови навици - тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол, късно обръщане на
внимание... Впрочем проблемът не засяга
само България. Съвременното общество
живее под огромен стрес заради бързата
комуникация. Сега за един ден човек преживява повече емоции и събития, отколкото
хората преди век и половина са преживявали за месец. Но пък средната продължителност на живота днес е по-висока,
отколкото преди сто години, или дори отколкото преди двайсет.

Това е една от основните разлики: тогава имаше много добре развита мрежа от
участъкови лекари, училищни лекари... Тоест доболничната помощ беше широко обхваната. Имаше задължителни профилактични прегледи, със строга дисциплина.
Днешната система е по-различна. Постигнаха се добри неща - по-високо ниво на
оборудване, елитни болници - но като че
ли цялата тежест се измести върху болничната помощ. И сякаш е общоприето,
че за всяко нещо пациентът трябва да
влезе в болница, дори да става дума само
за изследвания. Това е неоправдано икономически. Тоест балансът на системата е
нарушен. Затова засилването на доболничната помощ трябва да е една от основните цели в близките години - с програми
за профилактика, с повече възможности за
палиативни грижи при онкологични пациенти, посещения по домове, подпомагане на
стари хора... В тези области системата
дължи много на гражданите. Но опираме до
въпроса дали имаме нужните кадри. Обучаващите се медицински сестри например
са много по-малко от необходимото. Над
30-40% от състава на клиниките във всяка
болница е от хора, навършили пенсионна
възраст.

Смятате ли, че медицинският туризъм
може да играе съществена роля за попълване на бюджетите на болниците? Особено като имаме предвид колко многобройна стана българската диаспора зад
граница?
Медицинският туризъм е факт, особено в
области като зъболечението, където условията в чужбина са доста по-неприемливи.
Но нещата стоят по сходен начин и при
болничната помощ, и с достъпа до лекари.
В цял свят този достъп е сложен. В някои
иначе развити западни страни се чака с месеци не само за консултации, но и за спешни
прегледи. За операции да не говорим - има
списъци, в които се чака година или дори
две.
Дали този туризъм ще стане основен фактор във финансирането - съмнявам се, поне
на този етап. Това не е толкова масово
явление, че да играе съществена роля при
големите болници като нашата.
По-скоро трябва да търсим допълнително
финансиране на университетските болници
от обучението на студенти и специализанти. Защото в момента ние не получаваме
средства от медицинските университети
за това, че обучаваме техните студенти
и докторанти.

Информационната революция промени
живота ни, но какъв е ефектът й в медицината? Например във вашата област,
уши-нос-гърло?
Мисля, че сме ако не на светлинни години, то поне доста по-напред, отколкото
по времето, когато започвах да специализирам. Имаме много по-добра диагностика, много повече възможности за т. нар.
безкръвни начини на лечение, камери с 4К
резолюция, чрез които можем да разглеждаме патологичните процеси в несравнимо
по-голям детайл. Имаме възможностите
на магнитния резонанс, на компютърната
томография, на позитронно-емисионната
томография - така наречения PET скенер...
Разбирането ни за лечението на заболяванията е коренно различно.
Един от големите пробиви в нашата специалност е кохлеарната имплантация - процес, при който още в съвсем ранна детска
възраст се установява, че детето има
проблем със слуха, след което с имплантиране на микропроцесор директно във вътрешното ухо постигаме развитие на слух
и социална адекватност. Имаме много подобри апарати за лъчева терапия... Изобщо
напредъкът е огромен. За съжаление апаратурата не е най-важното. Трябва да градим
добри професионалисти, лекари по призвание, които искат да помагат на хората и
непрекъснато да се усъвършенстват. Това
сякаш се позабрави. Но се надявам, че сега
сме в преходен етап, и че с младото поколение, което владее езици и има възможности
да учи в чужбина, след десетина години ще
имаме още по-знаещи и можещи лекари и
медицински сестри.
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IT IS TIME TO
REPLACE QUANTITY
WITH QUALITY
Prof. Karen Djambazov, Executive Director of "St. George"
University Hospital JSC, interviewed on Bulgaria ON AIR
By KONSTANTIN TOMOV / Photography IVAYLO PETROV

P

rof. Djambazov, you run the largest
hospital in Bulgaria. Isn't it also the
oldest?
Last July, we celebrated our 140th
birthday. It is difficult to say if there is an
older hospital in Bulgaria, because the record is not clear. Alexandrovska Hospital in
Sofia and the Pleven hospital were created
at roughly the same time - towards the end of
the Russo-Turkish War, when it was necessary to create structures to the then wartime
infirmaries and help the population. This was
how the first hospital came to life in Plovdiv,
on the compound of what is now the Medical
University, where the military infirmary was
located. Public-spirited citizens, who gradually, with the help of the state, worked to
expand the hospital, founded the St Pantaleimon Society.
Today “St. George” is the largest hospital in
Bulgaria with over 3,000 staff and 1,500 beds.
We combine all kinds of activities - starting
with occupational diseases and forensics, infectious diseases, cardiac surgery, invasive
cardiology, oncology, paediatric clinic, paediatric surgery, maxillofacial surgery, ENT and
a very functional emergency ward. We bring
together all the activities, which in Sofia, for
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example, are covered by several different
hospitals.

with the right people in the right places, management is quite possible.

What are the pros and cons of such a scale?
For years, there has been talk of mergers of
hospitals in multi-hospital complexes...
It is assumed that a large structure is more
difficult to manage because it is very diverse
in its activities. However, I think that the management quality is actually, a matter of principle. If based on the right principles, any entity,
whatever its size, is not so difficult to run. The
basic principle is that there are clear rules and
transparency, that employees are given clear
incentives to accomplish tasks, and, of course,
penalties for errors.

You have been running the hospital for 10
years. Four years ago, the Bulgarian Medical
Association voted you Manager of the Year.
What have you failed to do in those years?
What tasks do you have with you today?
In 2010, the hospital's main problem was survival. We were heavily indebted; there were
issues with drug providers, problems with the
property, the land ownership, and a bunch of
others that needed to be addressed urgently.
We went through restructuring, cost reduction,
process optimisation. Still, we got to the point
where we no longer talk about whether there will
be salaries or not - on the contrary, the average
gross salary in our hospital by staff category is
among the highest in the country. The hospital
has relatively few arrears. We are now attempting to optimise the service, improve our facilities,
and build new wings where we can move the
treatment of children - a huge project of ours.

We are a huge centre that serves not only
Plovdiv but also neighbouring cities such
as Haskovo, Smolyan, Stara Zagora, right
to the seaside. We are the main structure
in the South Central Region. We have been
having phthisiology as well for 7-8 years
now, that is, the treatment of patients with
tuberculosis, for whom we have created
relatively good conditions after the merger
with the former pulmonary hospital.
As you see, our business is very diverse, but

How is this project actually going? You also
launched a donation campaign for it. In the
future, do you see a greater role for the socalled crowdfunding in healthcare?
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Saint George Hospital in Plovdiv is one of the oldest (founded 141 years ago) and the largest hospital in Bulgaria - it has 1536 beds and 2694 staff, and the average annual number of patients
admitted for active treatment exceeds 80 000. It has an E.R. providing assistance to the population in the South Central region of Bulgaria. For the last two years, hospital's debts were lowered with
more than 10.65 mln. leva. Currently, St. George's debt is down to 23 million leva, and the overdue liabilities are down to 7 mln. leva. With revenues of BGN 154 million for 2019 and a profit of 5
million BGN, the management of UMBAL St. George reports that its efforts have produced the desired result.

The idea for the new buildings originated from
the fact that our hospital is now dispersed into
three separate bases, 10-15 km apart, which
complicates communication and logistics. The
Paediatric Clinic building in particular is extremely outdated, and we found that in order to
renovate it, which would still be half the solution, we need to pay an amount that is almost
half the one spent on an entirely new building.
As the hospital's capabilities are limited in
terms of such large investments, we decided
to start gradually and see what the public attitude was. That is why we organised the Best
for Our Kids and Cancer Patients campaign.
It picked up speed so fast that today we have
over BGN 140,000, collected in less than a
year. I am extremely grateful to the team that
makes it happen. But we must be aware that
this is only the beginning. We had a presentation of the project at the Parliamentary Committee on Health and it was well received. The
next stage is to seek support from the Ministry
of Health and from the Prime Minister, who has
always helped strategic building projects such
as our hospital.
We could find funds to start construction by
selling some of our outdated building stock. We
have ambitions to build a covered parking lot

accessible by choppers.
That is, today we no longer think about how
to survive. We stand firm in the health market.
The goals hereafter are to improve hospital
nutrition and the building stock, and maintain
modern equipment. And most importantly, attract young, capable people to take over and
raise healthcare to another quality level.
You have one of the largest emergency units.
However, many hospitals have no emergency units at all - even some university ones,
if I am not mistaken. Is this acceptable? Are
hospitals in Bulgaria too many or too few?
A solution is being actively sought. Some suggest that all hospitals have emergency rooms.
Others say hospitals should not be commercial companies. Still others want to completely
change the system. These are difficult decisions. They cannot be made based on individual impressions, even if famous people and
hospital directors think like this...
As for the emergency department, the first
thing we did in 2010 was to provide citizens
with immediate round-the-clock emergency assistance. Because a person can choose where
to perform a planned operation, but if an accident, a fire or other disaster occurs, he or

she must be rushed as quickly as possible to
the best-equipped and prepared ward in the
region. This is the answer to your question: to
have an emergency unit on paper is one thing,
and quite another to have a real operational
ward. We must strive not for compulsory emergency rooms in every hospital, but rather for
proven, well-equipped and state-supported
centres.
There are also all sorts of mantras about the
number of hospitals and their commercial regulation. The number of hospitals in Bulgaria
is a natural consequence of healthcare processes. Several decades ago, hospitals were
subsidized and had a fixed budget. Salaries
were also fixed, and everything depended on
whether or not the budget was used. Because
of the poor service provided due to the lack of
interest of medical professionals, other structures gradually emerged, mainly private, which
attracted staff from state and municipal hospitals. This resulted in competition that in today's
world is a good thing - the patient has a choice
of hospital, doctor and equipment.
I think the number of hospitals in Bulgaria is not
a big issue. Whether the state and municipal
ones need to be restructured is a decision of
the Minister of Health. Serious hospitals that
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25

provide the backbone of healthcare must be
supported.
But the system has a different problem: whether quality is provided for the money spent. We
need to think about how to turn quantity into
quality.
What are the benefits of the idea that you
support of differentiated payment for different patients?
Currently, the same amount is paid in Bulgaria
for each patient with a specific diagnosis or
clinical pathway. This leads to a distortion: it
costs more to treat a patient who is more severely ill and has comorbidities. Accordingly,
the hospital that admits him is underfunded
because the pathway is the same. Thus, this
mechanism naturally generates interest in
the lighter cases and the more severe ones
are redirected elsewhere. This "elsewhere" is
usually the big hospitals like ours that admit
all patients. This makes us more indebted.
What are the ways of differentiated payment?
One of them is diagnostically related groups,
but as we have seen in recent years, they are
complex to implement. There must be other
options to consider, such as targeted funding
for hospitals that admit more severe cases. It
should not be that complicated to introduce
something like this.
How do you look at the issue of additional
payment by the patient? Years ago, a Transparency International study showed that
such surcharges, although not regulated,
account for half of the hospital revenue...
A complicated question. From a control point
of view, it is also advisable for patients to have
a share in their treatment. There are such systems. For example, in the United States, the
patient always accepts some self-participation
when negotiating his insurance. Thus, he has
an interest in monitoring what procedures and
test are being done and whether they are really needed.
If it turns out that the money that goes to the
National Health Insurance Fund is insufficient,
then it is natural to look for ways to fill the
deficit. The Minister proposed options with the
participation of insurers in this process. Well,
as far as I understand, there is no clear statement on this yet. In my opinion, there should
be some amount of self-participation. And with
compulsory co-payments for medical devices,
it might be necessary to think of a differentiation between people who pay maximum insurance and those who pay on the basis of the
minimum wage.
You mentioned the health system in the
past, which despite its obvious disadvantages, is still being mythologised. In one
respect, however, it had an undeniable advantage over the current one, and this is
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"It seems as if the
whole burden has
shifted to hospital
care. And it is
generally accepted
that the patient has
to go to a hospital
whatever the case"
prevention.
This is one of the main differences: back then,
there was a very well developed network of district doctors, school doctors and others. That
is, outpatient care was widely covered. There
were mandatory and very strict preventative
examinations.
Today's system is different. Good things have
been achieved - higher levels of equipment
and elite hospitals. But it seems as if the whole
burden has shifted to hospital care. And it is
generally accepted that the patient has to
go to a hospital whatever the case, even if it
may be just medical tests. This is unreasonable economically. The balance of the system
is disturbed. Therefore, the strengthening of
pre-hospital care must be one of the crucial
goals in the coming years - with prevention programs, more opportunities for palliative care in
cancer patients, home visits, assistance to old
people, etc. In these areas, the system owes
much to the citizens. But the point is whether
we have the right staff. For example, currently
trained nurses are much less than the necessary number. More than 30-40 percent of the
staff of the clinics in each hospital consists of
people who have reached retirement age.
Do you think that medical tourism can play
a significant role in filling hospitals' budgets? Especially considering how numerous
the Bulgarian diaspora abroad has become?
Medical tourism is a fact, especially in areas
such as dentistry, where conditions abroad
are far less acceptable as are hospital care
and access to doctors. Worldwide, this access
is complicated. In some otherwise developed
western countries, it takes months not only to
have a consultation but also to undergo urgent
examinations. Not to mention surgery - there
are waiting lists and it takes a year or even two
to have it.
Whether this tourism will become a major factor in funding? I doubt it, at least at this stage.
It is not so widespread to play a significant role
in large hospitals like ours.
Rather, we need to seek additional funding

from university hospitals for the training of undergraduate and graduate students. Because
now we are not receiving funding from medical universities for training their undergraduate
and doctoral students.
Bulgaria is one of the countries with the
worst demographic perspective in the world
and with the highest mortality rate. To what
extent is the aging population increasing the
burden on the healthcare system?
The question is why, under the current conditions, when we have much better equipment
and much more money in healthcare, the mortality rate is higher than in other countries.
Whether it is about a way of life, the accumulated stress due to the change of social
structures in the last 30-40 years, about bad
habits of living - smoking, alcohol abuse, not
paying attention... Incidentally, the problem is
not purely Bulgarian. Modern society is under
tremendous stress due to the rapid communication. Now, in one day, one experiences
more emotions and events than the ones
the people of 150 years ago experienced in
a month. Yet, the average life expectancy is
higher than it was a hundred years ago or
even twenty years ago.
The information revolution has changed our
lives. But what is its impact on medicine?
For example, in your area, ENT?
I think if we are if not light years ahead, at
least much ahead, compared to when I started
specialising. We have much better diagnostics, many more options for so-called bloodless treatment, cameras with a 4K resolution,
through which we can look at pathological
processes in incomparably detail. We have
the capabilities of magnetic resonance imaging, computed tomography, positron emission
tomography - the so-called PET scanner... Our
understanding of the treatment of diseases is
radically different.
One of the major breakthroughs in our specialty is cochlear implantation - a process
in which, from a very young age, a child is
diagnosed with a hearing problem, and then
by implanting a microprocessor directly into
the inner ear, we achieve hearing development and social adequacy. We have much
better devices for radiation therapy. To summarise, the progress is huge. Unfortunately,
the equipment is not the most important part.
We need to create good professionals, physicians by vocation who want to help people
and constantly improve themselves. People
seem to have forgotten this. But I hope that
we are now in a transition phase, and that
with the younger generation, who are fluent in
languages and have the opportunity to study
abroad, in ten years' time we will have even
more knowledgeable and capable doctors
and nurses.
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СЛИВИ ЗА
ПЛАСТМАСА

Човечеството произвежда все повече отпадъци и скоро в океана ще има повече
пластмаса, отколкото риба. Можем ли обаче да я превърнем от напаст в благо?
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Текст ВАЛЕРИ ЦЕНКОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

В

секи от нас притежава по една златна мина, макар да не го осъзнава. Тя се
намира под мивката в кухнята, на балкона или в задния двор. И има недотам
привлекателните очертания на кофа за боклук.
МОЖЕ ДА НЕ ВИ СЕ ВЯРВА, но боклукът е
един от най-доходните бизнеси на планетата,
оценяван на 1.4 трилиона долара годишно горе-долу колкото целия брутен продукт на
страни като Русия или Испания. В САЩ компаниите от този бранш завъртат по 200 милиарда долара годишно, в Германия - 78 милиарда
евро. През последните две години две компании
бележат удивителен скок в цената на акциите
си в индекса S&P 500. Едната е производителят на смартфони и компютри Apple, със 78%.
Другата, с 68% поскъпване, се нарича Waste
Management. Жителите на други страни освен
САЩ вероятно никога не са я чували, а и в самите щати тя не се радва на голяма известност. Но тя държи около половината от бизнеса със събиране, депониране и рециклиране
на боклук.
ВЪПРОСЪТ КАКВО ДА ПРАВИМ с нарастващите планини от боклук е ключов и за икономика-

та, и за околната среда. Преди година американският изследовател Виктор Весково се потопи
с подводница до дъното на Марианската падина
и дори там, в най-дълбоката точка на земния
океан, на почти 11 км под морското равнище,
откри... пластмасова торбичка.
Според Eurostat полезният живот на една торбичка е средно 12 минути, след което я захвърляме. Но веднъж озовала се на бунището, тя ще
се се нуждае от над 500 години, за да се разгради. А всеки човек на планетата използва средно
по 90 такива торбички годишно. През 2018 над
10 милиона тона пластмасови отпадъци са изхвърлени в океаните. Днес на всеки 5 килограма
риба в морето се пада килограм отпадъци. Ако
тенденциите се запазят, още през 2050 съотношението риба / боклук ще се изравни.
Хората произвеждат все повече боклук: по данни на Световната банка, 2.3 милиарда тона
през 2018 година. През 2050 ще са вече 3.4 милиарда, ако не направим нещо. Само от ежегодно
изхвърляните пластмасови бутилки (около 24
трилиона бройки) може да се построят 1376 небостъргача, а от обема им - да се напълнят 4.8
милиона плувни басейна с олимпийски размери.
За производството на толкова бутилки всяка
година отиват към милион и половина барела

February 2020

29

ReTuna в Ескилстуна, Швеция - живото доказателство, че кръговратната икономика може да проработи
ReTuna in Eskilstuna, Sweden - living proof that the circular economy can really work

петрол - достатъчно да задвижват 100
000 автомобила в продължение на 12 месеца.
КАКТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ДОСЕТИТЕ, наймного боклук произвеждат американците.
На САЩ се падат едва 4.6% от световното
население, но цели 33% от боклука. А американските сметища дават над една трета от всички емисии на метан в страната.
Метанът, ако не знаете, е далеч по-силен
парников агент от въглеродния диоксид.
След САЩ най-много боклук изхвърлят Китай (520 500 тона всеки божи ден) и Бразилия (149 100 тона). Германия е на пето място в света и на първо в Европа с около 127
000 тона. България произвежда "скромните"
16 097 тона дневно.
Има обаче и още един съществен фактор,
който отличава сериозно американците от
германците, например - колко от боклука се
рециклира. В САЩ преработка преминават
едва 9% от отпадъците, докато за Китай
и ЕС този показател е 25%, а германците
рециклират почти 70%.
Други държави предпочитат да се отървават от боклука чрез изгаряне в топлинните
централи за производство на енергия - което
щеше да е чудесно решение, ако не замърся-
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ваше въздуха с всевъзможни отрови. Все още
неразплетеният докрай скандал покрай вноса
на италиански боклук в България за изгаряне
в определени ТЕЦ е добър пример. Други основни дестинации за експорта на боклук са
Турция, Индонезия, Малайзия, Тайланд.
ПОКРАЙ ЛОШИТЕ ПРИМЕРИ напоследък обаче има и немалко добри. В Япония се намира
град Камикацу с население от 1482 души, който се прочу като първия в света град с нула
боклуци (The Zero Waste Town). Тайната е в
рециклирането на всички отпадъци, като за
целта те се събират разделно, селектирани
в 45 различни категории. Това изисква доста
усилия от населението, но пък резултатът
е удивителен: от началото на тази година
сметището в Камикацу е закрито и домакинствата не изхвърлят нито грам отпадъци.
В специалното депо разделно изхвърлените
отпадъци се пренасочват: биологичните се
превръщат в компост за наторяване и за
производство на газ за отопление; пластмасите се рециклират и от тях се правят
нови продукти; дрехите и мебелите също се
разменят или превръщат в нови стоки. Опитът на Камикацу в момента се внедрява в
още няколко японски града. А 20 от големите

световни метрополии подписаха обща декларация, с която обещават да намалят с поне
15% боклука си - сред тях Ню Йорк, Лондон,
Париж, Токио, Москва, Варшава и Барселона.
ФИНЛАНДСКАТА СТОЛИЦА Хелзинки вече
решава този проблем с построяването на
първия квартал без боклук – „умния град“ Каласатама. Архитектът на проекта Томас
Хакала е създал уникална система за изхвърляне на отпадъци, която се намира под
земята: жителите просто изхвърлят сортирания по категории боклук в контейнерите, след което торбите се транспортират
пневматично по подземен тръбопровод до
завода за рециклиране извън града. В квартала няма кофи за боклук или боклукчийски
камиони. Както и автомобили, защото друга
от идеите зад умния град е транспортът да
е само обществен, управляван от роботи.
А парковете в квартала нарочно ще са без
интернет и обхват на мобилните телефони.
Германия, която прие закони за разделно събиране на отпадъците още през 1988, днес
е превърнала рециклирането в национален
спорт. От миналата година производителите, ползващи опаковки, са заставени да
участват в рециклирането им или да запла-
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щат солидни такси.
В Южна Корея държавата мотивира гражданите финансово. Никой не може да отвори
кофата за боклук, ако не притежава индивидуален чип. Всяка кофа след това претегля
изхвърления боклук и съответният гражданин заплаща съответната такса.
ВПРОЧЕМ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ не са приоритет само на развитите държави. В печално известната заради геноцида от 90те години Руанда например пластмасовите
торбички и опаковки са забранени още от
2008 насам. Нарушителите плащат солидни
глоби. Всеки жител е задължен също в една
събота от месеца да участва в организирани дейности по почистване. В резултат
столицата Кигали с гордост се провъзгласява за най-чистия град в Африка.
В Кения използването на пластмасови торбички се наказва със затвор и глоба, която
може да достигне 32 000 евро. Вместо тях
на мода излязоха пазарските мрежи от сизал
(в България думата отдавна се използва и за
синтетични влакна, но оригинално означава
тъкани от едноименното растение, от семейството на агавето, или столетника).
Турция е далеч от лидерите в рециклирането, но в най-големия град Истанбул жителите са мотивирани с опцията да плащат билетите за транспорта с използвани
пластмасови бутилки.
ШВЕЦИЯ СЪЩО МОЖЕ ДА СЕ ПОХВАЛИ и
с практични успехи в екологията в добавка
към леко истеричните речи на тийнейджърката Грета Тунберг. Благодарение на 47-годишната Анна Бергстрьом град Ескилстуна
се доближава до това да стане първият голям център на "кръговратната икономика", с
нулеви отпадъци. Бергстрьом и партньори-

те й създадоха ReTuna, търговски център за
рециклирани стоки. Трудното не е в методиката, а в това да бъдат убедени хората да
събират разделно отпадъците си. В Ескилстуна боклукът се дели на седем категории:
пластмаса, метал, хартия, текстил, вестници, биоотпадъци и други твърди битови
отпадъци. Един от съдружниците на Бергстрьом е създал компания, която превръща
биомасата в храна за личинките на мухата
Hermetia illucens, наричана още "черния войник". Това насекомо, съдържащо 42% протеини и 35% мазнини, е подходяща храна и за
хора, и за животни. Но понеже хората все
още не проявяват охота да ядат мухи, развъжданите гадинки се използват за храна на
сьомгата в многобройните развъдници.
От компоста се прави и биогориво, което
задвижва градския транспорт. Но най-важното постижение на Анна Бергстрьом е,
че е променила мисленето на хората. Вече
никой не купува нови продукти в Ескилстуна, освен ако е убеден, че са качествени и
ще изтраят дълго. Прословутата "бърза
мода" е зачеркната.
ТАЙВАНСКИЯТ ДИЗАЙНЕР Артър Хуан пък
е създател на компания, която произвежда

В Япония се намира
град Камикацу с
население от 1482
души, който се
прочу като първия
в света град с нула
боклуци

компактни машини за рециклиране на пластмаса и производство на нови продукти. Една
такава вече е внедрена в луксозния италиански курорт Порто Черво. „Пластмасовият
боклук е суровината на бъдещето. Отпадъците всъщност са основата на кръговата
икономика“, казва Хуанг, който съвместно
с Nike разработи рециклираните маратонки Air Max 1 през 2017. Конкурентът Adidas
също предлага обувки, създадени изцяло от
извлечени от морето пластмасови боклуци.
Пълното рециклиране ще се отрази благоприятно и на модната индустрия. Тя дава
работа на 300 милиона души, но и има твърде голям въглероден отпечатък - около 10%
от глобалните емисии, повече от авиацията и търговското корабоплаване. По време на конференцията Ecosperity в Сингапур
миналата година бе отчетено, че ако не
настъпят промени в модела на функционирането й, този отпечатък може да достигне 26% до 2050 година. Модният сектор
поглъща годишно по 98 млн. тона петрол,
химикали и багрилни вещества. Загубите
от непродадени и нерециклирани дрехи се
изчисляват на близо 500 млрд. долара годишно, като всяка секунда на сметището
се изхвърлят или изгарят по един камион
дрехи.
Ето защо световните брандове търсят нови
решения. Шведският гигант H&M обяви, че
до 2030 ще използва за своите облекла и колекции само 100-процентово рециклирани или
устойчиви материали. И вече демонстрира
на едно ревю рокля, ушита от... употребявани
бутилки. Разбира се, това е малко двусмислено постижение, защото за околната среда няма особена разлика дали я замърсяват
пластмасови бутилки, или пластмасови рокли. За момента най-добрият вид пластмасов
боклук е онзи, който още не е произведен.
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A GOLDMINE
OF PLASTIC
Humanity is producing more and more waste and soon there will be more plastic
in the ocean than fish. But can we turn it from a pest to a resource?
By VALERI TSENKOV / Photography SHUTTERSTOCK

E

ach of us owns a gold mine, though
he is not aware of it. It is located under the kitchen sink, on the balcony
or in the backyard. And it has the notso-attractive curves of a garbage can.
UNBELIEVABLY, garbage is one of the most
profitable businesses on the planet, estimated
at at USD 1.4 trillion a year - about as much
as the GDP of countries like Russia or Spain.
In the US, companies from this industry turn
over USD 200 billion a year, in Germany - EUR
78 billion. Over the past two years, two companies have seen a remarkable jump in their
stock price in the S&P 500 Index. One is Apple,
the manufacturer of smartphones and com-
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puters, with 78 percent. The other, with a 68
percent appreciation, is called Waste Management. People in countries other than the United
States have probably never heard of it, and in
the US itself, it is not very popular. But it runs
about half of the garbage collection, disposal
and recycling business.
THE ISSUE OF WHAT TO DO with the growing
garbage mountains is key to both the economy
and the environment. A year ago, American explorer Victor Vescovo submerged on a submarine to the bottom of the Mariana Trench, and
even there, at the deepest point of the Earth's
ocean, nearly 11 km below sea level, he discovered... a plastic bag.

According to Eurostat the useful life of a plastic
bag averages 12 minutes and then we discard
it. But once it gets to the dump, it will take more
than 500 years to decompose. And every person on the planet uses an average of 90 such
bags a year. In 2018, over 10 million tonnes of
plastic waste are dumped in the oceans. Today, there is one kilo of waste per every 5 kilos
of fish in the sea. If trends continue, by 2050
the fish/garbage ratio will be equal.
People are producing more and more rubbish.
According to the World Bank, 2.3 billion tonnes
in 2018. By 2050, there will already be 3.4 billion, if we do not do something. Only discarded
plastic bottles (about 24 trillion a year) can
have 1,376 skyscrapers built and 4.8 million
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Olympic-size swimming pools filled with their
volume. To produce so many bottles, a million
and a half barrels of oil each year are used enough to propel 100,000 cars for 12 months.
AS YOU CAN TELL, Americans are top in garbage generation. The United States accounts
for barely 4.6 percent of the world's population, but a whole 33 percent of the waste. US
landfills make more than a third of all methane
emissions in the country. Methane, if you do
not know, is a far stronger greenhouse agent
than carbon dioxide.
China comes next on garbage (520,500 tonnes
every single day) and Brazil (149,100 tonnes).
Germany ranks fifth in the world and first in
Europe with roughly 127,000 tonnes. Bulgaria
produces the modest 16,097 tonnes per day.
However, there is another important factor that
seriously differentiates Americans from Germans - how much garbage is recycled. In the
US, only 9 percent of waste is recycled, while
for China and the EU, this figure is 25 percent
while the Germans recycle almost 70 percent.
Other countries prefer to get rid of waste by
burning it in thermal power plants. This would
have been a great solution had it not polluted
the air with all sorts of poisons. The still raging row over the import of Italian waste into
Bulgaria for burning in certain TPPs is a good
example. Other major destinations for garbage
exports are Turkey, Indonesia, Malaysia, and
Thailand.
ALONG WITH THE BAD EXAMPLES, however,
there are quite a few good ones lately. The city
of Kamikatsu, with a population of 1,482, is located in Japan. It became the world’s first Zero
Waste Town. The secret lies in the recycling of
all waste, for which it is collected separately,
and selected in 45 different categories. It takes
a lot of effort on the part of the population,
but the result is amazing: since the beginning
of the year, the landfill in Kamikatsu has been
closed and households have not been throwing away a gram of waste. The separately
discarded waste is diverted in a special depot.
Biological waste is converted into compost for
fertilisation and for the production of heating
gas; plastics are recycled for the manufacture
of new products; clothing and furniture are also
exchanged or transformed into new goods.
Kamikatsu's experience is currently being implemented in several other Japanese towns.
And 20 of the major metropolitan cities have
signed a joint declaration pledging to reduce
their waste by at least 15 percent. Among them
are New York, London, Paris, Tokyo, Moscow,
Warsaw and Barcelona.
FINLAND'S CAPITAL Helsinki is already addressing this problem by building the first
waste-free neighbourhood - the "smart city"
of Kalasatama. The project's mastermind To-

Germany, which
passed separate
waste collection
laws back in 1988,
has turned
recycling into
a national sport
mas Hakala has created a unique underground
waste disposal system: residents simply dump
the sorted garbage into containers, after which
the bags are pneumatically transported via an
underground tunnel to an out-of-town recycling plant. There are no trashcans or garbage
trucks in the area. No cars as well, because
another smart city idea includes just public
transport, driven by robots. Parks in the neighbourhood will deliberately be without internet
and mobile phone coverage.
Germany, which passed separate waste collection laws back in 1988, has turned recycling
into a national sport. Since last year, manufacturers using packaging have been forced to
participate in recycling or pay big fees.
In South Korea, the state motivates citizens financially. No one can open the garbage can
without a personal chip. Each can then weighs
the discarded waste and the individual pays the
corresponding fee.
BY THE WAY, GOOD PRACTICES are not just
a priority for advanced countries. In Rwanda,
notorious for the genocide of the 1990s, for example, plastic bags and packaging have been
banned since 2008. Violators pay big fines.
Each resident is also required to participate in
organised cleaning activities on one Saturday
of the month. As a result, the capital of Kigali
is proud to proclaim itself Africa’s cleanest city.
In Kenya, the use of plastic bags is punishable by imprisonment and a fine of up to EUR
32,000. Instead, sisal market nets came to
fashion (the word has long been used in Bulgaria for synthetic fibres, but originally means
woven fabrics of the eponymous plant of the
agave family, or the centenarian).
Turkey is far from the leaders in recycling, but
in the largest city Istanbul, residents are motivated by the option to pay for transport tickets
with used plastic bottles.
SWEDEN COULD ALSO BOAST OF handson environmental success in addition to the
slightly hysterical speeches of teenage girl
Greta Thunberg. Thanks to 47-year-old Anna
Bergstrom, the city of Eskilstuna is about to be-

come the first major zero-waste centre in the
"circular economy". Bergstrom and her partners created ReTuna, a recycled commodity
mall. The difficulty is not in the methodology,
but in persuading people to collect their waste
separately. In Eskilstuna, waste is divided into
seven categories: plastic, metal, paper, textiles, newspapers, bio-waste and other solid
waste. One of Bergstrom's partners has set up
a company to convert biomass into food for the
larvae of the Hermetia illucens fly, also called
the "black soldier". This insect, containing 42
percent protein and 35 percent fat, is a suitable food for both humans and animals. But
because people are still reluctant to eat flies,
they are used to feed salmon at numerous
breeding-ponds.
Compost is also turned into biofuel for the urban transport. But Anna Bergstrom's most important achievement is that she has changed
people's thinking. People do not buy new products in Eskilstuna anymore unless they are
convinced that they are of good quality and
will last long. The ill-famed "fast fashion" is
crossed out.
TAIWAN DESIGNER Arthur Hwan is the creator of a company that manufactures compact
machines for recycling plastic and manufacturing new products. One has already been
implemented in the luxurious Italian resort of
Porto Cervo. Plastic waste is the raw material
of the future. Waste is actually the basis of circular economy, says Hwan, who together with
Nike, developed recycled sneakers Air Max 1
in 2017. Competitor Adidas also offers shoes
made entirely of marine-derived plastic waste.
Full recycling will benefit the fashion industry
as well. It employs 300 million people, but it
also has a very large carbon footprint - about
10 percent of global emissions, more than
aviation and merchant shipping. During the
Ecosperity conference in Singapore last year,
it was reported that if there were no changes
in its model of operation, that footprint could
reach 26 percent by 2050. The fashion sector
consumes 98 million tonnes of oil, chemicals
and dyes annually. The losses from unsold and
non-recycled clothes were estimated at nearly
USD 500 billion a year and every second a
truckload of clothes is dumped or burnt at the
landfill.
That is why global brands are looking for new
solutions. The Swedish giant H&M has announced that it will only use 100 percent recycled or sustainable materials for its clothing
and collections by 2030. And already displayed
a dress made from... used bottles. Of course,
this is an ambiguous achievement because the
environment makes little difference whether it
is polluted by plastic bottles or plastic dresses.
For now, the best kind of plastic garbage is one
that has not yet been manufactured.
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ДЯВОЛЪТ
НЕ НОСИ
ПРАДА
Да се облича естествена кожа е жестоко към
животните. Да се облича изкуствена обаче е лошо за
климата, контрират производителите
By КРИСТИНА НИГОХОСЯН / Photography SHUTTERSTOCK

А

ко питате PETA, организацията
за eтично третиране на животните, сред големите злодеи на
планетата се нареждат имена
като Ким Кардашян, съпруга й Кание Уест,
Лейди Гага, Дженифър Лопес, Бионсе, Парис Хилтън. Причината е, че тези знаменитости носят дрехи и аксесоари от естествена кожа, а организацията се бори
яростно срещу това още от 80-те години.
Горе-долу тогава човечеството за пръв
път поставя под въпрос доколко е морално
да използваме кожата на други животни,
за да облечем своята собствена. Така се
появяват марки и компании, които не използват никакви материи от животински
произход, а кожата е заменена от полиуретанова имитация. До момента те не
са успели да променят из основи модата
- но изглежда много възможно да го направят в съвсем близкото бъдеще. Защото
през 2019 модни гиганти като Phillip Lim,
Farfetch, Macy’s и Prada обявиха, че спират
използването на кожа с косъм в колекциите си и изтеглят всякакви артикули с нея
от продажба. Година по-рано същото направиха Chanel и Burberry.

познат с процеси като дъбене, пикелиране и осоляване, нужни за обработката
им. Кожата с косъм му се е струвала
достатъчно привлекателна за облекло – нещо, което смята и съвременният човек. Според данни на Euromonitor
International производството на кожа
през 2019 се е увеличило със 120 %. Трябва обаче да подчертаем, че търсенето
на нейни веган алтернативи е скочило с
258%, докато търсенето на естествена
кожа с косъм бележи с около 50% спад.
Въпреки това от Американската асоциация на търговците на естествени кожи
твърдят, че глобалната търговия с тях
възлиза на около 22 милиарда долара почти една десета от цялата търговия
с луксозни стоки (281 млрд.). Асоциацията е една от най-големите организации,
които се опитват да отмият срамното
петно от естествената кожа, като
водят информационни кампании в нейна
полза. Най-силният им аргумент е, че естествената кожа е много по-екологичен
материал от изкуствената, защото има
по-дълъг живот и идва от „възобновяеми
източници“.

ЖИВОТИНСКИТЕ КОЖИ СА ПЪРВОТО
ОБЛЕКЛО на човека още от времената,
когато е живеел в пещери и не е бил за-

„НАЯСНО СМЕ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ИСКАТ ПРОЗРАЧНОСТ и ги е грижа за
правата на животните,“ казва Йеспер
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Лауге Кристенсен, изпълнителен директор на Kopenhagen Fur – най-голямата
в света аукционна къща за търговия с
кожи. Kopenhagen Fur също прави всичко
по силите си да обясни предимствата
на естествената кожа. Като материал
тя има изключително дълъг живот, биоразградима е и за обработката й вече
не се ползват токсични химикали. „Тя е
противоположното на съвременната култура на бързата мода – кожата е бавна
мода и устойчив избор“, се казва на сайта на Oh! By Kopenhagen Fur – марката
за облекла на аукционната къща. Президентът на италианската асоциация
Associazione Italiana Pellicceria Роберто
Скарпела казва, че съвременната обработка на кожата с косъм се състои от
вода, сол и стипца. Опасните вещества
като формалалдехид, белина и бои са вече
много малък процент - и несравнимо помалък в сравнение с производството на
изкуствена кожа. Защото тя се състои
от синтетични материали като полиестер и модакрил, произведени на базата
на петрол.
ФЕРМИТЕ ЗА ЖИВОТНИ обаче продължават да са прицел за еколозите. Парниковите емисии, които произвеждат, остават
прекалено високи, но Кристенсен и асоци-
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ацията смятат, че до 2025 отглеждането
на животни за кожа в Дания ще става при
нулеви емисии. През юли 2019 датското
правителство заложи в плановете си цялостно намаляване на парниковите емисии със 70% до 2030 година. За да го постигнат Kopenhagen Fur минават изцяло
на растително изхранване на животните,
а екскрементите се използват за тор или
производство на енергия.
Колоси като Prada и Burberry са казали
твърдо "не" на естествената кожа, но
много млади дизайнери и по-малки брандове не са против използването й. Финландската Saga Furs е инициатор на поредица
от работилници и програми, които събират независими дизайнери с производители на кожи, които да са в полза и на двете
страни. Kopenhagen Fur организира конкурса “Imagine Talents” вече пет години – той
събира студенти от известни училища по
дизайн като лондонското Royal College of
Art и японското Mode Gakuen с производителите. Целта е обмяна на опит, обучения и култивиране на осъзнатост относно
устойчивостта на естествената кожа.
ДРУГИЯТ ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ пред производителите остава прозрачността - при
какви условия отглеждат животните и
се сдобиват с кожите им. Saga Furs има

програма за сертифициране още от 2005
- тя включва 31 критерия, които засягат
здравето на животните, хигиената във
фермите, храненето и обработката на
отпадъците. Отскоро те разработват и
проследяване на артикула с помощта на
радиочестотна идентификация RFID – потребителят ще има възможност да види
целия път на палтото си от фермата до
магазина само със сканирането на един
код на телефона си. Welfur е другата популярна система за сертифициране, която
се отнася за производителите на кожи от
норки, лисици и миещи се мечки в Европа.
Saga, Welfur и други подобни сертификати
от организации в Русия, САЩ, Канада и Намибия са част от FurMark – програма на
Световната федерация на производителите на животински кожи, която трябва да
гарантира добрите практики по веригата
от фермите до магазините.
ЕДИН СЕРТИФИКАТ ОБАЧЕ ЕДВА ЛИ
решава етичния проблем не само на еколозите, но и на всеки, който го е грижа
за добруването на животните. Според
Клеър Бас от Humane Society International
фермите „никога не биха могли да осигурят на животните достойни условия за
живот“. Факт е, че независимо от промяната на изхранването, обработката на

отпадъците и намаляването на въглеродните емисии, животните продължават
да живеят в клетки. И едва ли има друг
вариант за отглеждането им. И докато
производителите на месо и месни продукти вече имат алтернатива в лицето на
„отгледаното“ в лаборатория месо на базата на стволови клетки, пред фермите
за кожа с косъм подобни варианти засега
не се очертават.
За сметка на това производителите на
синтетична кожа напредват бързо. Компанията на Стела Макартни, дъщерята
на Пол Макартни, отгледана от дете
като вегетарианец и защитник на животните, наскоро сключи сделка с производителя на изкуствени кожи Ecopel.
Това ще й позволи да създава достатъчно качествени за престижа и цените
на Stella McCartney продукти, които са
едновременно екологични и устойчиви.
Първото й палто от тази серия е създадено от нишки на базата на царевица.
„Полиестерът не е с достатъчно добро
качество за нас, а модакрил влакната не
са достатъчно екологични,“ коментира
директорът по иновации и устойчивост
на компанията Клеър Бергкамп. „Искаме
да покажем какво може да се направи, и
че устойчивите решения също могат да
са красиви и екологични“.
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Норки, отглеждани във ферма за кожи
Minks raised on a fur farm

THE DEVIL DOES
NOT WEAR PRADA
Wearing genuine fur is cruel to animals.
However, wearing artificial fur is bad for the climate, manufacturers claim

I

f you ask PETA, People for the Ethical
Treatment of Animals, Kim Kardashian,
her husband Kanye West, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Beyoncé and Paris Hilton are
all ranked among the greatest villains in the
world. The reason is that these celebrities wear
fur clothes and leather accessories, and the
Organisation has been fiercely fighting against
this since the 80s. It was the first time during the 80s that humanity has questioned the
moral aspect of using the skin of other animals
to put it on our own. Thus, brands and companies have emerged that do not use any animalbased material and the fur is replaced with
polyurethane. They have not been able to fundamentally change fashion yet, but this is very
likely to happen quite soon. Because in 2019,
fashion giants like Phillip Lim, Farfetch, Macy's

36 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

By KRISTINA NIGOHOSYAN / Photography SHUTTERSTOCK

and Prada announced that they were stopping
the use of fur in their collections, withdrawing
any related items. A year earlier, Chanel and
Burberry had done the same.
ANIMAL SKINS ARE THE FIRST CLOTHING
OF HUMANS since the times when they lived
in caves and were not familiar with processes
such as tanning, pickling and salting needed to
process them. Fur seemed attractive enough
to wear – and modern people think the same.
According to Euromonitor International, leather
production in 2019 increased by 120 percent.
However, it should be emphasized that the
demand for its vegan alternatives went up by
258 percent, while the demand for genuine fur
was down by about 50 percent. However, the
United States Hide, Skin and Leather Associa-

tion (USHSLA) claims that global trade in them
amounts to nearly USD 22 billion, nearly onetenth of all luxury goods turnover (USD 281
billion). The Association is one of the largest
organisations trying to lift the stigma on genuine leather by running awareness campaigns
to promote it. Their strongest argument is that
genuine leather is a much greener material
than artificial leather because it has a longer
life and comes from "renewable sources".
"WE CLEARLY KNOW THAT CONSUMERS
WANT TRANSPARENCY and care about animal rights," says Jesper Lauge Christensen,
CEO of Kopenhagen Fur, the world's largest
auctioneer for leather trading. Kopenhagen
Fur also does its best to explain the benefits
of genuine leather. As a material, it has an
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extremely long life, is biodegradable and toxic chemicals are no longer used to treat it. "It is
the opposite of the modern culture of fast fashion - leather is slower fashion and sustainable
choices," claims the website Oh! By Kopenhagen Fur, the auction house clothing brand.
Roberto Scarpella, President of the Italian Associazione Italiana Pellicceria, says that modern fur treatment consists of water, salt and
alum. Hazardous substances such as formal
aldehyde, bleach and dyes are already a very
small percentage, incomparably smaller than
the ones related to the production of artificial
leather. Because it is made up of synthetic materials such as polyester and modacrylic, extracted from crude oil.
HOWEVER, ENVIRONMENTALISTS keep targeting animal farms. The greenhouse gas
emissions they produce are still too high, but
Christensen and the Association believe that
by 2025, fur farming in Denmark will be done at
zero emissions. In July 2019, the Danish government planned a 70 percent overall reduction of greenhouse gas emissions by 2030. To
achieve this, Kopenhagen Fur will switch entirely to animal nutrition and dung will be used
as a fertiliser or for energy production.
Giants such as Prada and Burberry have said
‘no’ to genuine leather, but many young designers and smaller brands are not against it. The

Giants such as
Prada and Burberry
have said ‘no’ to
genuine leather,
but many young
designers and
smaller brands are
not against it
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Finnish Saga Furs has organised a series of
workshops and programmes that bring together
independent designers and leather manufacturers to the benefit of both parties. Kopenhagen
Fur has been organizing the Imagine Talents
show for five years for manufacturers and
students from renowned design schools such
as London's Royal College of Art and Japan's
Mode Gakuen. The aim is to share experiences,
arrange trainings and cultivate awareness about
the sustainability of genuine leather.
TRANSPARENCY IS THE OTHER BIG PROBLEM for manufacturers - under what conditions
animals are bred and how their fur is obtained.
Saga Furs has had a certification program
since 2005. It includes 31 criteria that concern
animal health, farm hygiene, feeding and waste
treatment. They have recently started tracking
items using the RFID radio frequency identification - consumers will be able to track the entire
path of their coat from the farm to the store just
scanning a code on their phone. Welfur is another popular certification system that applies
to mink, fox and raccoon fur manufacturers in
Europe. Saga, Welfur and other similar certifications from organisations in the Russian Federation, the US, Canada and Namibia are part of
FurMark, a program of the Fur & Fashion International Fur Federation, which must guarantee
good practices from farm to store.

HOWEVER, A CERTIFICATE barely solves
the ethical problem not only of environmentalists but also of everyone who cares about
animal welfare. According to Claire Bass of
Humane Society International, farms "could
never provide animals with decent living conditions." The fact is that, despite changes in
feeding, waste treatment and carbon reduction, animals are still kept in cages. Well,
there is hardly any other option for breeding
them. While meat producers already have
an alternative in the face of stem cell "labgrown" meat, there will be no such options
for fur farms soon.
On the other hand, manufacturers of synthetic
leather are making rapid progress. The company of Stella McCartney, Paul McCartney's
daughter, raised as a vegetarian and animal
advocate from childhood, has recently made
a deal with the leather manufacturer Ecopel.
This will allow the design of well-priced products of sufficient quality for Stella McCartney's
brand that are both environmentally friendly
and sustainable. Her first coat of this series
had threads based on corn. "Polyester is not of
sufficient quality for us and modacrylic fibres
are not environmentally friendly," says Claire
Bergkamp, Worldwide Sustainability & Innovation Director. "We want to show what can be
done, and that sustainable solutions can also
be beautiful and green."
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WHO WILL INHERIT
ANGELA MERKEL?
News presenters may have celebrated it, as
The Economist jokes. For all other observers,
the resignation of Annegret Kramp-Karrenbauer, leader of the ruling German CDU party and
a self-appointed successor to Chancellor Angela Merkel, throws a new dose of uncertainty
on European politics.
Kramp-Karrenbauer has been under fire for
months because of her failure to unite the
party and the melting support of the CDU. The
final nail in her coffin was the CDU's decision
to vote with the far-right AfD when choosing
the prime minister of the state of Thuringia.
Merkel herself was forced to condemn this
decision, and for her heir there was nothing
left but to withdraw.
The big question now is who can occupy the
vacant post and strengthen the party before
next year's election and Merkel's walkaway.
The natural candidate seems to be Friedrich
Merz, a lawyer and former party MP who
lost a bit from the battle for leadership with
Kramp-Karrenbauer in 2018. Merz, 64, is
viewed as a conservative and big business
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advocate, who believes a turn to the right of
Merkel's centrism will bring back some of the
votes lost in favour of the AfD.
Armin Laschet is another serious candidate.
The 59-year-old prime minister of North
Rhine-Westphalia, the CDU’s stronghold.
Laschet is regarded as being moderate in
belief and restrained as a reaction - in fact,
perhaps the closest resemblance to Merkel
at the top of the CDU today. However, this is
hardly working in his favour because the party
seems tired of the woman who led it for 18
years, The Spectator commented.
The third most commonly mentioned name is
Jens Spahn, the current Minister of Health.
He personifies the CDU's "new face": he is not
yet 40 years old, he first entered parliament at
22, and is a homosexual, who happens to be
married to journalist Daniel Funke. For many
traditional voters of the Christian Democrats,
this is perhaps a bit too far; but in the past,
Spahn has been a staunch opponent of immigration, which can bring him support from
the hardliners as well.

Крамп-Каренбауер бе под натиск от месеци заради неуспеха си да обедини партията и заради топящата се подкрепа за
ХДС. Финалната капка бе решението на
ХДС да гласува заедно с крайно дясната
"Алтернатива за Германия" при избора на
премиер на провинция Тюрингия. Самата
Меркел бе принудена да заклейми това
решение и за наследничката й не остана
друго, освен да се оттегли.
Големият въпрос сега е кой може да
заеме овакантения пост и да укрепи
партията преди изборите догодина и оттеглянето на Меркел. Като естествен
кандидат изглежда Фридрих Мерц, адвокат и бивш депутат от партията, който
загуби с малко битката за лидерството
с Крамп-Каренбауер през 2018. 64-годишният Мерц минава за консерватор и
защитник на едрия бизнес, който вярва,
че завой надясно от центризма на Меркел
ще върне част от гласовете, загубени в
полза на "Алтернатива за Германия".
Сериозен кандидат е и Армин Лашет,
59-годишният премиер на Северен РейнВестфалия, цитаделата на ХДС. Лашет
минава за умерен по убеждения и въздържан като реакции - всъщност може
би най-близкото подобие на Меркел по
върховете на ХДС днес. Точно това обаче
едва ли работи в негова полза, защото
партията изглежда уморена от жената,
която я водеше цели 18 години, коментира The Spectator.
Третото най-често споменавано име
е на Йенс Шпаан, сегашния министър
на здравеопазването. Той символизира
"новото лице" на ХДС: още не е навършил
40 години, за пръв път влезе в парламента на 22, освен това е открит хомосексуалист, който има брак с журналиста
Даниел Функе. За много от традиционните избиратели на християндемократите
това е може би малко крайно; но пък
Шпаан в миналото бе твърд противник
на имиграцията, които може да му донесе
точки и от хардлайнерите.

February 2020

41

ТЕОРИЯ НА
КОНСПИРАЦИЯТА
Вярата в задкулисни заговори процъфтява,
както никога досега. Вината е и на новите медии,
но най-вече на старите елити
By БОЙКО ВАСИЛЕВ / Photography SHUTTERSTOCK

Н

на заплата. С една дума, приватизираха
печалбите и национализираха загубите.
С една дума, постъпиха, както постъпват финансовите елити от хилядолетия
насам. Само че този път всички разбраха.

ТEОРИИТЕ НА КОНСПИРАЦИЯТА не са
нещо ново, нито лечимо. За коронавируса
ще открием антидот, за тях - не. Но можем да ги разберем.
Отдавна колекционирам подобни истории
и дълго мога да изброявам причините. Неразбиране на все по-сложния свят. Отказ
да приемеш фактите и да поемеш отговорност. Опит да прехвърлиш своите проблеми върху някого другиго. Оправдание за
собствените грешки и набеждаване на някое малцинство. Отстъпление от лидерството и провал на катарзиса.
Но от десетина години една причина засенчва другите. Кризата от
2008 нагледно показа моралния провал на елитите. Със своята алчност те взривиха системата –
и след това се спасиха с милионите си,
прехвърляйки тежестта върху хората

ЗА ТОВА СЕ ПОГРИЖИ новият медиен
дневен ред - глобалните медии, интернет
и социалните мрежи. Изведнъж се оказа,
че за първи път в историята широките
народни маси имат право на глас, и то не
само на избори. Не е необяснимо, че този
глас се издигна срещу елитите; те си го
заслужиха. И въобще не е чудно, че получиха допълнителна, понякога фатална доза
ненавист. Формулата се оказа проста:
криза плюс интернет е равно на омраза
към елитите. Това си е рецепта за конспиративен ренесанс.
Мислители като Дейвид Гудхарт и Иван
Кръстев преоблякоха уравнението в различни метафори – от “провал на меритокрацията” до “хората отвсякъде” (срещу
“хората отнякъде”). Последствията са повече от видими – Брекзит, Джонсън, Тръмп,
Льо Пен, Салвини. Политическите и финансовите лидери, които се срещат в Давос,
бяха наречени “Давоският човек”, разбира
се, достоен за презрение. Духът изтече
от бутилката във вид на омраза, която
покрай сухото, изгори и мокрото: идеята
за просветен демократичен ред. В ерата
на глобалните платформи доблестните

али знаете? Всички в Давос били
влечуги в човешки кожи.
Не, не, чуйте! Когато се съберат, свалят кожите и започват
да заговорничат. Има и още. Коронавирусът бил създаден от мощни западни служби, за да ударят Китай. Както навремето
СПИН, който изтекъл от свръхсекретна
лаборатория за биологични оръжия. Да не
забравяме, че американците въобще не са
ходили на Луната, но затова пък сами са
си ударили кулите – близнаци.
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CONSPIRACY
THEORY
Belief in behind-the-scenes conspiracies is flourishing as never before.
New media, but most of all, the old elites are to blame
By BOYKO VASSILEV / Photography SHUTTERSTOCK

I

bet you already knew that everyone in Davos
is a reptile in human skin. But listen to this when they get together, they take off their
skins and start conspiring. There's more the coronavirus was created by powerful western intelligence services in order to hit China.
Just like the HIV virus back in the day, which
was leaked from a top-secret biological weapons laboratory. Let us not forget that the Americans have never set foot on the Moon and
brought down the WTC towers by themselves.
CONSPIRACY THEORIES are nothing new
or curable. We'll find an antidote to the coronavirus, but not to them. We can, however,
understand them. I have been collecting such
stories for a while now and the reasons are
many. Misunderstanding the ever more complex world. Refusal to accept the facts and
take responsibility. An attempt to transfer
one's problems onto someone else. An excuse for our own mistakes and blaming some
minority. Retreating from leadership and
failed catharsis. One cause, however, has
been taking precedence over the others in the
last ten years or so. The crisis of 2008 demonstrated the elite's moral failure. With their
greed, the elites blew up the system, and then
saved their millions while transferring the burden onto salaried employees. In other words,
they privatized the profits and nationalized the
losses. They acted just like the financial elites
had been for thousands of years. This time,
however, everyone found out.
THIS HAPPENED thanks to the new media
agenda - global media outlets, the Internet and
social networks. Suddenly and for the first time
in history, it turned out that the wide masses
have the right to vote, and not only during elections. It is understandable that this vote was
against the elites, as they deserved it. It is
not surprise either that they got an additional
sometimes fatal dose of hate. The formula
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turned out to quite simple - a crisis plus the
Internet equals hatred towards the elites. This
is a recipe for conspiratorial renaissance.
Thinkers like David Goodhart and Ivan Krustev
decorated the equation with various metaphors,
ranging from "failed meritocracy" to "people
from somewhere vs people from anywhere".
The results could not be more obvious - Brexit,
Johnson, Trump, Le Pen, Salvini. The political
and financial leaders who meet in Davos were
called "Davos Man", who is of course worthy of
being despised. The genie seeped out of the
bottle in the shape of hatred, which was directed at both the guilty and the innocent: the idea
for an enlightened democratic order. In the age
of global platforms, the valiant are disgusted
by the limelight, the honest are afraid of publicity, the decent avoid politics.
WHAT'S MORE IS THAT THE IMMORAL
ELITES were not brought down or disarmed,
but were merely replaced and much more despised. History knows revolutions that changed
the elites, but not such that obliterated them
forever or doomed them to permanent, blocking hatred. This is why history winks back at
us paradoxically - the wave pushed to the
forefront in the US and Britain blond-haired
representatives of the elite, who have a lot of
money, connections and shady contacts with
the truth.
The elite's failure cannot be cured with conspiracy theories, which only make things worse.
They create a feeling of doom and hopelessness and make every government impossible.
It makes resistance placid and blocks change.
It feeds the poor the dubious illusion that they
have been avenged. This is why it is better not
to believe in conspiracies, even if they exist.
THIS DOES NOT MEAN NOT TO ARGUE with
the convinced reptilian theory believer. This
is what they're waiting for. Serbian journalist Milos Vasic has a better tactic. You start

agreeing with them until you bring their theory
to absurdity. If they say that the Croatians have
a nuclear bomb, you would reply: "Not only do
they have one, but they'll drop it on Belgrade at
any moment". Your reply exaggerates things,
until their conspiracy theory short-circuits and
bursts into flames. Human nature, Milos says,
forgives itself everything. It cannot admit its
own mistakes or failures. I would add to this
by saying that conspiracy theories are the new
ideology of the alternative. Believing in them is
a matter of an ideological choice. Your other
option is to believe in human stupidity and mistakes. If you ask me, they make the world go
around. What a liberating thought.

се гнусят от светския шум, честните се боят от публичността,
свестните отбягват политиката.
НЕЩО ПОВЕЧЕ, НЕМОРАЛНИТЕ ЕЛИТИ не бяха свалени, нито
обезсилени, само леко подменени и доста повече намразени. Историята познава революции, които сменят елитите. Но не и
такива, които ги изличават завинаги – или ги обричат на перманентна, блокираща омраза. Затова историята ни намига с парадокс: в САЩ и Великобритания вълната изтласка на върха русокоси представители на елита, с много пари, връзки и съмнителни
контакти с истината.
Защото провалът на елитите не се лекува с теории на конспирацията. Тя само влошава нещата. Създава чувство на обреченост и безнадеждност. Прави невъзможно всяко управление.
Приспива съпротивата, оттам блокира и промяната. Храни бедните със съмнителната илюзия, че са отмъстени. Затова е
по-добре да не вярваме в конспирацията, дори да съществува.
ТОВА НЕ ЗНАЧИ ДА СПОРИМ с убедения фен на рептилите. Той
само това чака. Сръбският журналист Милош Васич има по-добър
начин. Започваш да се съгласяваш, докато не доведеш тезата му
до абсурд. Ако каже, че хърватите имат атомна бомба, отвръщаш: “Не само имат, но ще я треснат върху Белград всеки момент.” Той две, ти – двеста. Докато не стане късо съединение и
конспиративната теза не избухне в пламъци.
Човешката природа, казва Милош, прощава на себе си всичко. Не
може да признае собствената грешка, глупост и провал. Бих добавил, че теорията на конспирацията е новата идеология на алтернативата. Да вярваш в нея е въпрос на идеологически избор.
Другото е да повярваш в човешката глупост и грешка. Ако питате мен, те движат света. И тази мисъл е освобождаваща.
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ВРЪЗКАТА МЕЖДУ
ПОЛ МАККАРТНИ
И 11 СЕПТЕМВРИ
Десет от най-популярните конспиративни теории през погледа на Bulgaria On Air
By КАЛИН АНГЕЛОВ / Photography SHUTTERSTOCK

Д

остатъчно е просто да осъществите един полет със самолет и да погледнете през илюминатора, за да видите с просто
око извивката на земната повърхност.
Напук на това обаче в епохата на сателитната телевизия, Международната космическа станция и телескопа Хъбъл все
още съществуват десетки хиляди хора,
категорично убедени, че Земята е плоска
(нищо, че всеки от тях има GPS в колата
си). Нещата, в които някои са склонни да
повярват, ще ви изумят. Ето десет от
конспиративните теории, които и до днес
събират доверчиви слушатели.
ЛЪЖЛИВИЯТ 11 СЕПТЕМВРИ. Този слънчев ден през 2001 година промени световния ред - за добро или за лошо. Пет години по-късно едно проучване на социолога
Джон Зогби показа, че според цели 42%
от американците в официалната версия
за нападенията над Световния търговски център и Пентагона има манипулации.
Защо уж категоричните предупреждения
на разузнаването са били пренебрегнати?
Защо военновъздушните сили не са прихванали отвлечените самолети? Нарочно
ли властите са позволили трагедията да
се случи, за да извлекат политически и
геополитически дивиденти? Или дали директно не са я организирали, прехвърляйки
вината върху ислямски терористи? Толкова много подобри теории се натрупаха,
че водещи американски медии проведоха
поне пет мащабни разследвания на т. нар.
"доказателства". Нито едно от тях не бе
потвърдено, но това съвсем не разсейва
съмненията у някои хора.
ЛИЦЕТО НА МАРС. Теориите за контакти
с извънземни, потулвани от правителства-
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та, получиха нов тласък след мисиите до
Марс на Viking 1 и Viking 2, двете прословути сонди на NASA. На една от направените от тях фотографии на Червената
планета ясно личи геологично образувание
с формата на човешко лице. Писателят Ричард Хоуглънд твърди, че всъщност това
било истинско лице - тоест монументална
скулптура, оставена от непозната, но напреднала извънземна цивилизация.
Изпратените впоследствие по-съвършени сателити обаче показаха, че лицето е
всъщност скупчване от ерозирали скали.
Хоуглънд възрази, че фотографското оборудване на тези спътници не било толкова добро като на Viking, а щом му доказаха
противното, открито обвини NASA в манипулиране на кадрите, за да бъде прикрита истината.
ЕКСПЕРИМЕНТЪТ ФИЛАДЕЛФИЯ. Ето поредното доказателство, че колкото по-яростно отричаш една история, толкова подостоверна започва да изглежда тя. Според
мълвата експериментът Филаделфия е бил
проведен в едноименната корабостроителница на 28 октомври 1943. Целта му била цял
един кораб - разрушителят USS Eldridge - да
бъде направен невидим за двайсетина секунди. Операцията, наричана още Проект Дъга,
била ръководена от някой си доктор Франк
Райнхарт. Той разчитал чрез манипулации
с електромагнитни полета така да пречупи светлината около кораба, че да създаде
впечатление за невидимост. Ако се вярва на
повечето конспиративни теории, Райнхарт
не е успял. Ако се вярва на Департамента
по отбраната, човекът дори не се е опитал
- просто защото никога не е съществувал.
Впрочем сами преценете на кого да вярвате. Документиран факт е, че в началото на
80-те Пентагонът съвсем легално похарчи 6

млн. долара, за да проучи дали изгарянето на
снимки на съветски ракети при подходяща
вуду церемония води до унищожаването на
въпросните ракети.
ТАЙНОТО ОБЩЕСТВО. До 1990 Дейвид Айк
бе съвсем обикновен телевизионен журналист от ВВС, чиято единствена проява на
ексцентричност бе доброволно поетата
роля на говорител на британската Зелена
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партия. Срещата с неизвестна екстрасенска обаче внезапно свали пелената
от очите му и и му помогна да разкрие истината. А тя е, че нашият свят в действителност се управлява от тайно общество
на гущероподобни извънземни, способни да
променят формата си и да се маскират
като хора. Айк твърди, че принцеса Даяна
била разкрила тайната на своя близка приятелка, с което се обяснява и загадъчната
й смърт в Париж. Сред хората, за които ан-

гличанинът
имал доказателства, че са извънземни
нашественици, са Джордж Уокър
Буш, британската кралица и кънтри-певецът Крис Кристофърсън (да, отдавна подозирахме извънземния, напълно нечовешки
характер на кънтри музиката).
Впрочем и доста по-авторитетни хора
от Айк, включително историци и културолози, споделят идеята, че светът се
управлява от тайно общество на просветените. Те обаче така и не успяват да се
споразумеят кои са точно тези просветени - масоните, Братството на Сион
или пък Международната федерация на
любителите-филателисти.

ПЪРВИЯТ КОСМОНАВТ. Ако ви запитат
кой е първият космонавт, надали ще трябва да се замисляте,
за да отговорите (нищо чудно дори да ви
сполети безсмъртният стих от букварчето "Юрий Гагарин, как си летял / бързо ли
хвърка корабът бял?").
Според двама италиански радиолюбители
от 60-те - братята Акиле и Джанбатиста
Джудика-Кордилия - обаче Гагарин е бил
втори. Двамата италианци твърдят, че
са успели да уловят и запишат радиокомуникациите между първия управляем съветски космически кораб и командването на
Земята - на 28 ноември 1960, пет месеца
преди старта на Гагарин и "Восток 1". От
записа личало, че космонавтът в капсулата е в безсъзнание и умира. Според Джудика-Кордилия руснаците потулили катастрофата и така дали първенството на
Гагарин. Записите на братята се намират
на сайта lostcosmonauts.com.
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В интерес на истината в хода на съветската космическа програма има няколко
потулени инцидента с фатален изход. В
средата на 90-те обаче повечето архиви
бяха разсекретени и истината за тях излезе наяве, докато за предполагаемия Първи космонавт не е открит дори и намек.
ПОДСЪЗНАТЕЛНИ РЕКЛАМИ. Ако най-спокойно си гледате "Дързост и красота",
и изведнъж неудържимо ви се допие една
студена Кока-Кола, може би сте жертва
на подсъзнателна реклама.
Възможностите на телевизията скришом
да въздейства на съзнанието отдавна пленяват почитателите на конспиративните
теории. Покойният американски писател
Ванс Пакард продаде един милион екземпляра от своята "Скритите подтиквачи"
(The Hidden Persuaders), в която сензационно разкри наличието на скрити послания в
рекламите, влияещи директно на волевите центрове на мозъка. Книгата принуди
Конгреса да свика специална разследваща
комисия. По-късно обвинения, че натрапват
скрити послания, заслужиха Стенли Кубрик
и Франсис Форд Копола, а британската
хард-рок група Judas Priest дори бе дадена
под съд, задето чрез подобни посъзнателни
внушения подтикнала свой почитател да
се самоубие (съдът впрочем ги оправда).
Истината е, че макар подобни скрити
послания действително да влияят на подсъзнанието, ефектът им е далеч по-слаб,
отколкото твърдят хора като Пакард.
Един скрит кадър на кутия цигари, продължаващ четвърт секунда, в никакъв случай
не може да се мери по въздействие с двайсетсекунден явен рекламен клип на Camel.
МРАЧНАТА ТАЙНА НА THE BEATLES. Днес
от най-великата група в историята са останали двама живи членове - Пол Маккартни и Ринго Стар. Но ако вярвате на почитателите на конспирациите, всъщност
оцелял е само Ринго. Пол е мъртъв още от
1966 година, а всички последващи негови
изяви - с The Beatles и после с Wings - са
дело на нает от Джон Ленън имитатор,
на име Били Шиърс. Намеци за потулената кончина на Пол се откриват къде ли не:
в песента A Day in the Life Джон включва
стиха "Той си пръсна мозъка в колата"; ако
парчето се пусне наобратно, се чувало
Paul is dead, Miss him (Пол е мъртъв, липсва ми); в края на Strawberry Fields Forever
Ленън промърморва I Buried Paul (погребах
Пол). Да не говорим за обложката на Abbey
Road, на която единствено Макартни е
бос и върви в друга стъпка с останалите.
Разбира се, самият Ленън отхвърли теориите като напълно нелепи, и твърдеше, че I Buried Paul всъщност е Cranberry
Sauce. Остава и въпросът защо, ако е ис-
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Обвинения, че
натрапват
скрити послания,
заслужиха Стенли
Кубрик и Франсис
Форд Копола, а
британската хардрок група Judas
Priest дори бе
дадена под съд
кал да потули смъртта на партньора си,
би включил толкова много подсказки. Но
най-убедителното доказателство са песните, излезли изпод ръката на "Били Шиърс" - в периода от 1967 до 1970 "мнимият"
Пол пише над дузина шедьоври, включително When I'm Sixty-Four, Penny Lane, Helter
Skelter, Hey Jude, The Long and Winding Road
и, разбира се, Let It Be. Прилично постижение като за прост двойник.
МЪЖЕТЕ В ЧЕРНО. През юли 1947 американският фермер Мак Брейзъл открил някакви странни отломки в ранчото си край
Розуел, щата Ню Мексико. От близката
военна база иззели доказателствата, а
някой непредпазливо изказал пред местния вестник предположението, че може да
става дума и за катастрофирала летяща
чиния. Това отприщило теорията за Заговора в Розуел, която и досега се струва
напълно достоверна на милиони хора.
Според нея властите действително са открили катастрофирал извънземен кораб, в
комплект с екипажа, и са го транспортирали за изследвания в свръхтайнствената
Зона 51 в щата Невада. Там служителите
на специалния отдел за борба с извънземните, наречени Мъжете в черно, направили
дисекция на труповете. След което правителството завинаги потулило резултатите от изследванията.
В действителност загадъчните отломки и
мъглявата реакция на правителството се
обяснява много лесно, ако свържем тази история с провеждания по това време в Розуел Проект Могул - тайна военна операция за
разработване на балони за шпионаж. Тъкмо
останките на един от тези балони са се опитвали да потулят военните - логична постъпка в зората на Студената война.
ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ. През 90-те
множество учени се присмиваха на общоприетата днес теория, че индустриалната
революция причинява глобални промени в

климата. Повечето от тях се оказаха тясно
обвързани с някои големи корпорации и наблягаха главно на един основен аргумент че затоплянията били циклични и хората
нямали нищо общо със сегашното. След
като се натрупаха достатъчно доказателства за противното, сега конспиративната теория приема нова посока. Според
почитателите й (сред които и уважавани
учени като Уилям Грей, пионер в областта
на предсказването на ураганите) проблемът с климата не е изсмислен, но е бил
старателно преувеличен - вероятно за да
се създаде нов враг след края на Студената война и нов инструмент за налагане
на политическо влияние. Популярният фантаст Майкъл Крайтън превърна тази теория в сюжет на книгата си "Състояние на
страх" (State of Fear). В нея глобалното затопляне е реален проблем, създаден обаче
изкуствено от група екоманиаци, целящи
да популяризират проблема за парниковите
емисии. Впрочем трудно е да се отрече, че
определени кръгове и корпорации правят
добър бизнес от промените в климата.
ФАЛШИФИЦИРАНИТЕ ЛУННИ КАЦАНИЯ.
Това е бабата на всички конспиративни теории в науката - според нея малката крачка
на Нийл Армстронг не е била никакъв голям
скок за човечеството, а само старателно
режисирана измама в секретно киностудио
на NASA и по сценарий, написан лично от
покойния вече фантаст Артър Кларк.
Почитателите на тази теория обаче не
разполагат с кой знае какви доказателства - твърденията им се базират на
странно падащите сенки на някои от лунните фотографии, на липсата на звезди по
тях, както и на факта, че забитото от
Бъз Олдрин американско знаме се вее - а
пък нали Луната няма атмосфера?
Отговорите на тези мистерии всъщност
са съвсем тривиални - на снимките звездите не се виждат, защото предният план с белите скафандри на космонавтите - е
твърде ярък (добре известен закон на фотографията). Флагът пък не се вее в безвъздушната лунна среда, а се люлее, защото Олдрин здравата го е завъртял, за да
го забие в коравата лунна почва. В замяна
на това NASA предлага не само стотици
часове видеозаписи и спомени на очевидците, но и няколкостотин килограма образци
от лунната повърхност. Но независимо от
това около 6 на сто от американците и до
днес вярват, че лунните кацания никога не
са се състояли. Преди време Барт Сибрел,
един от лидерите на невярващите, срещна Бъз Олдрин на един прием и го нарече
страхливец и лъжец заради съучастието
му в измамата. 72-годишният тогава Бъз
никак не се затрудни да отговори на това с дясно кроше.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN
MCCARTNEY AND 9/11
Ten of the most popular conspiracy theories through the eyes of Bulgaria ON AIR
By KALIN ANGELOV / Photography SHUTTERSTOCK

S

imply take a flight and look through
the porthole and you will see with a
naked eye the curve of the earth's
surface. However, in the era of satellite TV, the International Space Station, and the
Hubble Space Telescope, there are still tens of
thousands of people firmly convinced that the
Earth is flat (despite all of them having a GPS
in their car). Things that some tend to believe in
will amaze you. Here are ten of the conspiracy
theories that still have gullible believers.
BOGUS 9/11. This sunny day in 2001 changed
the world order - for good or for worse. Five
years later, a survey by sociologist John
Zogby found that as many as 42 percent of

Americans think that the official version of the
World Trade Center and Pentagon attacks
was manipulated. Why have the apparently
well-founded intelligence warnings been ignored? Why didn't the Air Force intercept the
hijacked aircraft? Did the authorities deliberately allow the tragedy to happen in order to
draw political and geopolitical dividends? Or
did they not organize it directly, putting the
blame on Islamic terrorists? So many similar theories have been expressed that leading US media have conducted at least five
large-scale investigations into the so-called
"evidence." Neither of these has been confirmed, but this does not quite dissipate some
people's doubts.

THE FACE ON MARS. New theories about alien contacts, currently being kept secret by the
government, were reinforced after the Viking 1
and Viking 2 missions to Mars by NASA’s two
famous probes. In one of the photographs taken on the Red planet, a geological formation
that resembles the shape of a human face can
be clearly seen. The writer Richard Hoagland
claims that this is in fact a real face – i.e. a
huge sculpture left by an unknown, advanced
alien civilization.
Later, higher class satellites were sent to Mars
which revealed that the face is actually just a
cluster of eroded rocks. Hoagland objected to
this by claiming that the photography equipment of those later satellites was not as good
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as Viking’s, and he openly blamed NASA for
manipulating the shots in order to conceal the
truth when the opposite was proved to be true.
THE PHILADELPHIA EXPERIMENT. This theory is yet more proof that the more you reject a
story, the more truthful it begins to seem. According to rumors, the Philadelphia experiment
was performed at the naval shipyard of the
same name on October 28, 1943. Its goal was
to render an entire ship – the destroyer USS
Eldridge – invisible for twenty seconds. The
operation, also referred to as Project Rainbow,
was run by an unknown Dr. Frank Reinhardt.
He was intent on distorting the light around the
ship by manipulating the electromagnetic fields
in such a way as to create a sense of invisibility. If most of the conspiracy theories are to
be believed, Reinhardt did not succeed. And
if we are to trust the Department of Defense,
Reinhardt didn’t attempt this because he never
even existed. By the way, you must decide for
yourself whom to trust. It is a documented fact
that, in the beginning of the 1980s, the Pentagon officially spent 6 million dollars to investigate whether the burning of pictures of Soviet
Union rockets during a specifically designed
ceremony could lead to their destruction.
THE SECRET SOCIETY. Up until 1990 David
Icke was just an ordinary BBC television journalist whose only display of eccentricity was
volunteering to be the speaker of Britain’s
Green Party. But a meeting with an unknown
psychic suddenly helped him to remove the veil
from his eyes and reveal the truth. The truth
is that our world is being run by a secret society of lizard-like aliens who are capable of
changing their shape and imitating people. Icke
claims that Princess Diana had revealed this
secret to a close friend of hers, thus leading
to her mysterious death in Paris. Some of the
people about whom the Englishman has proof
of being alien invaders are George Walker
Bush, the British Queen and country singer
Kris Kristofferson (yes, we have suspected the
alien and completely non-human character of
country music for quite some time).
In fact, many other people more authoritative
than Icke, including historians and culturologists, share the idea that the world is being run
by a secret society of the enlightened. But they
can’t come to a consensus about exactly who
the enlightened are – the Masons, the Brotherhood of Zion or the International Federation of
Amateur Philatelists.
THE BEATLES' DARK SECRET. Today, only
two members of the greatest band ever are
among the living - Paul McCartney and Ringo
Star. But if you believe the conspiracy fans,
only Ringo is alive. Paul has been dead since
1966, and all his subsequent appearances with The Beatles and then with The Wings -
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are the work of a John Lennon-hired look-alike
by the name of Billy Shears. Hints at Paul's
concealed death can be found everywhere: in
the song A Day in the Life, John includes the
verse "He blew his brain out in the car". If the
track is played backwards, you could allegedly
hear “Paul is dead, Miss him.” At the end of
Strawberry Fields Forever Lennon murmurs “I
Buried Paul.” Not to mention the cover of Abbey Road, on which only McCartney is barefoot
and strides not like the rest.
Certainly, Lennon himself rejected the theories
as completely ridiculous, claiming that “I Buried Paul” was actually “Cranberry Sauce”. The
question remains why, if he wanted to cover up
his partner's death, he would have included so
many clues. But the most convincing evidence
are the songs released by Billy Shears - from
1967 to 1970 the "imaginary" Paul wrote over a
dozen masterpieces, including When I’m Sixty
- Four, Penny Lane, Helter Skelter, Hey Jude,
The Long and Winding Road and, of course, Let
It Be. A decent achievement of a simple double
THE FIRST ASTRONAUT. If somebody were
to ask you, “Who was the first astronaut,” you
would hardly have to give it a second thought
before answering. (For those who grew up during communism the following immortal verse
might come to mind: “Yuri Gagarin how you
flew / Did the white spaceship fly fast?”) According to the brothers Achille and Giovanni
Battista Judica-Cordiglia, who were amateur
Italian radio operators from the 1960s, Gagarin was actually the second. The two Italians
claim that they captured and recorded the radio communication between the first manned
Soviet spacecraft and the control center on the
ground on November 28, 1960 – five months
before Gagarin’s launch on Vostok 1. The recording reveals that the astronaut in the capsule loses consciousness and dies. According
to Judica-Cordiglia, the Russians concealed
the crash, thus giving first place to Gagarin.
The brothers’ recordings can be listened to on
the lostcosmonauts.com website.
In fact, in the history of the Soviet space program there are several incidents whose outcomes were fatal and never revealed. In the
mid-1990s, however, most of the archives were
declassified and the truth about them came
out; yet not a single clue was found for this
supposed First Astronaut.

messages in commercials that directly influence the brain’s willpower. This book forced
Congress to form a special investigative commission. Later, Stanley Kubrick and Francis
Ford Coppola were accused of enforcing hidden messages. The British hard-rock band
Judas Priest was even prosecuted for having
urged one of their fans, via subliminal suggestions, to commit suicide (they were acquitted).
The truth is that, although hidden messages really do influence the subconscious, their effect
is far weaker than what people like Packard
like to claim. A hidden scene of a cigarette box,
which lasts a quarter of a second, cannot be
compared in influence with an obvious twenty
second advertising clip for Camel.

SUBLIMINAL ADVERTISING. If you are calmly
watching The Bold and the Beautiful and then
suddenly start craving a cold Coca-Cola, you
may be the victim of subliminal advertising.
The secret abilities of television to influence
the subconscious have long captivated fans of
conspiracy theories. The late American writer
Vance Packard sold one million copies of his
The Hidden Persuaders, in which he made the
sensational disclosure that there are hidden

THE MEN IN BLACK. In July 1947 the American farmer Mac Brazel discovered a strange
wreckage in his country ranch near Roswell,
New Mexico. The nearby military base confiscated the evidence and somebody unwarily
suggested to the local newspaper that it might
be from a crashed UFO. This unleashed the
Roswell Conspiracy, which millions of people
still believe is true.
According to this theory the authorities really
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did discover a crashed UFO – together with
its crew – which they then transported to the
top secret Zone 51 in the US state of Nevada
for investigation. Once there, employees of the
special department for fighting aliens, known
as Men in Black, autopsied the dead bodies.
Afterward the government permanently sealed
the results of their investigation.
In reality the mysterious wreckage and the government’s fast reaction can easily be explained
by connecting this story to Project Mogul – a
secret military operation for the development
of espionage balloons – which was taking
place at that time in Roswell. The wreckage
of just such a balloon is what the military was
trying to hide – a logical step at the dawn of
the Cold War.
GLOBAL WARMING. During the 1990s many
scientists were laughing at today’s wide spread
theory that the industrial revolution has caused
global changes in the climate. Most of these
scientists were closely related to big corporations and emphasized one major argument –
that warming is cyclical and people have
nothing to do with the present one. Now that
enough evidence has been accumulated to the

contrary, the conspiracy theory has taken a
new direction. According to its adherents (including respected scientists like William Gray,
a pioneer in the field of predicting hurricanes),
the problem with the climate has not been fabricated, but has rather been carefully exaggerated – most probably in order to create a new
enemy after the end of the Cold War and a new
instrument for imposing political influence. The
famous science fiction writer Michael Crichton
used this theory as the plot of his latest book –
State of Fear. Global warming is a real problem in the book, but one that is artificially created by a group of environmental maniacs who
want to popularize the issue of greenhouse gas
emissions.
THE FABRICATED MOON LANDINGS. This
is the grandfather of all conspiracy theories
in science. According to this theory, Neil Armstrong’s small step was nothing like a big leap
for humanity, but only a well-prepared, goaloriented fraud that was carried out in a secret
NASA studio following a script personally written by the late science fiction writer Arthur
Clarke.
But fans of this theory do not have much evi-

dence. Their conclusion is based on shadows
that fall strangely in some of the lunar photographs, the lack of stars in those photographs,
and the fact that Buzz Aldrin’s American flag
that was stuck into the surface of the “Moon”
was waving even though the Moon does not
have an atmosphere.
The answers to these mysteries are in fact
rather simple – the stars cannot be seen in
the pictures because the foreground of the
astronauts’ white helmets is too bright (a
well-known law in photography). Additionally,
the flag is not “waving” in the airless moon
environment, but is swinging because Aldrin
had twisted it hard in order to thrust it into the
firm lunar soil. In response to the conspiracy
theory, NASA not only produced hundreds of
hours of video recordings and testimonies,
but also a couple hundred kilograms worth
of lunar samples. Despite this, about 6% of
Americans still believe that the Moon landings
never actually happened. Some time ago Bart
Sibrel, one of the leaders of the non-believers,
met Buzz Aldrin at a reception and called him
a coward and a liar because of his complicity in the fraud. The 72-year-old Buzz had no
difficulty answering him with a right cross.
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БЪЛГАРИЯ ГУБИ
ТВЪРДЕ ЧЕСТО
ПЪРВЕНЦИТЕ СИ
Проф. Иван Илчев за устойчивите български митове, ролята на икономиката
в историята и новата си книга "Розата на Балканите"
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография BULGARIA ON AIR

П

роф. Илчев, българската историография
като цяло сякаш има склонност да е
по-скоро хроникьорска, отколкото аналитична. Освен това твърде често тя
акцентира върху политическия и военния аспект,
пренебрегвайки икономическите и културните
фактори. Това ли ви мотивира да напишете "Розата на Балканите"?
Отдавна изпитвам интерес към по-друг тип история.
Поколението на моя баща, който също беше професионален историк (акад. Илчо Димитров, б.ред.), беше
обучавано в призмата на политическата история.
Спомням си, когато преди двайсетина години написах
книга за историята на рекламата през възраждането, той я прочете и каза: "Цял живот съм си вадил
хляба, четейки старите вестници, и никога не съм
мислил, че от рекламите в тях може да стане историческо изследване". Просто бяха моделирани по друг
начин. Сега, в съвременността, се обръща много поголямо внимание на социалната история.
Независимо от това какво мислят политиците за
себе си и за своята роля в обществото, обикновеният човек сравнително рядко се интересува от тях.
Преди време издадох една книга, основана на дневника на селянин от Бяла черква от 1900 година. Това
е година на селски вълнения в България, страната
едва не стига до война с Румъния, тоест наситена
е на политически събития. В дневника няма нищо от
това - пише какви са цените на пазара, как се скарал
с жена си, как децата му се учели добре... Изобщо жи-
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вотът е много по-широк и пъстър, отколкото често
си представяме.
Повечето опити за подобни истории са склонни
също да се фокусират върху местния план, върху България и съседите й, без да обръщат достатъчно внимание на глобалните събития. Например
как Великите географски открития и създаването
на нови търговски пътища води до драстичното
обедняване на Османската империя - което несъмнено влияе и на българските земи...
Има и такива анализи, особено в последните години.
Но има и много неща, които продължаваме да пишем
сякаш по инерция. Ето един пример: как се гордеем с
тракийското изкуство. Първо, много спорен въпрос е
каква връзка имаме ние с траките, защото след III век
те въобще не се срещат в изворите и изчезват като
народ - претопени или избити. Спорни са и някои от
художествените им произведения, с които толкова
се гордеем, като Панагюрското съкровище, за което
се водят пунически войни между София и Панагюрище.
Доколкото ни е известно, това съкровище всъщност
е изработено в Лампсак, на южния бряг на Мраморно
море, и просто е купено от тракийски династ.
По същия начин говорим за великия цар Симеон, водил
победоносни войни срещу Византия, и забравяме, че
на практика Симеон губи повечето български земи на
север от Дунав, където се заселват унгарците. И ние
на практика оставаме без връзка и икономически контакти с Централна Европа.
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Невинаги си даваме сметка и от
колко дребни неща се влияе понякога историята. Когато княз Борис
например се колебае от кого да приеме християнството - от Рим или
Константинопол, в Плиска пристига мисия на римския папа, начело с
епископ Формоза. Борис се сприятелява с епископа - една много интересна личност и бъдещ папа - и
казва: ще приема от вас християнството, ако Формоза застане начело на мисията в България. Но тъй
като папата се страхува от амбициозния Формоза, бързо го изтегля
в Рим. Рядко си даваме сметка, че
сме били само на една стъпка от
приемането на католицизма.
Говорим и за великия цар Иван Асен
II, като не обичаме да си спомняме,
че това величие трае десетина
години. Още към края на неговото
управление България започва да губи
територии, а десет години след
смъртта му тя вече е бледа сянка и
за земите й се карат Сърбия, Византия и идващите от изток монголци.
Продължаваме да пишем такива
неща. И да не обръщаме внимание
на думите. В учебниците на децата
и досега пише за "заселването" на
Балканския полуостров от славяните, и за "завладяването" му от турците. Но по същество това е един
и същи процес, съпроводен с превземане на градове, палежи, изнасилвания и избиване на местното население, за да се отнемат земите му.
Тази доста идеализирана история,
която се заражда с укрепването
на националните държави и после
получава допълнителен тласък
при социализма, днес кара много
хора да се разочароват от опитите за по-реалистични оценки...
Така е. Предполагам, помните какъв вой се надигна преди 4-5 години, когато здравомислещите професионалисти-историци започнаха
да говорят, че не е правомерно да
използваме термина "турско робство". Имаше такава хубава карикатура: българи вървят с един
плакат, на който пише "Искаме си
робството!".
По време на турското управление
има насилие - религиозно, социално,
политическо, всякакво, в това спор
няма. Но това не е робство. Ако
погледнете къщите в Пловдив или
Копривщица, това къщи на роби ли
са? Рилският манастир от роби ли
е съграден?
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Каква е ролята на чумните епидемии за това обезлюдяване?
Много важна, особено на т.нар. Юстинианова чума от VI-VII век, която
на практика изпразва Балканския
полуостров за идването и заселването на българите. След нея нямаме чак толкова силни епидемии.
Голямата чумна епидемия в Западна Европа през XIV век тук също се
усеща, но не толкова силно, колкото в Италия или Франция. При нас
голямата епидемия е по времето на
Юстиниан.

ПРОФ. ИВАН ИЛЧЕВ е
български историк,
член-кореспондент на
Българската академия
на науките и ректор на
Софийския университет
в два поредни мандата
(2007-2015). Бил е
гостуващ професор в
Университета на Охайо,
Мерилендския университет, центъра "Удроу
Уилсън" във Вашингтон
и Университета на
Чиба, Япония. Автор на
множество исторически трудове, сред
които "Уинстън Чърчил и
Балканите", "Рекламата
през Възраждането",
"Междено време".
"РОЗАТА НА БАЛКАНИТЕ: кратка българска
история за любопитни
читатели" е последната
му книга, издадена в два
богато илюстровани
тома от издателство
"Колибри".

Повечето хора сякаш не схващат
същността на въпроса - те смятат, че отхвърлянето на термина
"турско робство" е нещо като реабилитация на османската власт...
Още от времето на древен Вавилон, когато е създаден т.нар. Голям
списък на месопотамските царе,
историята винаги е била използвана като политическо оръжие. И до
ден-днешен.
Споменахте войните на цар Симеон срещу Византия. Интересно е, че в продължение на почти
осем века тези две държави постоянно враждуват помежду си,
отслабвайки се взаимно - независимо, че през повечето време споделят една религия и много близки
култури.
Това не е изолиран случай. България
по същия начин воюва със Сърбия,
румънските княжества - с Полша и
Унгария, Полша - с Русия... Но сте
прав, че това изпива силите и на
двете държави. В Старозагорско
например в навечерието на османското нашествие гъстотата на населението е едва човек и половина
на квадратен километър - два пъти
по-ниска, отколкото в Монголия. Населението е унищожено в непрекъснатите войни.

Другият любопитен въпрос около ранната българска история е
защо почти всички извори за нея
са византийски. Защо България
почти не създава собствени хронисти?
Първо, тогава има различно разбиране за творческия труд. Няма нищо
срамно да преписваш. Това се е смятало за нормално. Да създаваш нови
съчинения е било малко странно. Да
не забравяме също, че ръкописите
през Средновековието са скъпи.
Само много заможни хора могат да
си позволят да ги поръчват. А много заможните хора винаги са били
по-малко в България, отколкото във
Византия.
Второ, не си даваме ясна сметка
какво се случва при похода на княз
Светослав в България, при завладяването на полуострова от турците. Ръкописите са пръснати от
Йерусалим, до Прага, Москва, та и
в Беларус.
Руският писател и военен кореспондент Немирович-Данченко
отбелзява колко изненадани били
руските войници по време на войната от 1877-1878 от благосъстоянието на българите - доста
по-високо от тяхното собствено. Какво е качеството на живот
на българите в Османската империя, сравнено, да речем, с това на
селяните в Западна Европа?
Трудно е да се каже. България винаги се е намирала в бедната периферия на Европа.
Впрочем аз винаги съм бил против
разделението на Източна и Западна Европа. През последните 1500
години Европа винаги се е деляла
на Южна, Северна и Атлантическа.
Стопанството в България винаги е
било сходно с това в южна Италия,
Испания, Португалия, за Гърция да
не говорим. Особени разлики в бла-
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госъстоянието между тези страни
няма. Не можем да се сравняваме
с богатите селяни във Фландрия,
да речем. Не си даваме сметка, но
днешното благосъстояние на Европа е до голяма степен рожба на
периода след Втората световна
война.
В последните години у нас има
доста опити за нещо като митологизиране на България отпреди 9
септември - и в икономическо, и в
политическо отношение. Доколко
са оправдани?
През 1990 година във Великото народно събрание някой беше излъгал
депутатите от СДС, че България
преди Втората световна война
била на четвърто място в Европа по икономическо развитие. Тя
действително е четвърта - само че
отзад напред. В книгата съм дал някои данни за производството: продукцията на глава от населението
на България е в пъти по-малка, отколкото тази във Великобритания.
Няма как да си богат при това положение. Ние не се различаваме много
от Сърбия, Румъния, Гърция.
Що се отнася до демокрацията,
тя няма особено дълбоки корени у
нас. Говорим за българско Възраждане - но какво се възражда всъщност? Всичко се създава наново.
Няма нищо, което евентуално да е
съществувало през Средновековието и да бъде възродено и развито.
Вместо това изпробваме и използваме западни модели. Неслучайно
след Освобождението са толкова
ценни и високо платени чуждите
специалисти - тъкмо те въвеждат
западния модел. По същия начин след
Втората световна война са ценени
съветските специалисти, които
въвеждат съветския модел у нас.
Колко години е живяла България в
условията на истинска демокрация?
Пресмятал съм - около 10-12 години. Спомнете си, че още три години
след създаването на държавата е
въведен режимът на пълномощията
на княз Александър I. Вярно, продължава само две години. После имаме
преврат след Сръбско-българската
война. Няколко действително демократични години при Петко Каравелов. Мнозина у нас хвалят режима
на Стамболов, но той много трудно може да мине за демократичен.
Наскоро излезе една хвалебствена
книга за д-р Константин Стоилов - действително изключително

интелигентен човек, западен възпитаник, много способен политик.
Но на него принадлежи сакралната
фраза, обезсмъртена от Алеко: "Ако
видите, че губим изборите, духнете
свещите".
После идват войните, след тях - земеделският режим, който в никакъв
случай не е демократичен, след него
- превратът на Цанков, едно относително успокояване при Ляпчев,
и после 30-те години... Не остава
много време за демокрация.
Свикнали сме да свързваме българското Възраждане с един
масов копнеж за учение, със
схващането за ценността на образованите хора.
Това също е легенда. Ние говорим
колко много училища има в България през Възраждането, но много
от тези училища съществуват
само по година-две. Вярно е обаче,
че българското общество е по-образовано от съседите си. При Освобождението грамотни са около 5%
от българите, докато в Сърбия и
Румъния процентът е още по-малък,
макар те да са независими много
по-рано от нас.
Говорите за Санстефанския договор като за един капан, в който
ще влезе българската политическа мисъл за десетилетия напред.
Историците не обичат разсъжденията от типа "ами ако", но все

"Стопанството в
България винаги е било
сходно с това в Италия,
Испания, Португалия, за
Гърция да не говорим.
Особени разлики в
благосъстоянието
между тези страни
няма... Днешното
благосъстояние на
Европа е до голяма
степен рожба на периода
след Втората световна
война"

пак има ли такива повратни моменти, в които националната ни
съдба би могла да се развие другояче?
Аз всъщност обичам тези "ами ако".
За Санстефанска България казвам,
че е мит - защото тя никога не е съществувала. Още при подписването
на договора е било ясно, че няма да
я бъде. После, ние протестираме, че
със зачеркването на Санстефанска
България е разпокъсано единството
на българския народ - но не протестираме, че в нея влиза град Корча
в южна Албания, с неговото чисто
албанско и гръцко население. Това
е един от парадоксите на национализма: нацията Б се оплаква от
притесненията на нацията А, и в
същото време притеснява по същия
начин нацията С.
Британският
историк
Ричард
Крамптън казваше, че ако Великобритания не беше разпокъсала Санстефанска България, тя можеше да
стане регионална сила в Югоизточна Европа. Но този мит за Сан Стефано после налага огромни усилия,
огромни разходи на младата българска държава. За нея винаги на първо
място е бил военният бюджет - тъй
като винаги се готвим за война, за
да възстановим Санстефанска България.
Друг повратен момент е 1915 година, когато влизаме в Първата
световна война. Това е една изключително груба грешка, която прави
Фердинанд, с благосклонното съучастничество на Радославов. Ако
България не се бе присъединила към
Централните сили, войната щеше
да приключи много по-рано. Дори
ми се струва, че тогава нямаше да
избухне болшевишката революция в
Русия, която сполучва благодарение
на исторически шанс. Така че от
България е зависело много.
Могли сме да поемем по друг път
и през 1941, ако не бяхме обявили
по своя воля война на Великобритания и САЩ. Даже Германия не ни
притиска да го направим - нашите
депутати го гласуват като стадо.
"Символичната война", която после
се превръща в съвсем реална.
Отношенията с Русия са може би
най-значимият фактор в българската история от Освобождението насам. Но през по-голямата
част от този период центърът
на руските интереси на Балканите не е България. Защо е така?
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Защото България се намира в много важен за Русия район - в близост
до проливите. До Първата световна война Русия е абсолютно изолирана от света в случай на война.
Германците затварят Балтийско
море, турците - Черно и проливите, Архангелск замръзва през зимата... Чак през 1916 Русия строи
Мурманск - първото незамръзващо и
през зимата пристанище. Дотогава
това е един гигант, обграден отвсякъде. А България е стъпила върху
една от ключовите точки за него.
Русия няма как да подкрепи българските амбиции в тази посока. Докато спокойно може да подкрепя сръбските амбиции, които са насочени
към Австрия, към Адриатика.
От друга страна, винаги в европейската политика нашият регион е
бил смятан за руска сфера на влияние. Да, винаги е имало и някой друг,
който да оспорва това - първо Австрия, после Великобритания, Германия. Но Русия винаги присъства.
Другите се сменят, а тя остава.
Има и друг момент: Русия няма икономическо влияние върху България.
От какво има нужда България след
Освобождението? От машини и
от пазари, на които да изнася селскостопанската си продукция. Но
Русия до Първата световна война
сама произвежда предостатъчно
селскостопанска продукция - нещо
повече, в това отношение тя конкурира България на другите пазари. А
в същото време няма машиностроителна индустрия, която да задоволи
българското търсене. Остава единствено военната мощ като средство за влияние.
Разказвате някои почти анекдотични случки за зараждането на
българската индустрия. Един от
първите ни фабриканти пише
писмо, адресирано до "най-добрия
производител" на машини в Германия - добре, че германските пощи
са съвестни и сами проучват на
кого да го доставят. Друг отива
да си купи машини от Англия, но
понеже не говори езици, поръчва
да извезат дестинацията на ревера на сакото му. Тези първи опити
са трогателно наивни, но показват и доста целеустременост,
и предприемачески дух, за който
все се оплакваме, че в наши дни
не достигал...
Истината е, че българският капитализъм винаги е бил слаб. Румен
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"Винаги в европейската политика нашият
регион е бил смятан за руска сфера на
влияние. Да, винаги е имало и някой друг,
който да оспорва това - първо Австрия,
после Великобритания, Германия... Но Русия
винаги присъства. Другите се сменят, а тя
остава"
Аврамов, който написа една история на стопанството в България,
казва, че капитализмът у нас винаги е зависел от държавата. Най-голямата борба винаги е била за държавните доставки - онова, което
днес наричаме обществени поръчки.
Например кой да достави чизмите
за армията.
Разбира се, имало е хора с истински
предприемачески дух. Имало е хора
със социално мислене, като един
Иван Хаджиберов, който прави за
своите работници в Габрово селище с тенис корт и детска градина...
Има такива хора, но не са толкова
много.
Преди години работех по историята
на българската и балканската емиграция в Северна Америка. Направи
ми впечатление, че българите там,
сравнително бързо достигат едно
средно ниво, превръщат се в средна
класа, и след това се успокояват и
остават на това ниво. Богатите
сред българите в Америка са несравнимо по-малко от богатите в
румънската или гръцката емиграция.
Впрочем това важи и за самата
България. Колко големи богатства
има у нас през ХХ век?
Петър Мутафчиев говореше за
един особен егалитаризъм у българите, наследен от някои вярвания на прабългарите и от обществения ред при славяните.
"Унищожаваме ония, които се издигат високо над главите ни, защото не можем да понасяме тяхното превъзходство", пише той.
В известен смисъл това нещо го
има. Дори и днес е опасно да кажеш:
аз съм интелигентен, работя повече от останалите и затова е справедливо да имам повече от тях.
И още нещо: у нас много пъти са
били унищожавани първенците
на народа, или, да използваме съ-

временната дума, елитът. Много
малка част от елита, създаден
през Възраждането, продължава
съществуването си след Освобождението. Замества го нов елит,
който е до голяма част заличен
от земеделците след края на Първата световна война. Създава се
нов, също изтласкан след Втората
световна и заменен от нов, комунистически елит... За един народ с
мащабите на българския това са
прекалено много катастрофи за
твърде кратък период.
Накрая да поговорим малко и за
бъдещето. Какви са перспективите на България и на Европа като
цяло? Нашумелият оксфордски историк Питър Франкопан казва, че
държавите в Европа са разединени и лишени от природни ресурси,
и са застрашени с тях да стане
това, което някога се случило с
богатия град Петра в Близкия изток - след завоюването на региона от римляните Петра просто
останала встрани от важните
събития и западнала...
В интерес на истината съм съгласен с това. Покрай т. нар. Брекзит
това е актуална тема. Започнахте
с това, че много сме вторачени в
собствената си история и не обръщаме внимание на световните
процеси. Мисля, че в момента се
случва точно това. Коя европейска
държава има шанс да се състезава
сама с гиганти като Китай, САЩ, а
също, съвсем скоро, с Бразилия или
Индия? Шансът на Европа е да бъде
относително единна. Да не забравяме, че все пак има нещо, което
ние наричаме европейска култура и тя, независимо от регионалните
различия, има много общи черти.
Това може да задържи Европа единна. А България няма абсолютно никакъв шанс, ако не е в състава на
Европа.

ANALYSIS
HISTORY

Цар Фердинанд разговаря с Кайзер Вилхелм II, Ниш, януари 1916
Bulgarian King Ferdinand talks to German Kaiser Wilhelm, Nis, January 1916
Фотографиите са предоставени от lostbulgaria.com
Photos courtesy by lostbulgaria.com
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BULGARIA LOSES ITS
LEADERS TOO OFTEN
Prof Ivan Ilchev on recurrent Bulgarian myths, the role of the economy in history
and his new book “The Rose of the Balkans”
By KONSTANTIN TOMOV / Photography BULGARIA ON AIR

Prof Ilchev, Bulgarian historiography
as a whole tends to be a chronicle
rather than an analysis. Moreover, it
emphasises too much the political
and military aspects, ignoring economic and cultural factors. Did that
motivate you to write “The Rose of
the Balkans”?
I have long been interested in another
type of history. The generation of my
father, who was also a professional
historian (Ed. Note: Academician Ilcho
Dimitrov), was educated in the primacy
of political history. I remember when,
twenty years ago, I wrote a book about
the history of advertising during the
Renaissance, he read it and said, "I've
been making bread all my life reading old newspapers, and I have never
thought that the ads in them could
become historical research." These
scholars were just modelled differently.
Nowadays, much more attention is paid
to social history.
Regardless of what politicians think
about themselves and their role in society, the average person is rarely interested in them. Some time ago, I published a book based on a Byala Cherkva
peasant's diary from 1900. This was
a year of rural unrest in Bulgaria, the
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country almost went to war with Romania, and it abounded in political events.
There is none of this in the diary – the
peasant writes what the prices are on
the market, how he squabbles with his
wife, how his children perform well at
school... Generally, life is much broader
and more colourful than we often imagine.
A number of attempts at such history
books tend to also focus on the local
agenda, on Bulgaria and its neighbours, without paying enough attention to global events. For example,
how the great geographical discoveries and the tracing of new trade
routes led to the drastic impoverishment of the Ottoman Empire, which
undoubtedly affected the Bulgarian
lands.
There have been such analyses, especially in recent years. But there are
many other things that we continue to
write about by force of habit. Here is
an example: how proud we are of Thracian art! First, it is very controversial
what kind of connection we have with
the Thracians, because after the 3rd
century they did not appear at all in
historical sources and disappeared as

a people – assimilated or exterminated. Some of their works of art that we
are so proud of, such as the Panagyurishte Treasure, for which Punic Wars
between Sofia and Panagyurishte are
fought, are also controversial. As far
as we know, this treasure was actually
made in Lapseki, on the southern shore
of the Sea of Marmara, and was just
bought by a Thracian dynast.
Similarly, we are talking about the great
King Simeon, who fought victorious
wars on Byzantium, and we forget that,
in practice, Simeon lost all Bulgarian
lands north of the Danube, where the
Hungarians settled. Thus, we remained
virtually unconnected with Central Europe, which would prove fatal in the
centuries that followed.
We do not always realise how little
things sometimes affect history. When
Prince Boris, for example, was hesitant
about where to receive Christianity from
- Rome or Constantinople, a papal mission headed by Bishop Formosa arrived
in the capital Pliska. Boris befriended
the bishop - a very interesting person
and future pope - and said, “I will accept Christianity from you if Formosa
becomes the head of the mission in
Bulgaria.” However, since the Pope was

afraid of the ambitious Formosa, he
quickly summoned him back to Rome.
We have never realised that we were
just a step away from conversion to Catholicism.
We are also talking about the great king
Ivan Asen II, but do not pay attention to
the fact that this greatness lasted for
just ten years. By the end of his reign,
Bulgaria was beginning to lose territories, and ten years after his death
it was already a pale shadow of itself,
and Serbia, Byzantium and the Mongols
coming from the east were fighting for
its lands.
We continue to write such things and
ignore the wording. Children’s textbook
still mention the "settlement" of the Balkans by the Slavs, and the "conquest"
of the peninsula by the Turks. But in
essence, it was the same process, accompanied by the conquest of cities,
arson, rape and massacres of the locals in order to take their land.
This rather idealised history, which
originated with the consolidation of
nation-states and then received an
additional impetus under socialism,
today makes many people frustrated
with attempts at more realistic as-

На снимката:
Офицери от Щаба
на Втора армия
разпитват пленен
англичанин. Левуново,
1916
Bulgarian officers interrogate a british captive,
1916

sessments.
That is correct. I suppose you remember the outcry of four or five years ago,
when sober-minded historians began to
say that it was not legitimate to use the
term "Turkish slavery". There was such
a nice cartoon: Bulgarians marching
with a We want our slavery! poster.
There really was violence during the
Ottoman rule - religious, social, political and the like. No question about it.
But this was not slavery. If you look at
the houses in Plovdiv or Koprivshtitsa,
did those houses belong to slaves? Did
slaves build the Rila Monastery?
A large number of people do not
seem to grasp the essence of the
matter - they believe that the rejection of the term "Turkish slavery"
rather condones the Ottoman rule.
From the time of ancient Babylon when
the Sumerian King List was created,
history has always been used as a political weapon. Just to this very day.
You mentioned King Simeon's wars
on Byzantium. Interestingly, for almost eight centuries, these two
countries were constantly warring
with each other, weakening each oth-

er, despite the fact that most of the
time they shared a religion and very
close cultures.
This is not an isolated case. Bulgaria
was also at war with Serbia, the Romanian principalities - with Poland and
Hungary, Poland - with Russia, etc. But
you are right that this exhausted the
forces of both countries. In the Stara
Zagora region in southern Bulgaria,
for example, on the eve of the Ottoman invasion, the population density
was barely one and a half persons per
square kilometre – half that of Mongolia. The population perished in the endless wars.
What was the role of plague epidemics in this depopulation?
It was very important, especially the socalled Plague of Justinian during the
6th and 7th centuries, which practically
emptied the Balkan Peninsula before
the arrival and settlement of the ProtoBulgarians. There were no such severe
epidemics after it. The great plague
epidemic in Western Europe in the 14th
century was also felt here, but not as
strongly as in Italy or France. The most
severe epidemic here was during Justinian’s rule.

February 2020

61

The other interesting question about
early Bulgarian history is why almost
all its sources were Byzantine. Why
Bulgaria virtually had no chroniclers
of its own?
First, the creative work was viewed in
a different way at the time. There was
nothing shameful about copying. It was
normally accepted. Creating new works
was considered a bit strange. Let us
also remember that manuscripts in the
Middle Ages were expensive. Only the
well-off people could afford to commission them, but Bulgaria always had
fewer wealthy people than Byzantium.
Secondly, we do not have a clear understanding of what happened during
Kievan prince Sviatoslav's invasion, or
later whern the Ottoman Turks conquered the peninsula. Bulgarian manuscripts were destroyed or dispersed from Jerusalem to Prague, Moscow,
even Belarus.
Dostoevsky notes how surprised the
Russian soldiers were during the
1877-1878 Russo-Turkish War of the
Bulgarians’ affluence - much higher
than their own. What was the Bulgarians’ quality of life in the Ottoman
Empire compared to, say, the peasants in Western Europe?
It is hard to say. Bulgaria has always
been in the poorer periphery of Europe.
Incidentally, I have always been against
the division into Eastern and Western Europe. For the last 1,500 years,
Europe has always been divided into
South, North and Atlantic. The economy in Bulgaria has always been similar
to that in Italy, Spain and Portugal, let
alone Greece. There are no particular differences in well-being between
these countries. We cannot compare
with the rich peasants in Flanders, for
instance. Still, I remember I watched a
documentary some time ago about the
Denmark village of the late 19th century: such abject poverty... We are not
aware of this, but Europe's prosperity today is largely the offspring of the
post-World War II period.
In recent years, there have been
many attempts at mythologizing the
Bulgaria of before 9 September 1944
(the Communist takeover), both economically and politically. How justified are they?
In 1990, during the Grand National Assembly, someone had lied to Union of
Democratic Forces deputies that preWWII Bulgaria was fourth in Europe in
economic development. It was actually
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"As far as democracy is
concerned, it does not
have very deep roots
in this country. We are
talking about the Bulgarian
National Revival, but
what was really revived?
Everything was being
created anew"
fourth, but from the bottom. In the book,
I mention some statistics about production: the per capita output was many
times lower than that in the UK. There
is no way you can be rich in this situation. We were not much different from
Serbia, Romania or Greece.
As far as democracy is concerned, it
does not have very deep roots in this
country. We are talking about the Bulgarian National Revival, but what was
really revived? Everything was being
created anew. There was nothing that
might have existed during the Middle Ages and could be revived and
developed. Instead, we tested and
introduced Western models. It is no
accident that after the Liberation, so
many foreign specialists were much
valued and highly paid. They simply introduced the Western model. Similarly,
after World War II, the Soviet specialists were valued as they introduced the
Soviet model in Bulgaria.
How many years did Bulgaria live in a
real democracy? I counted about 10 to
12 years. Remember that three years
into the Third Bulgarian Kingdom, a regime of powers of Prince Alexander I
was introduced. True, it lasted only two
years and was abolished. Then we had
a coup after the Serbo-Bulgarian War.
A few more or less democratic years
followed under Petko Karavelov. Many
people in Bulgaria praise the Stambolov government, but it could hardly
be called democratic. A book about Dr
Konstantin Stoilov, a highly intelligent
man, a Western graduate and a very
capable politician, has recently been
published. But he uttered the remarkable phrase immortalised by Bulgarian
writer Aleko Konstantinov: "If you see
that we are losing the election, blow the
candles."
Then the wars came, after them - the
agrarian regime, which was by no
means democratic, after it - the Tsank-

ov coup, a relative peace under Lyapchev, and then the 1930s. There was
not much time left for democracy.
We are used to associating the Bulgarian National Revival with a mass
longing for learning, with the perception of how valuable the educated
ones are.
That is another myth. We talk about
how many schools there were in Bulgaria during that period, but many of
those schools existed only for a year
or two. However, it is true that Bulgarian society was more educated than its
neighbours were. About 5 percent of
Bulgarians were literate at the time of
the Liberation, while in Serbia and Romania the percentage was even smaller, though they had gained independence much earlier than we had.
You refer to the San Stefano Treaty
as a trap for the Bulgarian political
thought for decades to come. Historians do not like “what if” reasoning. Were there any turning points
at which our national destiny might
have developed differently?
I actually like these "what ifs". I think
San Stefano Bulgaria was a myth, because it had never existed. Even when
the Treaty was signed, it was clear that
it would not happen. Then we protested
that with the deletion of San Stefano
Bulgaria, the unity of the Bulgarian nation was torn apart, but we did not protest that the city of Korçë in southern
Albania, with its purely Albanian and
Greek population, had been included.
This is one of the paradoxes of nationalism: nation B complains about nation
A's concerns, and at the same time disturbs nation C.
British historian Richard Crampton used
to say that if Britain had not torn apart
San Stefano Bulgaria, it could have become a regional power in Southeastern
Europe. But this myth of San Stefano
subsequently imposed enormous efforts and huge expenses on the young
Bulgarian state. For it, the military
budget had always been top priority as
we were always preparing for war to restore San Stefano Bulgaria.
1915 was another turning point, when
we entered World War I. This was a very
grave mistake made by King Ferdinand,
with the kind support of Prime Minister
Radoslavov. Had Bulgaria not joined
the Central Powers, the war would have
ended much earlier. It even seems
to me that the Bolshevik revolution in
Russia, which succeeded thanks
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then settled down and remained at that
level. The wealthy Bulgarians in America were incomparably less than the
wealthy Romanians or Greeks.
By the way, this also applies to Bulgaria
itself. How much wealth there was in
Bulgaria in the 20th century?

to a historical chance, would not have
broken out. As you see, much was depending on Bulgaria.
We could have gone another way in
1941 if we had not willingly declared
war on Britain and the US. Even Germany was not pushing us to do it - our
MPs voted it like a herd. The "symbolic
war," which later became quite real.
Relations with Russia have probably
been the most significant factor in
Bulgarian history since the Liberation. But during most of this period,
the focus of Russian interests in the
Balkans was not Bulgaria. Why was
that?
Because Bulgaria is in a very important region for Russia - near the straits.
Prior to World War I, Russia had been
completely isolated from the world in
the event of war. The Germans could
close the Baltic Sea, the Turks – the
Black Sea and the straits, and Arkhangelsk could freeze in the winter. It was
not until 1916 that Russia built Murmansk - the first frost-free port. Until
then, Russia had been a giant, surrounded from everywhere. And Bulgaria
had access to one of the key points for
it. Russia could not support Bulgaria's
ambitions in that direction. However, it
could safely support Serbian ambitions
that were directed against Austria and
the Adriatic.
On the other hand, in European politics, our region has always been considered a Russian sphere of influence.
Yes, there has always been someone
else to dispute this - first Austria, then
Britain and Germany. But Russia has
always been present. Others change,
but it stays.
One more thing: Russia had no economic influence over Bulgaria. What
did Bulgaria need after the Liberation?
Machines and markets to export its agricultural produce. Before World War I,
Russia produced enough agricultural
produce. What is more, in that respect
it competed with Bulgaria in other markets. At the same time, it had no mechanical engineering industry to meet
the Bulgarian demand. Only military
power remained as a means of influence.
You mention some almost anecdotal
events in the book about the emergence of the Bulgarian industry. One
of our first factory owners wrote a
letter addressed to the "best manufacturer" of machines in Germany.
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It was good that the German Post
Office conscientiously conducted a
research whom to deliver it to. Another factory owner went to England
to buy machines, but because he
did not speak languages, he had the
address embroidered on the lapel of
his jacket. These first attempts were
touchingly naive, but they also show
a lot of purpose and an entrepreneurial spirit that we still complain about
it being absent.
The truth is that Bulgarian capitalism
has always been weak. Rumen Avramov, who wrote a history of finance in
Bulgaria, says that capitalism in this
country has depended on the state all
the time. The biggest fight has always
centred on state deliveries, or what
we call today public procurement contracts. For example, who would supply
boots to the army.
kindergarten for his workers in Gabrovo. There were such people, but they
were not so many.
You know, years ago I studied the history of Bulgarian and Balkan emigration to North America. It struck me that
when Bulgarians got there they reached
the middle class relatively quickly, and

Peter Mutafchiev spoke of a particular egalitarianism among the Bulgarians, inherited from some beliefs
of the Proto-Bulgarians and from
the public order of the Slavs. "We
destroy those who rise high above
our heads because we cannot stand
their superiority," he concludes.
In a sense, this is a fact. Even today, it
is dangerous to say, “I am intelligent; I
work more than others do, therefore I
have more than them.”
One more thing: in Bulgaria the leaders of the people have been repeatedly
destroyed, I mean what we now call the
elite. A very small number of the elite,
created during the National Revival,
continued like this after the Liberation.
A new elite emerged that was largely
obliterated by the agrarians after the
end of World War I. Another one followed, also displaced after World War
II, replaced in turn by a new communist
elite. For a nation with the scale of Bulgaria, these are too many catastrophes
in too short a period.
Finally, let us discuss the future a bit.
What are the prospects for Bulgaria
and Europe as a whole? The highprofile Oxford historian Peter Frankopan argues that Europe's countries
are separated and lacking natural resources and run the risk of sharing
the plight of the rich city of Petra in
the Middle East - after the conquest
of the region by the Romans, Petra
just stayed away of the important
events and waned.
Well, I agree with that. Alongside the
so-called Brexit, this is a hot topic.
You started out by saying that we are
obsessed with our own history and
not paying attention to global developments. I think that is exactly what is
happening right now. Which European
country has a chance to compete alone
with giants such as China, the US, and
very soon with Brazil or India? Europe's
chance is to be relatively united. Let us
not forget that there is something we
call European culture - and despite its
regional differences, it has many similarities. This can keep Europe together.
And Bulgaria has absolutely no chance
if it is not part of Europe.
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БАКТЕРИИ ВМЕСТО
АНТИБИОТИЦИ?
BACTERIA INSTEAD
OF ANTIBIOTICS?

СОФИЯ Е ТРЕТА В ЕВРОПА
КАТО "ГРАД НА БЪДЕЩЕТО"
SOFIA IS THIRD IN EUROPE AS
"CITY OF THE FUTURE"
София е трета в Европа в по отношение
на привличането на инвестиции в класацията за градовете на бъдещето (European
Cities and Regions of the Future 2020/2021)
на fDI Intelligence, изследователската
компания на The Financial Times. Българската столица е изпреварена единствено от
Лондон и Дъблин при оценката на стратегията за привличане на инвестиции.
Всъщност данните, на които се основава
анкетата, показват, че София е рекордьор
по привлечени инвестиции в софтуерната
индустрия и информационните технологии,
с поне 16 проекта на стойност над 240
млн. долара. Общо петте водещи икономически сектора в региона - информационни
технологии, автомобилна промишленост,
промишлени компоненти, логистика и
бизнес услуги - са привлекли 2.6 милиарда
долара от 2015 насам.
По сведения на International Data
Corporation, продажбите на софтуерния
сектор в София през 2018 надхвърлят 3.2
милиарда долара, с 45% повече спрямо
2017.
Столицата на България попада в Топ 10
в още три категории. На трето място
е като ефективност на разходите (след
Тбилиси и Минск), и на девето като източноевропейски хъб на бъдещето. Регионът
София-град пък е шести сред източноевропейските региони на бъдещето, догонвайки Букурещ, Братислава и Прага.
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Sofia is third in Europe in terms of attracting
investment in the European Cities and
Regions of the Future 2020/2021 ranking
of fDI Intelligence, a research firm of The
Financial Times. The capital of Bulgaria has
been overtaken only by London and
Dublin in evaluating its investment attraction
strategy. Actually, the data on which the poll
is based show that Sofia is a record holder of
attracted investments in the software industry
and information technology, with at least 16
projects worth over USD 240 million.
The region's five leading economic sectors
- information technology, automotive,
industrial components, logistics and
business services, have raised USD 2.6
billion since 2015.
According to the International Data
Corporation, sales of the software sector in
Sofia in 2018 exceeded USD 3.2 billion, or 45
percent up on 2017.
The Bulgarian capital falls in the Top 10 in
three other categories. It ranks third in cost
effectiveness (after Tbilisi and Minsk), and
ninth as the Eastern European hub of the
future. The Sofia-City region is the sixth
among the Eastern European regions of the
future, catching up with Bucharest, Bratislava
and Prague.

Бумът на различни бактериални инфекции, неподатливи на антибиотици, е сред
най-тревожните тенденции в здравната
сфера. Само в САЩ над 23 000 души са починали през 2018 от подобни заболявания,
които не се повлияват от медикаменти.
Според изследване на учени от Шефийлдския университет обаче проблемът може
да има прост отговор - който също идва
от бактерии.
В основата му са лизозимите - специфични ензими, които се съдържат в сълзите
и слюнката на човека и убиват бактериите. Още преди половин век учени
изолираха една определена бактерия,
произвеждаща лизозим, който разрушава
опасни патогени като МРС. Сега екипът
от Шефийлд е успял най-после да разгадае механизма, по който се случва това,
и вярва, че може да разработи терапия,
основана върху него.
МРС (метицилин-резистентен стафилокок) е от най-смъртоносните инфекции около 20% от хората, които се разболеят, умират. Това е почти десет пъти
повече, отколкото при нашумелия нов
коронавирус от Ухан.
The boom of different antibiotic-resistant
bacterial infections is among the most
worrying trends in the health field. In the US
alone, over 23,000 people died in 2018 of
similar non-medicated illnesses.
However, according to a study by Sheffield
University scientists, the problem may have
a simple answer, which also comes from
bacteria.
It is to be found in lysozyme, a specific
enzyme found in human tears and saliva that
kills bacteria. Half a century ago, scientists
isolated a certain lysozyme-producing
bacterium that destroys dangerous pathogens
such as MRSA. Now the Sheffield team has
finally been able to reveal the mechanism
by which this happens and believes it can
develop a therapy based on it.
MRSA (methicillin-resistant staphylococcus)
is among the most lethal infections - about 20
percent of people who become ill die. That is
nearly ten times more than the now infamous
Wuhan coronavirus.
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ПОБЕДИ ЛИ
ОКОНЧАТЕЛНО
ИЛОН МЪСК?
Пазарната капитализация на Tesla вече
е по-голяма от тази на Volkswagen
By КОНСТАНТИН ТОМОВ / Photography SHUTTERSTOCK
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спя ли Илон Мъск да запуши устите на критиците си?
Още от 2006 година, когато шефът на Tesla представи своя
стратегически план за бъдещето на компанията, бе ясно, че главният фактор в
него ще е доверието на инвеститорите.
За всичките години оттогава производителят на електромобили никога не е излизал на годишна печалба - единствената
утеха на вложителите са три отделни
тримесечия с постигнат положителен резултат, и то благодарение на определени
счетоводни "стъкмистики". Но въпреки
това, и въпреки редицата сътресения, нерядко предизвикани и от екзотичното поведение на самия Мъск, инвеститорите не
загубиха доверието си.
СЕГА НАЙ-ПОСЛЕ ИМА ПРИЗНАЦИ, че

това доверие може да бъде оправдано.
Официалните финансови резултати за
2019 ще излязат след седмици, но в последното тримесечие компанията отново
е на зелено. Освен това за пръв път в историята Tesla успя да изпълни собствения
си предварителен план за доставките:
Мъск бе прогнозирал "между 360 000 и 400
000" доставени автомобила през годината, в крайна сметка компанията успя да
пласира 367 500 бройки. Европейският дебют на Model 3 надхвърли очакванията.
Втората фабрика, построена в Китай,
също започна работа навреме, намалявайки негативния ефект от търговските
войни върху Tesla.
ВСИЧКИ ТЕЗИ ФАКТОРИ доведоха до небивал ръст в цената на акциите. През януари пазарната капитализация на Tesla
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надхвърли умопомрачителната граница
от 100 милиарда долара - повече от двата
гиганта на американското автомобилостроене, General Motors и Ford, взети заедно. В момента Tesla струва на борсата
повече дори от Volkswagen, най-големия
производител на автомобили в света,
макар между нейните 367 500 доставки
и десетте милиона на германците да зее
пропаст. Единствено Toyota от автомобилните гиганти все още има по-висока
капитализация.
За самия Мъск това е не само триумф, но
и важна крачка към най-големия финансов
бонус в историята. Главният акционер в
Tesla работи без заплата, но за сметка
на това договорът му предвижда поредица от щедри поощрения при постигане на
определени цели. През 2019 Мъск успя да
отметне две от тези цели; ако се справи
и с третата, която е капитализацията да
се задържи средно над 100 млрд. долара в
продължение на шест месеца, ще получи
346 милиона долара допълнително възнаграждение (а ако изпълни всички останали
цели - някои от които доста смели - бонусът му ще надхвърли 55 милиарда долара,
колкото БВП на България през 2017).
АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ не е виждала нищо подобно, що се отнася до личните възнаграждения. Най-добре платеният шеф на автомобилна компания е Мери
Бера, която получава близо 22 млн. долара
годишно от General Motors. Карлос Гон,
който изгради глобална империя от изправените пред фалит Renault и Nissan, и
накрая освен тях ръководеше и Mitsubishi,
получаваше по 16.9 милиона, преди да бъде
скандално арестуван в Япония. Чун Мон-ку,
шефът на Hyundai Motors, печели по 4 млн.
долара годишно.
Но ако някой е заслужавал подобни бонуси,
това е именно Мъск. Роденият в Южна Африка предприемач "използва комбинация от
търговски умения, безскрупулност и чист
чар, за да изпълни амбициите си за Tesla",
коментира The Financial Times. Без такъв
шоумен начело всяка друга компания би потънала под натиска на инвеститорите и
на трупащите се милиардни загуби. Мъск
съхрани вярата - понякога със смели визии
извън конвенционалните схващания; понякога с безцеремонни заблуди, като "информацията" за предстоящо поглъщане на
Tesla от голям арабски инвеститор; понякога и с откровени палячовщини, като изстрелването на един стар Tesla Roadster
в космоса в седмицата на поредните негативни новини от финансовия отдел.
МЪСК НЕ СЕ ПОКОЛЕБА да вложи собствените си пари в компанията, както и
да убеди близките си приятели да го
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сторят. И накрая той промени самата
концепция за електромобила. Като се почне от пионерския EV1 на General Motors
през 90-те и се стигне до BMW i3, всички
проекти в областта на електрическото
задвижване бяха водени най-вече от мисълта за екологията - жертващи динамика за сметка на ефективност, удобства
за сметка на по-ниско тегло, скорост за
сметка на по-компактни и достъпни батерии.
Мъск отхвърли това с един замах и вместо това предложи електромобили, които
са големи, комфортни и се хвалят с ускорение от 0 до 100 км/ч, далеч надминаващо и спортните модели на Ferrari и
Lambroghini. От гледна точка на устойчивото развитие това е голяма стъпка
назад: една Tesla потребява несравнимо
повече енергия от EV1, и производството
на компонентите и най-вече батериите й
е съпроводено с несравнимо повече вредни емисии. Но от гледна точка на пазара
това бе гениално. Именно Мъск успя да
наложи електромобила като реална и привлекателна възможност в съзнанието на
хората.
ВЪПРЕКИ ВСИЧКИТЕ СИ УСИЛИЯ, конкурентите му все още не успяват да го догонят. Но вече се опитват с всички сили
- още една промяна, предизвикана от Илон
Мъск. Преди няколко дни главният изпълнителен директор на Volkswagen Херберт
Дийс дори призна, че компанията трябва
да "заколи някои свещени крави" и да стане "като Tesla". Само превръщайки се от
автомобилна в технологична компания,
Volkswagen може да има успех в новата
реалност, смята Дийс.
Разбира се, високата позиция на Tesla

все още е закрепена върху кула от карти.
Пазарната капитализация е нещо доста
променливо (тази на Uber например се
сви почти двойно до ноември 2019). Дори
и сега повечето анализатори от Уолстрийт препоръчват "продажба", а не "покупка" за акциите на Tesla, явно смятайки,
че те са достигнали възможния си връх.
Компанията има и други проблеми. Високата цена на батериите стеснява много потенциалния марж на печалбата; опитите
тази цена да се понижи чрез икономии от
мащаба до голяма степен се неутрализират от растящите цени на суровините.
Освен това Tesla има уникалната система на производство и дистрибуция - тя се
стреми сама да произвежда почти всички компоненти, без поддоставчици, и директно да продава автомобилите си, без
дистрибутори и посредници. На теория
това увеличава печалбата; но също така
съсредоточава целия риск върху компанията, и забавя темповете на териториалната й експанзия.
Освен това самият Мъск има склонност
да разсейва вниманието си - той се вълнува от проекти в областта на слънчевата енергия, подземния транспорт, космическите изследвания и, не на последно
място, създаването на човешка колония
на Марс. Историята е пълна с примери за компании, чиито еднолични лидери
са надценили възможностите си, и само
с шепа фигури от типа на Стив Джобс,
съумели да изведат до върха по няколко
съвсем различни един от друг бизнеса.
"Превръщането на Tesla в носещ печалба масов автомобилен производител си
остава най-добрият шанс на Илон Мъск
да остави наистина трайно наследство",
коментира The Financial Times.
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DID ELON MUSK
FINALLY WIN?
Tesla's market capitalisation is already higher than Volkswagen's
By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHUTTERSTOCK

Has Elon Musk managed to keep his critics'
mouths shut?
Ever since 2006, when Tesla's boss presented
his strategic plan for the company’s future, it
has been clear that investor confidence will be
the main factor in it. Since then, the manufacturer of electric vehicles has never made an
annual profit - the investors’ only consolation
is three separate quarters with a positive result
thanks to certain accounting "tricks". Nonetheless, despite the numerous upheavals often
caused by the eccentric behaviour of Musk,
investors have not lost their confidence.

NOW, THERE IS A RECOGNITION AT LAST
that this confidence can be justified. The 2019
official financial results will be out in a few
weeks, but in the last quarter, the company
was back on track. Moreover, for the first time
ever, Tesla was able to meet its own pre-term
deliveries plan: Musk had predicted "between
360,000 and 400,000" cars delivered during
the year and in the end the company managed
to sell 367,500. The Model 3 European debut
exceeded the expectations. The second factory in China also began work on time, reducing
the negative impact of the trade wars on Tesla.

ALL THESE FACTORS have led to an unprecedented rise in the stock price. In January, Tesla's market capitalisation exceeded the unbelievable USD 100 billion limit - more than the
two American automotive giants General Motors and Ford combined. Currently, Tesla costs
more on the stock market than even Volkswagen, the world's largest car manufacturer,
though there is an abyss between its 367,500
units sold and the tens of millions sold by the
Germans. Only Toyota among the car giants
still has a higher capitalisation.
For Musk, this is not only a triumph, but also
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an important step towards
the loftiest financial bonus
in history. Tesla's biggest
shareholder works without
pay, but his contract provides a series of generous
incentives if certain goals
are met. In 2019, Musk
managed to meet two of
those goals. if he can handle the third one, which is
to capitalise on an average
of more than USD 100 billion over six months, he will
receive an extra USD 346
million (and if he fulfils all
other goals - some of which
are quite bold - his bonus
will exceed USD 55 billion,
the equivalent of Bulgaria’s
2017 GDP).
THE AUTOMOBILE INDUSTRY has not seen anything like this in terms of
remuneration. The highest
paid CEO of a car company is Mary Barra, who
receives nearly USD 22
million a year from General
Motors. Carlos Ghosn, who
built a global empire out of
bankruptcy-ridden Renault
and Nissan and eventually headed Mitsubishi as
well, received 16.9 million
a year before his spectacular detention in Japan.
Chung Mong-Koo, CEO
of Hyundai Motor Group,
earns USD 4 million a year.
But if anyone deserves
such bonuses, it is Musk.
The South African-born
entrepreneur uses a combination of commercial skills,
unscrupulousness and pure charm to fulfil his
ambitions for Tesla, The Financial Times comments. Without such a showman for a CEO,
any other company would sink under investor
pressure and billions in rising losses. Musk did
not lose his faith. Sometimes with bold visions
beyond the conventional. Sometimes with an
unceremonious eyewash, such as the "information" about the upcoming takeover of Tesla by
a major Arab investor. Sometimes with sheer
slapstick, such as the launch of an old Tesla
Roadster in space during a week of consecutive
negative news from the finance department.
MUSK DID NOT HESITATE to invest his own
money in the company and persuade his close
friends to do so. Finally, he changed the very
concept of an electric vehicle. Starting with

72 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

to instil electric cars in people's minds as a real and
attractive opportunity.

General Motors' pioneering EV1 in the 90s and
ending with BMW i3, all electric thrust projects
were driven primarily by environmental concerns - sacrificing dynamics at the expense of
efficiency, convenience at the expense of low
weight, speed at the expense of more compact
and affordable batteries.
Musk rejected this in a heat and offered electric cars that are large, comfortable and boast
acceleration from zero to 100 km/h far beyond
the sports models of Ferrari and Lamborghini.
In terms of sustainable development, this is a
major step backwards: a Tesla consumes incomparably more energy than an EV1, and the
production of its components, and especially
its batteries, is accompanied by incomparably
more harmful emissions. But from a market
perspective, this was brilliant. Musk managed

DESPITE ALL THEIR EFFORTS, his competitors still
fail to catch up with him.
But they are already trying
their best - another change
caused by Elon Musk. A
few days ago, Volkswagen’s CEO Herbert Diess
even admitted that the
company should "slaughter
some sacred cows" and
become "like Tesla." Only
by switching from being an
automotive to becoming a
technology company can
Volkswagen succeed in the
new reality, Diess holds.
Certainly, Tesla’s high position still rests on a house of
cards. Market capitalisation
is something quite volatile
(for example, Uber shrunk
almost double in November
2019). Even now, most Wall
Street analysts recommend
a "sale" rather than a "buy"
for Tesla’s stock, apparently believing that it has
reached its peak. The company has other problems as
well. The high cost of batteries narrows the potential profit margin; attempts
to lower this price through
smaller size are largely
offset by rising commodity
prices. In addition, Tesla
has a unique production
and distribution system - it
seeks to manufacture almost all components itself,
without subcontractors, and
to sell its vehicles directly, without distributors
and dealers. In theory, this increases profits;
but it also focuses the whole risk on the company and slows down the pace of its territorial
expansion.
Besides, Musk himself is constantly distracted he is excited about projects in solar energy, underground transport, space exploration and, last
but not least, the creation of a human colony
on Mars. History abounds in examples of companies whose sole leaders have overestimated
their potentialities, and there is only a handful of
Steve Jobs-type figures who have managed to
bring several completely different businesses to
the top. "Turning Tesla into a profitable massproduction car manufacturer remains Elon
Musk's best chance of leaving a truly lasting
legacy," The Financial Times concludes.
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ТАБЛЕТНА
ЕВОЛЮЦИЯ

Само за едно поколение мобилните устройства са успели
да променят човешкия скелет
By КРИСТИНА НИГОХОСЯН / Photography SHUTTERSTOCK

А

ко току-що сте прекарали няколко минути в тиха война за подлакътника с човека, който седи до
вас в самолета, имаме успокояваща новина за вас: занапред завоюването
на място за лактите ще става все по-лесно. Не защото самолетите ще станат пошироки (покрай все по-растящия интерес
към въздушния транспорт тенденцията е
по-скоро обратна), а защото самите ни
лакти се смаляват от поколение на поколение.
СВИКНАЛИ СМЕ ДА СХВАЩАМЕ КОСТНАТА СИСТЕМА като нещо статично и
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неизменяемо. Скелетите от класовете
по биология подкрепят такова мислене. Но
в действителност костите ни са нещо
живо и доста податливо на изменения под
натиска на околната среда и начина на
живот.
Доказателствата са безброй. Някои от
тях идват от древни времена - например
легендарните скелети на огромни мъже
от остров Тиниан, част от Марианския
архипелаг в Тихия океан. Намерените през
1924 кости на тези първи обитатели са
по-дълги, по-дебели и значително по-здрави от тези на повечето хора от същата
епоха, около 2000 години преди Христа.

Дълги години тази разлика е обвита в
мистерия и в най-различни фантастични хипотези. Но според по-съвременните
проучвания небивалата сила на мъжете
от Тиниан се дължала най-вече на факта,
че на острова няма подходяща за строителство дървесина и те били принудени
да правят домовете и култовите си постройки от монолитни каменни блокове.
Същата зависимост между тежки строежи и по-здрави кости е открита и на архипелага Тонга.
НО НЕ Е НУЖНО ДА ТЪРСИМ в древността свидетелства за адаптивността на
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костната си система. Доказателствата
са в собствените ни глави. Д-р Дейвид
Шахар от австралийския Университет
Съншайн Коуст твърди, че в последното
десетилетие една особена издатина в
задната част на човешкия череп се среща
все по-често. Известна като protuberantia
occipitalis externa, тя се намира в долната част на тила точно над врата – ако
имаме такава, лесно може да я напипаме.
Това явление е било изключително рядко
през XIX век, ако се съди по сведенията
на френския лекар Пол Брока, но изследване на Шахар през 2019 показа, че днес
един от всеки четирима души между 18- и
30-годишна възраст я има. Каква е причината за появата на този израстък? Според австралийския лекар виновникът са
таблетите и смартфоните.
ГЛАВАТА НА НОРМАЛЕН ЧОВЕК тежи около 4.5 кг. Когато стоим добре изправени,
тя е стабилно придържана от гръбначния
стълб. Когато обаче проточваме врата
си напред, надвесени над смартфона или
таблета, вратът е подложен на голямо
напрежение. Натискът пада именно върху
мястото, където мускулите на шията се
съединяват с черепа. Това провокира тялото ни да образува нова костна структура, която да поеме допълнителния стрес.
Според Шахар protuberantia occipitalis
externa няма да изчезне, а дори ще се увеличава като честота и големина. Освен
може би естетическо неудобство, израстъкът не представлява заплаха за здравето.
СТИГНАХМЕ И ДО СЛУЧАЯ С ЛАКТИТЕ.
Д-р Кристиане Шефлер от Потсдамския университет откри наскоро друго
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Костите ни са
нещо живо и
доста податливо
на изменения
под натиска на
околната среда и
начина на живот
неочаквано изменение в скелета. Изучавайки теосложението на 10-годишните деца спрямо това на предишното
поколение, тя забелязва ясна тенденция
лактите и колената да стават по-тесни, и костите като цяло да са по-слабо
развити и крехки. Едва ли това може да
се обясни с промени в ДНК при толкова
кратък срок, а и, понеже изследването е
проведено в Германия, надали се дължи
на недохранване. Единственото логично
обяснение е липсата на физическа активност и антроположката го доказва,
когато моли децата да носят крачкомери в продължение на седмица и да попълнят въпросник за това с какви физически
дейности се занимават. „Колкото повече
използваме мускулите си, толкова повече костна маса се развива – нещо, което лесно можем да измерим,“ казва Шефлер. Крехките скелети на съвременните
деца могат единствено да ни покажат,
че липсата на движение е причината тялото ни да създава все по-тънки кости.
Добри новини, ако става дума за лично
пространство в самолета. И лоши, ако
някога ни се наложи да си строим на ръка
дом от каменни блокове.

Пиано бар „Чикаго” отваря
врати през 2010г. в сърцето
на София. Създаден, за да
бъде любимо място на всеки,
който го посети. Разнообразие от стилове, български и
световни хитове, музиката
се изпълнява на живо от
„Chicago Live Band”. Стилен и
уютен, интериорът съчетава

модерния стил на 21 век и
елементи, вдъхновени от чикагските барове през ранните
години на 20ти век. Като
гаранция за една незабравима
нощ с любимите песни на
живо, класни питиета и танци
до сутринта, „Чикаго” се
нарежда сред най-предпочитаните барове в града.

Piano bar ‚Chicago‘ opened
in 2010 in the heart of Sofia.
Designed to be a favourite spot
for anyone visiting, it offers
a variety of music including
popular Bulgarian as well as
international hits. Live music
is provided by the talented
‚Chicago Live Band‘. Stylish
and cozy, the interior combines

21st century modern décor
with elements inspired by
the Chicago bars of the early
1920s. ‚Chicago‘ ranks among
the city‘s most entertaining and
chic bars. You‘re guaranteed an
unforgetable night, jam packed
full of music and song, classy
drinks and dancing into the early
hours.

РАБ. ВРЕМЕ
ЧТВ, ПТ, СЪБ
22:00 - 05:00
София,
бул. Дондуков 9

OPEN:
THU, FRI, SAT
22:00 - 05:00
Sofia,
9 Dondukov Blvd

RESERVATIONS: + 359
894
February
2020440
75 540
Piano Bar “Chicago”

pianobarchicago

chicagosf@abv.bg
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EVOLUTION
In just one generation, mobile devices have been able to change the human skeleton

I

f you have just spent a few minutes in a
quiet warfare for the armrest with the man
sitting next to you on the plane, we have
soothing news for you: Conquering your
elbow space will be easier in the future. Not
because airplanes will get wider (the growing
interest in air travel just shows the opposite),
but because our elbows are shrinking from
generation to generation.
WE ARE ACCUSTOMED TO GRASPING THE
BONE SYSTEM as something static and unchangeable. The skeletons of the biology
classes support such thinking. Actually, our
bones are alive and quite susceptible to changes under the pressure of the environment and
our lifestyle.
There is ample evidence to prove this. Some
of it comes from ancient times, such as the
legendary skeletons of huge men from Tinian
Island, part of the Northern Mariana Islands in
the Pacific. The bones of those first inhabitants found in 1924 are longer, thicker, and sig-

By CRISTINA NIGOHOSYAN / Photography SHUTTERSTOCK

nificantly stronger than the ones of the people
of the same age, about 2000 BCE. For many
years, this difference has been shrouded in
mystery and in all sorts of fantastic hypotheses. According to recent studies, the unprecedented strength of Tinian men was due to the
lack of timber suitable for construction on the
island, and locals had to make their homes and
worship buildings out of solid stone blocks. The
same relationship between heavier structures
and healthier bones was found in the Tonga
archipelago.
HOWEVER, IT IS NOT NECESSARY TO LOOK
FOR ANCIENT EVIDENCE of the adaptability
of our bone system. The evidence is in our own
heads. Dr David Shahar, of the University of
the Sunshine Coast in Australia, argues that in
the last decade, a particular protuberance in
the back of the human skull has become more
common. Known as protuberantia occipitalis
externa, it is located at the bottom of the nape
just above the neck - if we have one, we can
Древни каменни гробници на Тиниан
Ancient stone thombs on Tinian
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easily feel it. This phenomenon was extremely
rare in the 19th century, judging by reports of
French physician Paul Broca, but Shahar’s
2019 study showed that today one in four people between 18 and 30 has it. What caused this
outgrowth? According to the Australian doctor,
tablets and smartphones are to blame.
A NORMAL HEAD weighs roughly 4.5 kg.
When we stand upright, it is firmly held by the
spine. However, when we push our neck forward, leaning over a smartphone or a tablet,
the neck is much tensed. The pressure falls
exactly where the neck muscles connect to the
skull. This provokes our body to form a new osseous structure to absorb the extra pressure.
According to Shahar, protuberantia occipitalis
externa will not disappear, and will even increase in frequency and size. Except for aesthetic inconvenience, the growth does not pose
a threat to health.
NOW, THE ELBOW CASE. Dr Christiane Scheffler of the University of Potsdam has recently
discovered another unexpected change in the
skeleton. Comparing the constitution of 10-yearolds with that of the previous generation, she
noticed a clear tendency for elbows and knees
to become narrower, and bones in general to be
less developed and fragile. This can hardly be
explained by DNA changes in such a short period, and since the study was conducted in Germany, it is probably not due to malnutrition. The
only reasonable explanation is the lack of physical activity and the anthropologist proves it when
asking children to wear pedometers for a week
and to complete a questionnaire about what
physical activities they do. "The more we use
our muscles, the more bone mass develops something that is easily measurable," Scheffler
says. The fragile skeletons of present-day children can only show us that lack of movement is
the reason why our body creates thinner bones.
Good news if it is about personal space on the
plane, and bad news if we ever have to build a
stone block home.
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УЛОВЕНО ДВИЖЕНИЕ
CAPTURED MOTION

Наградите Sony World Photography се провеждат за 13-а година - сравнително
кратък срок - но отдавна вече са сред най-престижните фотографски конкурси
в света. Тази година броят на изпратените снимки е рекорден - повече от 345
хиляди от 203 страни за всички четири категории на конкурса. От тази година
е включена и нова категория - "Околна среда".
Победителят ще бъде обявен по време на церемонията в Лондон на 16 април.
Ето някои от любимите ни снимки.
Sony World Photography Awards is now in its 13th year and has already become one of
the largest and most prestigious photography contests in the world. This year it has has
broken the record in the number of submissions - more than 345,000 images from 203
territories submitted across the 2020 Awards’ four competitions. A new category has
been introduced this year: Environment.
The winner will be announced in London on April 16th. Here are some of our favorite
images so far.
Салар де Уюни, снимка на Рубен Ву, Великобритания
Salar de Uyuni, Reuben Wu, UK

IX - от серията "Формализъм", Хосе Де Роко, Аржентина
IX - Of the Formalisms I series, Josе De Rocco, Argentina

VI - от серията "Формализъм", Хосе Де Роко, Аржентина
VI - Of the Formalisms I series, Josе De Rocco, Argentina
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Разходка преди церемонията, Мурат Язар, Турция
A Short Tour Before the Ceremony, Murat Yazar, Turkey

Укротяване на зверовете, Диого Баптиста, Португалия
Shearing of the Beasts, Diogo Baptista, Portugal
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Torii Einootsurugi, Рони Бенерт, Германия
Torii Einootsurugi, Ronny Behnert, Germany

Градски изследователи тунел/05, Йеройн ван Дам, Нидерландия
Urban Explorers - tunnel/05, Jeroen van Dam, Netherlands

Възродена, свързана кукла, Дидие Бизе, Франция
A reborn doll connected, Didier Bizet, France
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Пожарите, Никълъс Мойр, Австралия
The Burning, Nicholas Moir, Australia

TECHNOLOGY
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Плашило, Йън Уилмс, Канада
Scarecrow, Ian Willms, Canada
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Бойно поле Хонг Конг, Дейвид Бутоу, САЩ
Battleground Hong Kong, David Butow, United States of America

Сърнела, Йелена Строкин, Русия
Parasol Mushroom , Yelena Strokin, Russian Federation

Почитаме тялото, Джулиано Берти, Италия
We Worship the Body, Giuliano Berti, Italy

Това е нормално, Джени Евънс, Австралия
This Is Normal, Jenny Evans, Australia
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ФРЕНСКА
ВРЪЗКА
Първият наистина самостоятелен модел на DS
се опитва да промени самата дефиниция за лукса

By КОНСТАНТИН ТОМОВ / Photography КОЛЕЛА

К

акво означава премиум автомобил?
Нито производителите, нито
даже данъчните власти, чиито
приходи зависят от това, могат да дадат
ясно определение.
АКО ПИТАТЕ НАС, дали една кола е премиум, зависи от три фактора. Първо, тя
трябва да предлага повече комфорт от
останалите. Второ, трябва да предлага
повече динамика. И трето, трябва да ви
взема по-висока цена за всичко това.
Дано не ви прозвучи цинично, но цената
всъщност е най-важният компонент. Това
е начинът, по който да покажете на останалите произлезли от маймуната граждани, че се справяте с живота по-добре
от тях.
Затова и първите опити на DS, новата
луксозна марка на групата PSA, ни изглеждаха толкова абсурдни. В основата на досегашните DS модели на практика бяха
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автомобили на Citroen. Да се опиташ да
превърнеш една от най-достъпните коли
в луксозна стока е горе-долу толкова реалистично, колкото да превърнеш Златка
от Playboy в кралицата на Англия.
Ето обаче една кола, която променя нещата. DS 7 кросбек е първият наистина
самостоятелен модел на марката. Вярно,
ползва същата модулна платформа и същите двигатели като Peugeot 3008 или
Opel Grandland. Но в това няма никакъв
проблем, защото французите са променили самото определение за премиум.
ТУК НЯМА ДА ОТКРИЕТЕ НИЩО ДИНАМИЧНО. В гамата няма шестцилиндрови
мотори или V8. Няма подсилено спортно
окачване. Най-големият достъпен мотор
е бензинов 1.6 с 225 коня и макар той да
е много близък с онзи от Peugeot 308 GTi,
никога няма да ви се прииска да го тествате на писта. Просто защото окачването е с твърдостта на шоколадово суфле.

Класическите фенове на големите Ситроени са свикнали да очакват от тях
две неща: авангарден дизайн и фантастичен комфорт на возене. За първото DS 7
ще ги разочарова: това е съвсем типичен
среден кросоувър, който отдалеч като
нищо можете да сбъркате с Аudi. Но пък
с второто компенсира напълно. Даже
стандартното окачване е меко и щадящо
пломбите ви. По-високите версии имат
и една новаторска система, която следи пътя с камери и ако забележки дупка
или неравност, за милисекунди нагажда
амортисьорите. Благодарение на това
този DS вози меко, но все пак стои уверено в завоите. И е удивително маневрен,
с радиус на завой под десет и половина
метра.
В ГАМАТА ИМА СЪЩО ДВА дизела и трицилиндров бензин със 130 конски сили. Но
ние тестваме златната среда - 1.6 бензин
с по-малкия турбокомпресор и 181 коня.

TECHNOLOGY
WHEELS

Съчетан с новия 8-степенен автоматик
на Аisin, този мотор върши съвсем прилична работа. От DS обещават 5.3 литра
на 100 км среден разход с него. Не знаем
как точно са го постигнали - може би на
Международната космическа станция. В
условията на земно притегляне разходът
се доближава по-скоро до 7 на сто. Което
впрочем никак не е лошо.
Има и спортен режим, но той само прави
колата по-шумна, задържайки смяната на
предавките. Естественото състояние на
този автомобил е в режим комфорт.
КАТО КАЗАХМЕ, ЧЕ ЛИПСВА авангардният дизайн, имахме предвид отвън. Отвътре го има в изобилие - от бутона на
запалването, така умело скрит пред самите ви очи, до контрола върху прозорците, вграден в централната конзола.
Целият интериор е изпъстрен с ромбове,
или стилизирани диаманти, както ги наричат в DS. Без усилие изброихме поне

петдесет, без да опираме до светлините
отвън.
Ромбовидна е и графиката на дигигалните прибори и мултимедията. Харесахме
дизайна, но реакциите на системата са
малко мудни, а и е досадно всичко да се
управлява от тъч скрийн. Има и някои
типично френски чудатости - примерно стрелката, указваща от коя страна
е резервоарът, е всъщност от точно
обратната страна. Да не говорим за часовника от реномирания френски майстор
Bernard Richards Manufacture - свеж на вид,
но мъчно разгадаем.
ИНАЧЕ ОТКЪМ ТЕХНОЛОГИИ този DS е
наистина премиум. Има адаптивни светодиодни фарове, които нощем ви осветяват знаците с насочен лъч. Има система
за нощно виждане, предпазваща пешеходци и животни. Има автопилот, който сам
си поддържа лентата. Има специално ламинирани прозорци за по-добра звукоизола-

ция. Има безжично зарядно и масажни седалки с отопление и вентилация. Мястото
отзад е достатъчно за трима възрастни,
багажникът побира 555 литра.
DS 7 се предлага с доста объркващите
пет нива на оборудване, но четири стила "вдъхновение" за интериора. Базовата
версия с ръчни скорости и трицилиндров
мотор тръгва от около 60 000 лева - и
дори тя има 18-цолови алуминиеви джанти, дигитални прибори, кожен волан и климатроник с две зони.
Нашата тестова кола, с най-пълно оборудване, панорамен покрив и най-скъпото
интериорно "вдъхновение" Оpera, ще ви
струва почти 97 хилядарки. А ако искате
задвижване на четирите колела, ще трябва да си поръчате plug-in хибридната версия за минимум 110 000 лева. Така че DS 7
Crossback може и да не покрива изискването за динамика, но спокойно отмята другите две условия за премиум автомобил.
Особено най-важното.
February 2020
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The first truly independent DS model tries to change
the very definition of luxury
What exactly is a premium car?
Neither carmakers nor tax collectors, whose
revenue depends on this, can provide a clear
definition.
IF YOU ASK US whether a certain car is premium or not, there are three factors to consider.
Firstly, it must offer more comfort that the rest.
Secondly, it must be more dynamic, and thirdly, it
must come at a higher price because of this. This
might sound cynical, but the price tag is actually
the most important factor. It is the way to stand
out from your other hominid peers and show them
that you're doing better in life than them.
That is why the first attempts at this by DS,
which is PSA Groupe's new premium brand,
seemed absurd. The hitherto DS models were
practically based on Citroens. Trying to turn
one of the most affordable cars on the market
into a luxury product is about as realistic as
turning a Playmate into the Queen of England.
Here is a car that is a game changer. The DS 7
Crossback is the marque's first truly independent model. It may be based on the same platform
as the Peugeot 3008 or the Opel Grandland, but
this is no cause for concern as the French have
changed the very definition of premium.
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THERE'S NOTHING DYNAMIC TO BE FOUND
HERE. The range does not have any six-cylinder or V8 engines. There's no reinforced sports
suspension. The biggest engine one can get is
the petrol 1.6 cc with 225 hp, and although it
may be closely related with the one found in
the Peugeot 308 GTi, you wouldn't be tempted
to test it on the race track - simply because the
DS 7 Corssback's suspension is as firm as a
chocolate souffle.
The typical fans of large Citroens have learned
to expect two things from the car - an avantgarde design and a fantastically smooth ride.
The DS 7 would disappoint them when it comes
to the former, as it stands as an average crossover that can be easily confused for an Audi from
a distance. The latter, however, will fully compensate for the plain design. Even the standard suspension is silky smooth. The higher-end
versions are equipped with an innovative system that scans the road ahead with cameras,
allowing for the suspension to be adjusted in the
matter of milliseconds if a pothole or a bump is
detected. Thanks to this feature, this DS offers
a smooth ride, all while taking turns with confidence. It is astonishingly maneuverable with a
turning radius of less than 10.5 meters.

WHEN WE SAID THERE'S NO avant-garde design, we meant the exterior. Its plentiful on the
inside - from the start engine button, so very
well hidden in plain sight, to the power windows
buttons, placed on the center console. The
whole interior is decorated with rhombuses, or
stylized diamond shapes, as DS calls them. We
could count at least 50 of them without even
trying, and that's excluding the exterior lights.
The digital clusters and multimedia are also
diamond-shaped. We liked the design, but the
system's response time was a little slow and
navigating everything with a touchscreen could
be annoying. There are some typically French
oddities, like the gas tank indicator arrow,
which is located on the opposite side, or the
clock by the Bernard Richards Manufacture,
which sports a fresh look but is difficult to read.
WHEN IT COMES TO TECHNOLOGIES, the DS
is truly a premium. It has adaptive LED lights that
illuminate street signs at night with a beam of
light. There is a night vision system that protects
pedestrians and animals, an autopilot that keeps
the vehicle in its lane, wireless charging, ventilated massage heated seats. There is plenty of
room in the rear for three adults, while the trunk
capacity is 555 liters.
The DS 7 is offered with five trim levels, which
can be quite confusing, and four interior "inspirations". The base model, which comes with a
manual transmission and a three-cylinder engine, starts at around 60,000 leva. Even the basic standard options include 18-inch aluminum
wheels, a digital cluster, leather steering wheel
and a dual climate control zone.
Our test car, which had the full range of options, including a panoramic roof and the
most expensive Opera "inspiration", has a
price tag of almost 97k. If you want an AWD,
you'd have to buy the plug-in hybrid version
for at least 110,000 leva. So, the DS 7 Crossback may not be up to par when it comes to
being dynamic, but definitely meets the other
two criteria of a premium car. Especially the
most important one.

By KONSTANTIN TOMOV / Photography WHEELS

THE FRENCH
CONNECTION

THE RANGE ALSO HAS TWO diesel engines
and a three-cylinder petrol engine with 130 hp.
We are testing the golden mean - the 181 hp,
1.6-liter petrol engine with the smaller turbo
compressor. This engine is quite decent in
combination with Aisin's new 8-speed automatic transmission. DS claim an average fuel
economy of 5.3 liters/100 km. We don't know
how they got these numbers exactly, but we
suspect the tests were probably conducted on
the International Space Station. When there's
gravity involved, however, the fuel economy
comes closer to 7 l/100 km, and that's not that
bad either.
There's a sports mode, which only makes the
car louder as it delays gear shifts. Comfort
mode is this car's natural state.

TRAVEL
LIFESTYLE
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Събитията
и нещата, за
които ще се
говори през
февруари

КЛАСИКА

КИНО

КНИГА

ШАРОН КАМ И СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ // Родената в Израел и живееща в
Германия Кам е вероятно най-уважаваният съвременен кларнетист, носителка на
две награди ECHO Klassik. В София под диригентството на Найден Тодоров тя ще
изпълни Концерт за кларинет и оркестър
№2 от Карл Мария фон Вебер. Втората
част от концерта е посветена на Реквиема на Моцарт, със солисти Беса Лугичи,
Виолета Радомирска, Михаил Михайлов и
Ивайло Джуров.

ЕМА // Задава се поредната киноверсия
на класиката на Джейн Остин, този път
насочена към по-младите поколения, ако
съдим по актьорския състав. В ролята на
остроумната, богата и своенравна Ема
Удхаус е новата любимка на Холивуд Аня
Тейлър-Джой (Peaky Blinders), а Мия Гот
(“Суспирия“) е Хариет. Обожателите на
Ема г-н Найтли и г-н Елтън са изпълнени
от доказалите се в исторически драми
Джони Флин (“Панаир на суетата“) и Джош
О'Конър (“Семейство Дъръл“). Бащата на
Ема е Бил Най.

СИНЪТ НА УПРАВИТЕЛЯ НА СИРОПИТАЛИЩЕТО // Книгата на Адам Джонсън спечели награда „Пулицър“ заради натуралистичното и детайлно описание на живота
в Северна Корея. Все пак да отбележим,
че това е „Пулицър“ за художествена проза, а не за журналистика - така че не е
ясно къде е границата между фактите и
въображението на автора. Романът е разделен на две части, проследяващи историите на един сирак и на уважаван военен
командир.

13 февруари, зала „България“, София

От 14 февруари по кината

Издателство Жанет-45
EN

CLASSICS

MOVIE

BOOK

SHARON KAM AND THE SOFIA PHILHARMONIC // Born in Israel and living in Germany, Kam is
probably the most respected contemporary clarinettist with two ECHO Klassik awards. In Sofia,
under the baton of Nayden Todorov, she will
perform the Concerto for Clarinet and Orchestra
No. 2 by Karl Maria von Weber. The second part
of the concert is dedicated to Mozart’s Requiem,
with soloists Bessa Lugici, Violeta Radomirska,
Mihail Mihailov and Ivaylo Djurov.

EMMA // The next film version of Jane Austen's classic is coming out, this time targeting
the younger generations, judging by the cast.
In the role of the witty, wealthy and arrogant
Emma Woodhouse is Hollywood's new darling
Anya Taylor-Joy (Peaky Blinders) and Mia Goth
(Suspiria) is Harriet. Emma's fans, Mr. Knightley
and Mr. Elton, are performed by history dramaproven Johnny Flynn (Vanity Fair) and Josh
O'Connor (The Durley Family). Emma's father
is Bill Nighy.

THE ORPHAN MASTER’S SON // Adam Johnson's book won the Pulitzer Prize for his naturalistic and detailed description of life in North
Korea. However, it should be noted that this is
Pulitzer for fiction, not for journalism, so it is
not a clear borderline between the facts and
the author's imagination. The novel consists of
two parts, tracing the stories of an orphan and
a respected military commander.

13 February, Bulgaria Hall, Sofia

In theatres from 14 February

Janet-45 Publishing House
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Events and
things that
will be
discussed in
February
ИЗЛОЖБА

ХУМОР

ПАРТИ

ДВОРЕЦЪТ НА ИЗКУСТВОТО // Една изложба, която по любопитен начин свързва
сградата на Националната художествена
галерия с предишното й битие като царски дворец, приютявал княз Александър,
цар Фердинанд и цар Борис. Тъкмо в някогашните жилищни помещения на монарсите е подредена експозицията, проследяваща зараждането на българското изкуство
с творци като Иван Димитров, Антон Митов, Иван Ангелов, Ярослав Вешин.

БЪЛГАРСКИЯТ
САТИРИЧНО-ХУМОРИСТИЧЕН ПЕЧАТ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ
ВОЙНИ // Българинът обича да се смее, но
не обича да бъде смешен. Затова и винаги
е предпочитал присмеха, твърди Ясен Бориславов, автор на това първо по рода си
сериозно изследване на сатирата и хумора у нас. Бориславов, автор на книги като
"Боб и метафизика" и "Виното. Българска
енциклопедия" (а също и на десетки статии в THE INLFIGHT MAGAZINE), е обхванал
всички значими хумористични издания през
20-те и 30-те години, с особено внимание
към Райко Алексиев и "Щурец".

TIME COLLAPSE VOL. 2 // Високосната година ще бъде отбелязана с 10-часово парти в три зали. Time Collapse се случва за
втори път, като сега сред артистите в
него са Onyx, Hallucinator, Edub, Ymb, Neks,
Mila Robert, Homelesz, Atila, 5 O’clock, High
Roll. Мултемедия, зрелищни декори и дори
музикални битки са част от програмата
на музикалния фестивал, който събира на
едно място хип хоп, drum n' bass, техно и
хардкор.

До 31 декември, НХГ, София

28 февруари, НДК, София
EN

EXHIBITION

HUMOUR

PARTY

THE PALACE OF ART // An exhibition that curiously links the building of the National Art Gallery with its previous existence as a royal palace, housing Prince Alexander, King Ferdinand
and King Boris. The exposition tracing the emergence of Bulgarian art with artists such as Ivan
Dimitrov, Anton Mitov, Ivan Angelov, and Yaroslav Veshin is arranged in the former monarchs'
living quarters.

BULGARIAN SATIRICAL-HUMOURIST PAPERS BETWEEN THE TWO WORLD WARS //
The Bulgarian likes to laugh, but does not like
to be ridiculed. That is why he has always preferred laughing at people, says Jasen Borislavov, author of this first-of-its-kind serious study
of satire and humour in Bulgaria. Borislavov,
author of books such as Bob and Metaphysics and Wine. The Bulgarian Encyclopaedia
(as well as dozens of articles in THE INLFIGHT
MAGAZINE), has covered all major satire editions in the 1920s and 1930s, with particular attention to Rayko Alexiev and Shturets (Cricket).

TIME COLLAPSE VOL. 2 // The Leap Year will
be celebrated with a 10-hour party in three halls.
Time Collapse is staged for the second time,
and now the artists include Onyx, Hallucinator,
Edub, Ymb, Neks, Mila Robert, Homelesz, Attila,
5 O'clock and High Roll. Multimedia, spectacular
scenery and even music bouts are all part of the
programme of the music festival, which brings
together hip-hop, drum n 'bass, techno and hardcore.

28 February 28, National Palace of Culture, Sofia

Текст КРИСТИНА НИГОХОСЯН / By CRISTINA NIGOHOSIAN

Until December 31, National Art Gallery, Sofia
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Виното и пътешествията са две от най-големите удоволствия в живота.
10 първокласни дестинации, където можете да ги съчетаете
Wine and travelling are two of life's biggest pleasures.
Here are ten first-class destinations that combine the two.
Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография SHUTTERSTOCK
By KALIN ANGELOV / Photography SHUTTERSTOCK

Виното и пътешествията са две от най-несъмнените
удоволствия на живота. А какво пречи те да вървят
заедно? Районите, в които се отглежда вино, обикновено радват окото с пасторалния си пейзаж; освен
това в тях почти винаги ще намерите и подходящите
деликатеси към него. Предлагаме ви десет дестинации, които го доказват категорично.
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Wine and travelling are two of life's most undoubted
pleasures. Why shouldn't they go hand in hand? Winegrowing regions usually please the eye with their pastoral
views, in addition to almost always offering the right wine
delicacies. Here's a list of ten destinations that prove this
categorically.

TRAVEL
WINE
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Вахау
Wachau

ШАМПАН, ФРАНЦИЯ
CHAMPAGNE, FRANCE
Когато кажем вино, повечето хора първо си
представят Франция - което е резултат
както на много десетилетия усърдна реклама, така и на несъмненото качество.
Вино във Франция се прави навсякъде, от
мъглите на Артоа и Бретан до блатата на
Прованс. Но прочутите винени региони са
четири: Шампан, Бургундия, Бордо и долината на Лоара. От тях най-известният е несъмнено Шампан - но не и най-посещаваният, което го прави още по-привлекателен.
Забележителният град в областта е Реймс с неговата катедрала, видяла коронациите
на почти всички френски крале, и с неговите специалитети като шунка с кисело зеле
и свински крачета. В Реймс са и централите на някои известни производители на
шампанско, като Taittinger и Ruinart, но истинското сърце на винарския регион е градчето Еперне, на около 30 км. А в близкото
село Отвийер е гробът на Пиер Периньон,
или Дом Периньон - легендарния създател на
шампанското. "Легендарен", защото макар
достопочтеният абат от XVII век да е подобрил значително някои процеси във винопроизводството, шампанското във вида, в
който го познаваме, с палавите мехурчета,
се появява чак през XIX век. Задължителната туристическа програма включва старинното градче Лангр и Домреми, родното
място на Жана Д'Арк.
Как да стигнете: с България Ер през Париж

and Domremy-la-Pucelle, which is the birthplace
of Joan of Arc.
How to get there: with Bulgaria Air through Paris

WHEN WINE IS MENTIONED, the first thing that
comes to most people's minds is France. This is
the result of years-long diligent advertising and
undoubted quality. Wine is made everywhere in
France, from the fogs of Artois and Brittany to the
swampy Provence. There are four famous wine regions, however - Champagne, Burgundy, Bordeaux
and the Loire Valley. Of these four, Champagne is
certainly the most famous, but not the most visited
one, which makes it even more attractive.
The notable city is the region is Rems with its
cathedral that has seen the coronation of almost
all French kings, and its culinary specialties,
like hams with sauerkraut and pig's feet. Reims
is home to the headquarters of some famous
Champagne producers, like Taittinger and Ruinart, but some 30 km away lies the town of Epernay, which is the true heart of the wine region.
The grave of champagne's legendary creator
Dom Pierre Perignon, or Dom Perignon, is located in the nearby village of Hautvillers. "Legendary", because although the venerable abbot
from the 12th century might have significantly
improved some winemaking processes, the classical bubbly champagne as we know it emerged
only in the 19th century. The old town of Langres

МЕЛНИК, БЪЛГАРИЯ
MELNIK, BULGARIA
Българското винарство преживява небивал
възход в последните години - отчасти благодарение на по-сериозното финансиране,
но и поради съзряването на пазара, толкова
непретенциозен допреди 10-15 години.
Виненият туризъм обаче сякаш поизостава
и не са много избите, които могат да предложат и някакво преживяване към продукта
си. Изключението е Мелник: най-малкият
град в България (325 жители) открай време
е популярна дестинация. Възрожденската
архитектура му придава особен чар; но все
пак главната причина да го посетите е виното. Заради мекия си климат и специфичните почви регионът около Мелник дава изключителни вина, а местният сорт Широка
мелнишка лоза някога бил сред любимите на
самия сър Уинстън Чърчил. Между другото
от 14 до 16 февруари, покрай празника на
винарите, има дни на отворените врати
във всички местни винарни.
Разходката до близкия Роженски манастир
с изключителните му стенописи само може
да допълни удоволствието.
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Как да стигнете: с автомобил, на 180 км
от София
BULGARIAN WINEMAKING HAS seen an unprecedented upsurge in recent years - partly
thanks to the more serious financing, but also
because the market, which was very unpretentious some 10-15 years ago, has not matured.
Wine tourism, however, seems to be behind
and there still are only a few cellars that offer
some type of experience with their products.
The exception here is Melnik - the smallest
town in Bulgaria (population of 325) has been
a popular destination for a while. Its national
revival period architecture gives the town a
peculiar charming look, but wine remains the
main reason to visit it. Thanks to its soft climate
and unique soil, the nearby region yields exquisite wines, while the local Shiroka Melnishka
(Broadleafed Melnik) wine grape variety was
once among the favorite wines of Sir Winston
Churchill himself. By the way, all local cellars
have open doors days between February 14
and 16, which is the traditional Bulgarian holiday of winemakers.
The walk to the nearby Rozhen Monastery, with
its exceptional mural paintings, can only add to
the pleasure.
How to get there: the car drive from Sofia is
some 180 km

Мелник
Melnik

Франчакорта
Franciacorta

ФРАНЧАКОРТА, ИТАЛИЯ
FRANCIACORTA, ITALY
Шампанското е нещо прекрасно, но не и от
финансова гледна точка. Една също толкова качествена, но по-достъпна алтернатива са италианските пенливи вина от
Франчакорта. Този район, чието име означава буквално "късата Франция", се намира
в Ломбардия, на стотина километра източно от Милано, между планината Орфано и
приказно красивото езеро Изео.
Особените форми на релефа в тази местност се дължат на някогашен ледник. Климатът е мек, а почвите, легнали върху
варовиков слой, са идеални за създаване
на първокласни бели вина. За разлика от
шампанското обаче, в тукашните купажи
вместо пино мюние се използва пино блан.
От 2001 съществува и специален "винен
път", по който можете да опознаете всички най-интересни винарни в региона. А ако
идиличните пейзажи ви омръзнат, Милано с
неговите оживени улици и луксозни бутици
е услужливо близо.
Как да стигнете: с България Ер през Милано
CHAMPAGNE IS A WONDERFUL THING, but not
from a financial standpoint. The Italian sparkling
wines from Franciacorta are also an excellent
and more affordable alternative.
This region, whose name literally means "short

France", is located Lombardy, some 100 km
East of Milan, near the wonderful Iseo Lake.
This region's uniquely shaped landscape is the
result of glaciers. The climate is mild and the
soil, resting on top of a limestone layer, are ideal
for making first-class white wines. Unlike champagne, however, the local blends use Pinot blanc
instead of Pinot Meunier. A special wine route,
opened in 2001, allows one to get acquainted
with all the interesting wineries in the region. In
case one gets tired of the idyllic scenery, Milan is
conveniently located nearby with its busy streets
and luxurious boutique shops.
How to get there: with Bulgaria Air through
Milan

от два основни сорта: ризлинг и местния
грюнер велтлинер. Почвите и климатичните условия правят това вино подходящо за
стареене - най-добрите партиди, наречени Smaragd, могат да отлежават и по 20
години.
Самата местност също има с какво да плени
туриста. Градовете са запазили старинния
си облик, над Мелк се намира и прочутото
Мелкско абатство, споменато от Умберто
Еко в "Името на розата", а околностите са
изпъстрени със замъци или поне с развалините им, какъвто е случаят с Агщайн (една от

ВАХАУ, АВСТРИЯ
WACHAU, AUSTRIA
Австрийското вино си остава една от
най-добре пазените тайни: с високо качество и все още относително ниски
цени. Самата Виена с нейните уютни малки винарни, наречени heurigen,
е достатъчно привлекателна дестинация. Но за да опознаете истински
австрийското вино, по-добре се разходете до Вахау, на по-малко от 80 км от
столицата. Това е една закътана долина
по течението на Дунав, между градовете
Мелк и Кремс, където се прави най-доброто бяло вино на Австрия. Доминирано е
February 2020
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Лозя край Сент-Емилион
Vineyards in Saint-Emilion region

БОРДО, ФРАНЦИЯ
BORDEAUX, FRANCE
Само в департамента Жиронда в Аквитания
се отглеждат над 120 000 хектара лозя двойно повече, отколкото в цяла България.
Песъчливите почви и слънчевото греене в
този край на югозападна Франция са пословично добри за вино: от сухите бели, като
семийон и совиньон, през десертния сотерн, до класическото червено бордо. На всеки две години в град Бордо се провежда фантастичен винен фестивал, където можете
да опитате най-доброто от всички подрайони (между другото следващият е от 18
до 21 юни тази година). Но и без фестивал
имате достатъчно възможности да опознаете местните вина. В съседния район
Медок е живописното средновековно градче Сент-Емилион, което за почитателите
на виното е нещо като Йерусалим. Недалеч
е и Перигор, прочут със своите трюфели,
както и пещерите Ласко, в които можете
да видите едни от най-ранните образци на
човешко изкуство - рисунки на над 17 000
години.
Как да стигнете: с България Ер и нашите
партньори през Париж
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The Gironde department in the Nouvelle-Aquitaine region is home to over 120,000 hectares
of vineyards, which is twice as much as all
of Bulgaria. The sandy soil and plentiful sunlight in this region in Southwestern France are
suitable for winemaking – from the dry white
wines, like Semillon and Sauvignon, through
the Sauternes sweet wine and the classical
red Bordeaux.
Every two years, a fantastic wine festival is held
in the city of Bordeaux, where one can try the
best from all sub-regions (the next one is to be
held June 18-21 this year). Even without the festival, there are plentiful opportunities to get to
know local wine varieties. The picturesque medieval town of Saint-Emilion, which is something
like Jerusalem for wine lovers, is located in the
neighboring region of Medoc. The region of Perigord is not too far away, famous for its truffles
and cave of Lascaux, where one can see some
of the earliest examples of human art – cave
paintings more than 17,000 years old.
How to get there: with Bulgaria Air and our
partners through Paris
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Егер
Eger

най-хубавите гледки, които ще видите през живота си).
Как да стигнете: С България Ер през Виена
AUSTRIAN WINE REMAINS ONE of the best-kept secrets. It is high quality
and still has relatively low prices. The city of Vienna itself, with its cozy
little heurigen wineries, is an attractive enough destination, but in order
for one to really experience Austrian wine, it is best to visit Wachau, located less than 80 km away from the capital. This is a secluded valley
along the Danube, sitting between the towns of Melk and Krems, where the
best Austrian white wine is made. It is dominated by two main varieties Rieslings and Gruner Veltliners. The soil and climatic conditions make this
wine suitable for ageing - the best batches, called Smaragd, can be aged
for 20 years.
The location itself is also captivating for tourists. The towns have retained
their old looks, the famous Melk Abbey, mentioned in Umberto Eco's "The
Name of the Rose", is located nearby, while the surrounding region is home
to old castles and their ruins, like the Aggstein Castle (a breathtaking view).
How to get there: with Bulgaria Air through Vienna
ЕГЕР, УНГАРИЯ
EGER, HUNGARY
Унгария има три прочути винени региона. Вилани, на юг до границата с Хърватия, се слави с червени вина, напомнящи бордо; в Токай, на североизток, се произвеждат несравними десертни вина. Но
най-интересната дестинация за винените туристи е Егер, на около
140 км източно от Будапеща. Тукашната средновековна крепост е
сцена на една от най-значимите битки срещу османските нашественици. Според легендата малобройните защитници на стените
честичко се подкрепяли с по глътка червено вино, а нападателите, незнаещи какво е това, сметнали, че пият бича кръв. Оттогава най-прочутото местно вино, купаж на основаната на сорта
кекфранкош (blaufrankisch), се нарича именно Bikaver - бича кръв.
Крепостта, както и обширните подземни изби на архиепископския
дворец, са задължителни за посетителите, но още по-задължително е да отскочите до намиращата се в близост Долина на хубавите жени, където в пещери в самия хълм се подслоняват цели 45
различни изби, във всяка от които можете спокойно да дегустирате. След което произнасянето на унгарското име на местността,
Szеpasszonyvolgy, става вече напълно изключено.
Как да стигнете: на 150 км от Будапеща.
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РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ 2019 ЗА „НЕДЕЛЯ“
Пазарът на сладкарски изделия в България се развива стабилно, като през последните
две години отбеляза дори двуцифрени ръстове
Около 30 % от българите търсят нови продукти и не случайно именно те са един от двигателите на растежа в различните категории.
Цената вече не е водеща при избора на потребителите.
Това е пазарният контекст, в който сладкарници „Неделя“ развиват
своята дейност през 2019 г. Те държат лидерската си позиция, като
вече разполагат с над 50 обекта в страната и чужбина. Сладкарниците бележат ръст от 7 % на годишна база в своите установени
от над 3 години обекти. Това от своя страна води до увеличение на
оборота с 11 % в същите тези обекти.
Годината е изключително ползотворна за компанията. Това се наблюдава от годишния ръст в броя произведени торти, който достига значимата цифра от 29 %.
През 2019 г. компанията отвори свои нови обекти в Благоевград,
Петрич и Сливен. Това беше продиктувано от повишен интерес от
страна на клиентите и в по-малките населени места. „Неделя“ залага на своята експанзия и зад граница. 15% от своето производство
тя реализира в Румъния. Годината е ключова за веригата, като тя
успява да сключи първия си договор за франчайз извън пределите на
България.
Друг фокус на „Неделя“ е развитието на електронния им канал за
поръчки. От две години компанията прави доставки в цяла София
и има желание тази тенденция да се развие и в другите по-големи
градове в страната.

„Червено кадифе“ е революционен сладкарски продукт в 26-годишната историята на компанията. Той е най-успешният нов продукт,
пускан на пазара. Сладкото изкушение убедително държи първото
място по продажби на сладкарницата, като реализира 14 % от годишния оборот на „Неделя“.

“NEDELYA” IN 2019GROWTH AND
DEVELOPMENT
The confectionery market in Bulgaria is developing steadily,
registering significant increase in the last two years
About 30% of the Bulgarians are looking for new products and it is
no accident that they are the main force behind the market growth in
the various categories. Price is no longer the leading aspect of the
consumers` choice. This is the market context in which “Nedelya”
pastry shops are operating in 2019. They hold their leading position
by having more than 50 locations in the country and abroad. Pastry
shops have achieved 7% increase on yearly base in their locations,
operating for more than 3 years. Тhis leads to an increase in turnover
of 11% in the same facilities. The year has been extremely rewarding
for the company. This is clearly seen by the annual growth in the number of cakes produced, reaching the significant figure of 29%.
In 2019 the company opened new shops in Blagoevgrad, Petrich and
Sliven. This was motivated by increased interest from customers in small-

er cities. “Nedelya” invests in expansion abroad. The company sells 15%
of its production in Romania. This year is emblematic for the chain, as it
manages to finalize its first franchise agreement out of the country.
The company pays specific attention to the development of their online deliveries. For two years “Nedelya” has been making deliveries all
over Sofia, and is willing to replicate this in other major cities in the
country.
The “Red velvet” cake is a revolutionary pastry product in the company's 26-year history. It is the most successful new product, released
on the market. The sweet temptation permanently holds the first place
in sales of the pastry shop, accounting for 14% of “Nedelya`s” annual
turnover.
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Рапсани
Rapsani

Алентежо е прочуто с виното и корка си (долу вдясно)
Alentejo is famous for its wines and also cork (bottom right)

THERE ARE THREE FAMOUS wine regions
in Hungary. Villany, located in the South near
the border with Croatia, is famous for its red
wines, reminiscent of Bordeaux; unique dessert wines are being made in the northeastern
region of Tokay. The most interesting destination for wine tourists is Eger, located around
140 km East of Budapest. The local medieval
fortress saw one of the most important battles
against the Ottoman invaders. Legend says
that the few defenders of the fortress often
times had a sip of red wine for strength, while
the invaders, unaware of what this is, thought
the defenders were drinking bull's blood.
Hence the famous local wine, a Blaufrankisch
variety called Bikaver, or bull's blood.
The fortress and the vast underground cellars
of the Abbey are a mandatory stop for visitors,
but what's even more important is to visit nearby
Valley of the Beautiful Women, where there are
45 different cellars situated within the hill itself,
each of which offers wine tastings. After these
wine tastings, pronouncing the Hungarian name
for the area,
Szеpasszonyvolgy, becomes impossible.
How to get there: 150 km from Budapest
АЛЕНТЕЖУ, ПОРТУГАЛИЯ
ALENTEJO, PORTUGAL
Португалия има няколко винарски региона.
На север, покрай границата с Испания,
се прави прочутото "зелено вино" (vinho
verde). Районът на Порто е прочут с едноименното подсилено вино, а поречието
на Дуро над него се слави с плътните си
червени вина.
Но най-добре пазената тайна на Португалия е Алентежо - идиличен селскостопански
регион на югоизток от Лисабон (и приятно
близо до плажовете на Алгарве). Тук се от-
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глеждат много интересни местни сортове
като турига насионал, арагонес, а също и
аликанте. В Алентежо ще откриете и някои от най-модерните винарни в Европа,
като Herdade do Freixo или Quinta do Quetzal,
която освен изба е и център за изкуства. В
този край животът тече бавно и спокойно, храната е прясна, а цените на виното трогателно ниски.
Как да стигнете: с България Ер през Лисабон
THERE ARE A FEW WINE REGIONS in Portugal.
The famous green wine (vinho verde) is made in
the North, near the border with Spain. The region
of Porto is known for its eponymous wine, while
the Douro River Valley is famous with its dense
red wines.
Portugal's best-kept secret is Alentejo - an idyllic agricultural region Southeast of Lisbon (and
conveniently close to the beaches of Algarve).
Very interesting local varieties are grown here,
like Touriga Nacional, Aragonez and Alicante. In
Alentejo one will find some of the most modern
wineries in Europe, like Herdade do Freixo or
Quinta do Quetzal, which in addition to a cellar
is also an arts center. Life goes on slowly and
peacefully in this region, while the food is fresh
and the price of wine - touchingly low.
How to get there: with Bulgaria Air through Lisbon
РАПСАНИ, ГЪРЦИЯ
RAPSANI, GREECE
Колкото е да е парадоксално, сегашното
завидно състояние на гръцкото винарство
се роди от... финансовата криза. Дълги десетилетия виното в Гърция бе или домашно, или произведено от един от около 70-те
големи кооператива, насочени основно към
масовите вкусове.

Кризата от 2008 обаче срути някои от големите компании в сектора - и освободи
място за нови играчи. Броят на винарните
се удвои и вече надхвърля 1400. Качеството
се повиши забележимо, а преоткриването
на някои забравени традиционни сортове,
като малагусия например, прави гръцките
вина особено любопитни за чужденците.
Разположеният на юг от Атина Пелопонес е
основна винена дестинация, но за българите
има и една доста по-близка, наречена Рапсани. Това живописно селце е само на около 30
км южно от добре познатите ни плажове по
т. нар. Олимпийска ривиера, и само на десетина минути от магистралата от Солун
за Атина. Оттук произлиза знаменитото
вино "рапсани" - купаж от ксиномавро и два
изключително редки местни сорта (красато
и ставрото), които виреят единствено на
източните склонове на Олимп. Това плътно
червено вино има неповторим аромат и макар три различни компании да го бутилират,
най-добре го опитайте в някоя от селските
гостилници, в каничка, току-що наточено
от голямата бъчва в мазето.
Как да стигнете: с автомобил, на 417 км
от София
AS PARADOXICAL AS IT MAY seem, the currently enviable state of Greek winemaking was
has its roots in... the financial crisis. For decades, wine in Greece was either homemade or
produced in one of the 70 or so cooperatives,
aimed mainly at the mass taste.
The 2008 economic crisis, however, toppled
some of the large companies in the sector and
open up room for new players. The number of
wineries doubled and now exceeds 1,400. The
quality has improved noticeably, while the redis-

TRAVEL
WINE

Тоскана
Tuscany

covery of some forgotten traditional varieties,
like Malagousia, has made Greek wine especially interesting for foreigners. The region of Peloponnese, located South of Athens, is the main
wine destination. Bulgarians, however, can enjoy a much closer one called Rapsani. This picturesque village is located just 30 km South of
the familiar beaches along the so called Olympic Riviera and just ten minutes away from the
highway between Thessaloniki and Athens. This
is where the famous Rapsani Wine has its origins - a blend of Xinomavro and two exceptionally rare local varieties (Stavroto and Krasato),
which are only grown along the eastern slopes
of Mount Olympus. This dense red wine has a
unique aroma and although bottled by three different companies, it is best tasted in one of the
local village inns, freshly poured from the cellar.
How to get there: by car, some 420 km away
from Sofia
РИОХА, ИСПАНИЯ
RIOJA, SPAIN
Сгушена на юг от Пиренеите и предпазена
от мразовитите северни ветрове, долината на Риоха е била винарски център още по
времето на древните финикийци. Днес оттук произлизат най-добрите испански вина,
а дори и по-евтините бутилки с надпис
Rioja са гаранция за приемливо качество.
Тук доминира специфичният местен сорт
темпранийо, макар че се среща също гарнача (гренаш), масуело (каринян) и някои сортове за бели вина, като виура и малвазия.
Столицата Логроньо е не само красив град,
но и истински кулинарен рай, с безброй тапас барове, където можете да опитате във
вид на хапки всичко, което предлага испанската земя. А ако сте по-авантюристично
настроени, всяка година на 29 юни в градче-

то Аро се провежда традиционната "битка
с вино", на която сте поканени да поливате
и пръскате всеки срещнат, и да получите
същото в замяна. Макар че, честно казано,
ни е жал за виното.
Как да стигнете: с България Ер през Мадрид
NESTLED SOUTH OF THE PYRENEES and protected from the cold northerly winds, the Rioja Valley has been a wine production center since the
time of the ancient Phoenicians. The best Spanish
wines originate here, and even the cheaper bottles bearing the inscription “Rioja” guarantee an
acceptable quality. The local Tempranillo variety
dominates here, although there is also the Garnacha, Mazuelo (Carignan) and some other white
wine grape varieties, like Viura and Malvasia.
The capital of Logrono is not only a beautiful city,
but a true culinary paradise with countless tapas
bars, where one can try everything the Spanish
land offers in the form of appetizers. The more
adventurous travelers can visit the town of Haro,
where there is a wine battle every year on June
29, where everyone sprays everyone else with
wine. Quite frankly, it’s a waste of wine.
How to get there: with Bulgaria Air through
Madrid
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ
TUSCANY, ITALY
За повечето посетители Тоскана си остава най-вече Флоренция, с нейните спиращи
дъха църкви, дворци и музеи. Но по-прозорливите ще намерят време да отскочат до
също толкова красивите, но доста по-спокойни градчета като Лука и Пистоя. А любителите на виното трябва да се отправят на юг, отвъд Сиена, където се намират
някои от най-добрите винарни не само в
Италия, но и в света. Особено прочути са

Монтепулчано и Монталчино, откъдето
идва легендарното Brunello di Montalcino.
Brunello, което означава буквално "кафявичко", дълго време се е смятало за уникален
местен сорт, докато научни изследвания
не са доказали, че е просто разновидност
на по-разпространения санджовезе. Сега
това име носят единствено вината от уникалния тероар на Монталчино - безподобни
като качество, но и съответстващо скъпи. Самите селца са прелестни и създадени
сякаш да красят пощенските картички. А и
местната тосканска кухня, която набляга
на дивеча, дреболиите и домашната паста,
обикновено е над всякаква похвала.
Как да стигнете: с България Ер през Рим
MOST VISITORS ASSOCIATE Tuscany with
Florence, with its breathtaking churches,
palaces and museums. The more perspicacious
traveler, however, will find the time to see the
just as beautiful, but much less busy towns
like Lucca and Pistoia. Wine-lovers must head
South beyond Sienna, where some of the best
wineries in Italy and the world are located.
Especially famous are Montepulciano and
Montalcino, where the legendary Brunello di
Montalcino originates. Brunello, which translates
into “brownish”, was long believed to be a local
variety, until scientific tests prove it is just an
offshoot of the more popular Sangiovese.
This name is now only used for wines from
Montalcino’s unique terroir - unmatched in
quality and prices. The surrounding villages
are wonderful and seem to be from a postcard
image. The local Tuscan cuisine, which focuses
on game, organ meats and home-made pasta, is
usually beyond praise.
How to get there: with Bulgaria Air through
Rome.
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В куфара на

Румяна
Ковачева
Лаптоп HP и телефон Huawei p20pro: не мога да
си представя да изпусна информация и да изгубя
контрол върху неща в личния или професионалния
ми живот. Държа да съм в постоянна връзка със
семейство, приятели и колеги, ето защо тези устройства са мои спътници, независимо къде се
намирам.
Несесер с козметика: работя в козметична компания от 23-годишна и грижата за кожата ми се
превърна в моя страст. Избягвам да използвам
козметиката в хотелите и затова винаги, когато
пътувам, взимам със себе си всичко, което използвам и у дома. Тайната - малки опаковки. След полет
задължително почиствам и хидратирам кожата си,
ето защо мицеларната вода и крем за лице NIVEA са
първите неща, които слагам в багажа си.
Тапи за уши и маска за очи: за съжаление не спя
достатъчно и затова от съществено значение за мен
е нищо да не смущава съня ми. Това е доста трудно, когато си на път – тапите и маската са моят начин да си
осигуря спокойна нощ.
Слушалки Huawei p20pro и книга: използвам времето в самолета да чета или да послушам музика.
Така поне за времето на полета успявам да „изключа“ мозъка си от задачи и да релаксирам.

In the Suitcase of

Rumyana
Kovacheva
Rumyana Kovacheva is a marketing team leader and digital
manager for Nivea at Baiersdorf Bulgaria. In her work, she
combines several company roles related to frequent travel.
Things she does not travel without:
HP laptop and phone Huawei p20pro: I can't imagine missing information and losing control of things in my personal or professional
life. I want to keep in touch with my family, friends and colleagues, so
these devices are my companions, no matter where I am.
Cosmetics bag: I have been working for a cosmetics company
since I was 23 and my skin care has become my passion. I avoid
using hotel cosmetics, so whenever I travel, I take with me everything I use at home. The secret - small packages. After a flight, I
always clean and moisturise my skin, which is why micellar water
and a NIVEA face cream are the first things I put in my luggage.
Earplugs and Eye Mask: Unfortunately, I do not sleep enough, so
it is essential for me that my sleep is not disturbed. It is quite difficult
when you are on the go - earplugs and masks are my way of having
a good night.
Headset Huawei p20pro and book: I use the flight time to read or
listen to music. So, at least during the flight, I manage to "switch off" my
brain from the tasks and relax.

Рокли Comma: за мен най-лесното за съчетаване
и удобно облекло. Взимам толкова на брой, за колкото дни пътувам плюс една резервна.

Dresses Comma: for me, the easiest clothing to combine and feel
comfortable. I take for each day and one more just in case.

Капки за нос: случи ми се да летя настинала, със запушен
нос, което беше ужасяващо усещане. Оттогава капките са
с мен, в дамската ми чанта.

Nose drops: once I travelled with a cold, with a stuffy nose, which
was a nightmare. Since then the drops have been with me in my
handbag.
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Румяна Ковачева е маркетинг тийм лидер и дигитален мениджър за
Nivea в Байерсдорф България. В работата си съчетава няколко роли в
компанията, свързани с чести пътувания. Нещата, без които
не тръгва на път:
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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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ГОДИНАТА НА ПЛЪХА
Какво да носим и как да декорираме дома си, за да имаме
успех с настъпването на китайската нова година
4.

На 25 януари настъпи китайската нова
година – безспорно най-мащабното и
тържествено събитие сред азиатските
общности навсякъде по света. То маркира
началото на Годината на плъха – първият
знак в китайския зодиак, който се
характеризира с пъргавост, хитрост и е
символ на богатствата и излишествата.
Колкото и да сме скептични към
астрологията, няма да ни затрудни да
спазим няколко от „правилата“ за Годината
на плъха и да се надяваме богатствата да
се изсипят и върху нас.
2020 е годината на металния плъх –
препоръчително е да носим дрехи в червено
и златисти аксесоари. Дори когато
червеното не е нашият цвят, можем да
си позволим акценти в някой от нюансите
на алено, бордо, розово, оранжево като
вратовръзка, шал или чорапи. Златистите
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аксесоари са по-лесно постижими –
достатъчно е часовникът ни да е в
златисто. Или да носим брачната си халка.
Закачлив начин да вкараме плъх в гардероба
си е с дрехи с принт на мишки. Ако си
мислим, че това е възможно само при
децата, се лъжем. Gucci пуснаха колекция
в колаборация с Disney с дрехи, по които се
разхожда знаменитият Мики Маус.
Колко успешни ще сме през китайската
нова година зависи и от декорациите
в дома ни. Така поне съветват
специалистите по фън шуй. В чест
на плъха трябва да имаме златисти,
сребристи или медни декорации в южната
или източната част на дома ни. Ако
искаме да привлечем богатства и пари в
него, северозападните му стени трябва
да са боядисани или украсени в червено,
розово или оранжево.

1. CARTIER
2. CHARVET
3. TOM DIXON
4. OFF-WHITE
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6.

THE YEAR OF THE RAT
What to wear and how to decorate our home
to be successful with the coming of the Chinese New Year

8.

5. POLO RALPH LAUREN
6. GIVENCHY
7. GUCCI
8. ON

25 January is the Chinese New Year, arguably the largest and most celebrated event
in Asian communities around the world. It
marks the beginning of the Year of the Rat,
the first sign in the Chinese zodiac that is
characterised by agility, wit and is a symbol
of wealth and excess. As sceptical as we
may be about astrology, it will not be difficult
for us to abide by a few of the "rules" for the
Year of the Rat and to hope for the riches to
be poured out on us.
2020 is the year of the metal rat - it is
advisable to wear red and gold accessories.
Even if red is not our colour, we can afford
accents in any shade of scarlet, burgundy,
pink, orange in a tie, scarf or socks. Gold
accessories are easier to reach - it is
enough for our watch to be in gold. Alternatively, wear your wedding ring.

A catchy way to put a rat in our wardrobe is
with clothes with a mouse print. If we think this
is only possible in children, we are wrong. Gucci released a collection in collaboration with
Disney clothes with Mickey Mouse celebrities
walking.
How successful we will be during the Chinese
New Year also depends on the decorations
in our home. At least that is what Feng shui
experts advise. In honour of the rat, we should
have guided silver or copper decorations in
the south or east of our home. If we are to
attract wealth and money into it, its north
western walls must be painted or decorated in
red, pink or orange.
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ЗРЪНЦАТА,
КОИТО НИ
ТЛАСКАТ НАПРЕД
Черният пипер е в основата не само на най-добрите световни кухни:
с него са свързани възходът и падението на цели империи,
и, разбира се, Великите географски открития

By МАРГАРИТА СПАСОВА / Photography SHUTTERSTOCK

Н

авярно повече от всички други подправки черният пипер оказа влияние
върху хода на световната история.
Неслучайно е единствената с котировка на стоковата борса.
В своята родина Индия той е познат от хилядолетия. Използва се от аюрведа, индийската
система от грижи за здравето, от поне 4000
години, както свидетелстват древните медицински трактати Сушрута самхита и Чарака
самхита. Самата дума "пипер" е изопачаване през древногръцки и латински - на санскритската дума "пипали".
ПИПЕРЪТ ПРОИЗХОЖДА от индийския щат
Керала, на югозападното крайбрежие, но вирее
и на Молукските острови, в днешна Индонезия.
В наши дни обаче най-големият износител е
Виетнам.
Черният пипер е всъщност увивно растение,
чиито клони пълзят по високите дървета.
Пресните, узрели плодове достигат половин
сантиметър в диаметър и са тъмночервени.

Вътре във всеки плод има по едно семе. Подправката черен пипер се прави от все още зелени, неузрели плодове на растението. Те се
накисват за едно денонощие с гореща вода, за
да се почистят и подготвят за по-нататъшното сушене. Набъбналите плодове се сушат
на слънце в продължение на няколко дни, когато кожата на плодчетата се набръчква и
придобива характерния тъмнокафяв до черен
оттенък. В някои индийски щати шушулките
се берат и се обелват на ръка директно от
клоните, след което се сушат на слънце без
предварителна обработка с вряла вода. След
като плодчетата се изсушат, от тях може да
се приготви етерично масло и алкохол, които
се използват в медицината и парфюмерията.
Така нареченият бял пипер се състои единствено от семената на растението, обелени от
тъмната кожица. Производството на бял пипер
обикновено се придружава от процес, наречен
„накисване“, при който напълно узрелите плодове
се заливат с вода и престояват една седмица.
Сърцевината им омеква, а обвивката се обелва.

February 2020

111

112 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

LIFESTYLE
FOOD

Мляният бял пипер се използва широко в китайската и тайландската кухня. В Европа салатите, кремообразните и леки сосове,
картофеното пюре и някои други ястия често се подправят с бял
пипер.
АРХЕОЛОЗИТЕ ОТКРИВАТ ЗРЪНЦА черен пипер в ноздрите на
египетския фараон Рамзес II, погребан през 1213 година. преди
Христа. Подправката явно е била част от ритуала на мумифицирането. Въпреки това историците не знаят почти нищо за предназначението на пипера в древноегипетската култура, нито как
е пристигнал от Южна Азия в долината на Нил.
В Европа пиперът навлиза през Гърция по времето на Александър
Велики, който за кратко завладява части от индийския субконтинент през III век преди Христа. След това търговските кораби на
Римската империя, особено след покоряването на Египет, редовно прекосяват Арабско море и установяват контакт с династията Чера по бреговете на Малабар в Индия.
В „Естествена история“ Плиний Стари описва цените на различните видове пипер през 77 година след Христа: „Дългият пипер…
върви по петнадесет денарии на килограм, белият – по седем, а
черният – по четири“.
Плиний се удивлява, че империята харчи милиони сестерции годишно за купуване на подправки. Пиперът заема почетно място в
римската кухня, присъствайки в повечето рецепти от една запазена готварска книга от ІІІ век. За значението му свидетелства
фактът, че когато вестготите обсаждат Рим през V век, те
поискват - и получават - откуп, част от който бил платен в черен пипер. След падането на империята търговията с подправки
попада почти изцяло в ръцете на персите, а след това - и на
арабите.
В късното Средновековие доставките за Европа са монополизирани от търговците на Венеция и Генуа, а приходите допринасят
за процъфтяването на тези градове-държави. Оттук ценната
стока поема през Алпите и Рейн, за да достигне до Северно море
и Англия по един маршрут, и по Балтийско море и след това до
Новгород по другия. Но през 1543 година османските турци блокират пътя към Индия, превземайки Константинопол - най-богатият град в Европа по онова време, и слагайки ръка на най-доходната търговия в света.
ТЪКМО ВОДЕНИ ОТ АПЕТИТА за част от тези богатства, португалските мореплаватели проправят водния път до Индия в края
на XV век. Успяват да установят контрол върху бреговете на Малабар, островите Суматра, Цейлон и Ява. Така Португалия слага
ръка върху пазара на подправките. Христофор Колумб отплава
към Америка, смятайки, че ще открие нов път до пипера за испанските си господари. Заради същата награда потегля на своето
историческо околосветско плаване и Фернандо Магелан.
След време португалците на свой ред отстъпват лъвския пай
от търговията на Нидерландия и нейната знаменита Източноиндийска компания. На холандски думата peperduur и до ден-днешен
означава нещо много скъпо.
Причината за всички тези ламтежи е проста: Европа е развила
вече зависимост. Още в средните векове черният пипер е вече
разпространен навсякъде в Европа. Той служи като подправка, лекарство, разменна монета, инвестиция и просто подарък. С него
се плащат данъци, подкупи и глоби. Има опити за мошеничество…
Във Франция се появяват фалшификати - смес от хвойна, кориандър и черен пипер на прах, продавана под името La Rochelle.
По същото време в Европа се появяват и лютите чушки кайен,
които испанците донесли от Новия свят. Познатото име пипер
се лепва и на тази нова подправка. По същата логика, по която
използваме думата пиперлив, когато описваме огнената, подлютяваща същност на някого или нещо.

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, capable of capturing your attention
with an individual program and amazing dances, they will take care of your well-being.

THE GRAINS THAT
PUSH US FORWARD

Black pepper is at the heart of not only the world's best cuisines: it is associated with the rise
and fall of empires, and of course, with the Great Geographic Discoveries
By MARGARITA SPASOVA / Photography SHUTTERSTOCK

P

erhaps more than any other spices, black pepper has influenced the course of world history. Small wonder then, that it is
the only commodity listed on the stock exchange.
In its home country, India, it has been known for millennia and
used in the Ayurveda, a Hindu system of medicine, for at least 4,000
years, as mentioned in the ancient medical texts Sushruta Samhita and
Charaka Samhita. The word "pepper" is a distortion in ancient Greek and
Latin of the Sanskrit word "pippali".
PEPPER ORIGINATED in the Indian state of Kerala, on the southwest
coast, but also grows in the Moluccas in present-day Indonesia. However, Vietnam is the largest exporter nowadays.
Black pepper is actually a twisting plant whose branches crawl on tall
trees. The fresh, ripe fruit reaches half a centimetre in diametre and is
dark red. Each fruit contains a single seed. The pepper as a spice is
produced from the still-green, unripe drupe of the plant. The drupes are
cooked in hot water for a day to clean and to prepare for further drying.
The swollen drupes are desiccated in the sun for several days, after
which the skin of the fruit wrinkles and acquires the characteristic dark
brown to blackish tint. In some Indian states, the berries are hand-picked
and peeled, then sun-dried without the boiling process. Once the peppercorns are dried, pepper spirit and oil can be extracted from the berries
for use in medicinal and perfumery products.
The so-called white pepper consists only of the seed of the fruit, with
the dark skin removed. The production of white pepper is usually accomplished by a process known as retting, where fully ripe red pepper berries are soaked in water for about a week so the flesh of the peppercorn
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softens and decomposes.
Ground white pepper is widely present in Chinese and Thai cuisine. In
Europe, salads, creamy and light-coloured sauces, mashed potatoes and
some other dishes are often seasoned with white pepper.
ARCHAEOLOGISTS DISCOVERED black pepper grains in the nostrils of
Egyptian Pharaoh Ramsses II, buried in 1213 BCE. The spice has been a
part of the ritual of mummification. However, historians do not know much
about the intended use of pepper in ancient Egyptian culture nor how it
arrived from South Asia to the Nile Valley.
In Europe, pepper entered Greece during the time of Alexander the Great,
who briefly conquered parts of the Indian subcontinent in the 3rd century
BCE. Subsequently, the merchant ships of the Roman Empire, especially
after the conquest of Egypt, regularly crossed the Arabian Sea and made
contact with the Chera Dynasty along the shores of Malabar in India.
In his Natural History Pliny the Elder described the prices of different
types of pepper in 77 CE: "Long pepper ... is 15 denarii per pound, while
that of white pepper is seven, and of black, four." Pliny was amazed that
the Empire was spending millions of sesterces a year buying spices. Pepper had a place of honor in Roman cuisine, appearing in most recipes
from a preserved cookbook from the 3rd century CE. Its importance is
testified by the fact that when the Visigoths besieged Rome in the 5th
century CE, they demanded - and received - a ransom, part of which
was paid in black pepper. After the fall of the Empire, the trade in spices
fell almost entirely into the hands of the Persians, and then of the Arabs.
In the late Middle Ages, shipments to Europe were monopolised by the merchants of Venice and Genoa, and revenues contributed to the flourishing of

ADVENTURES
FOR GENTLEMAN

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

these city-states. From there the valuable commodity travelled crossed the
Alps and the Rhine to reach the North Sea and England on one route, and
the Baltic Sea and ultimately Novgorod on the other. But in 1543, Ottoman
Turks blocked the way to India, capturing Constantinople, the richest city in
Europe at tghe time, and seizing the most profitable trade in the world.
LURED BY THOSE RESOURCES, Portuguese navigators established the
waterway to India in late 15th century. They managed to establish control
of the coasts of Malabar, Sumatra, Ceylon and Java. This way Portugal
dominated the spice market. Christopher Columbus set sail for America,
thinking that he would find a new way to pepper for his Spanish masters.
For the same award, Fernando Magellan embarked on his historic cirtcumnavigation voyage.
Over time, the Portuguese, in turn, surrendered the lion's share of the
trade to the Netherlands and its powerful East India Company. The Dutch
word peperduur still means something very expensive.
The reason for all these battles is simple: Europe has already developed
a dependency. Back in the Middle Ages, pepper was already widespread
throughout Europe. It served as a condiment, medicine, medium of exchange, investment and just a gift. It was used to pay taxes, bribes and
fines. There were cheating attempts, of course. Bogus pepper was in
circulation in France - a mixture of juniper, coriander and black pepper
powder sold under the brand La Rochelle.
Meantime, the hot Cayenne peppers appeared in Europe, which the
Spaniards brought from the New World. The familiar name pepper was
attached to this new spice as well. Like we use “peppery” to describe the
fiery, hot nature of someone or something.
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Новите безжични слушалки HUAWEI FreeBuds 3
идват за месеца на любовта в нов червен цвят

New wireless stereo earbuds HUAWEI FreeBuds 3 come
in the new red color for the Month of Love

Безжичните слушалки стават все по-високотехнологичен и моден аксесоар. От началото на февруари новият пазарен хит HUAWEI FreeBuds
3 се предлага освен в черно и бяло, и в атрактивен за влюбените и найсмелите червен цвят.

Wireless earbuds are becoming more and more both high-tech and lifestyle
accessory. From the beginning of February, the new top model HUAWEI FreeBuds 3 is offered in the new attractive red color for the brave people and
those in love, along with the colors for the lovers of the classic style – white
and black.

Независимо кой цвят изберете, ще се радвате на доскоро невъзможно за слушалка от този тип и размер качество на звука, и
най-вече – на интелигентно шумопотискане, което можете да регулирате през смартфона си с приложението AI Life. Можете да
изолирате напълно шума от самолета и да се потопите в любимата си музика, или да наваксвате с подкастите, докато
летите. В града обаче е добра идея да оставите и
малко от околния шум, за да усещате пулса му, а
и от съображения за безопасност. Шумопотискането работи не само когато сте в ролята
на слушател. Когато говорите, слушалките
улавят и костната вибрация и интелигентно
изчистват разговора от околния шум, за
да ви чуват чисто и ясно от другата
страна на линията.
FreeBuds 3 са базирани на първия
собствен чипсет за носими устройства на Huawei Kirin A1, а
сред другите екстри чипсетите
на Huawei са известни с интелигентното управление на разхода
на енергия. По-просто казано – дълъг живот на батерията при мощен
звуков процесор. Те могат да се зареждат в елегантния си кръгъл кейс
и дори безжично от безжично зарядно
или смартфон, който поддържа обратно
безжично зареждане. С кейса за зареждане те осигуряват
до 22 часа слушане на музика.

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.
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Whichever color you choose, you will enjoy the remarkable sound
quality for such compact type of handset, practically impossible for
such kind of devices till recently. But the most attractive feature is the
intelligent noise cancellation you will be able to adjust according to the
outer situation and your inner mood through your smartphone with the
AI Life app.
You can completely shut the airplane noise and immerse yourself in
your favorite music, or catch up with the podcasts as you fly. In the
city, however, it is a good idea to leave some of the surrounding
sounds in order to feel its pulse, and for safety reasons as well.
Noise cancellation works not only when you are
in the role of a listener. The earbuds capture the bone vibration when you speak
to a loved one or a business partner.
They also smartly clear the conversation from the ambient noise so people
on the other side of the line hear you
with perfect clarity.
FreeBuds 3 are based on the first
Huawei’s own chipset for wearables
– Kirin A1, and among other extras,
Huawei chipsets are known for their intelligent power management. Simply said
– long battery life with powerful sound processor. They can be charged in their elegant
round case and even wirelessly from a wireless
charger or a smartphone that supports reverse wireless charging. With a
charging case, the earbuds provide up to 22 hours of listening to music.

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.

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
МК „Доверие” е модерен медицински комплекс, разделен функционално на
диагностично-консултативен център и многопрофилна болница за активно лечение.
МБАЛ Доверие вече се сдоби с най-новата апаратура за анализ и изработване на индивидуални стелки 100 % по мярка, моделирани за 10 минути FootBalance.
Основната цел на този тип стелки е да коригират вредните позиции на
стъпалата. Те осигуряват индивидуален комфорт и
удобство при ходене, като по този начин намаляват
болките и на хора с дюстабан.
Ако страдате от подобен проблем или желаете
да се сдобиете със стелки FootBalance, можете да
посетите болница „Доверие“. Тя 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. Модерна европейска болница,
различна от стандартните български болници във
всяко отношение, тя 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.

Ендопротезиране БЕЗ
преливане на кръв
Търсите ли болница с високо световно ниво на
ортопедична помощ, където да направите ендопротезиране на Вашата става?
Ортопедична болница „Витоша“ е специализирана в ендопротезиране на тазобедрена и колянна
става.
• Ендопротезиране без кръвопреливане
• Лечение в спокойна обстановка, където липсва стресът на голямата болница и пациентът се чувства уютно
• По договор с НЗОК
• Възможност за ВИП-пакет
Прилагаме нов метод за ендопротезиране, без загуба на кръв. Методът позволява бързо раздвижване и минимален риск от усложнения. След
операцията, само нашите пациенти могат да извършват това, което е
забранено в други болници:
• Могат да се движат без ограничения
• Могат да сядат на ниско(!) Не е необходимо да повдигат с 20 см
мебелите и wc-чинията в къщи, както ги задължават в други болници!
• Могат да лежат на една страна.
Ендопротезиране без кръвопреливане. Помислете - когато се прави секс
се ползва презерватив за предпазване от 2-3 мл семенна течност, а какъв е рискът ако ви прелеят 500 мл чужда кръв, и то директно
във вените!
Главен лекар е Д-р Орлин Филипов, д.м., специалист по ендопротезиране и реконструктивна ортопедия; има специализации
по ендопротезиране и е работил в Израел. Автор е на книга „Surgical treatment of femoral neck fractures“ (изд. Nova science
publ., NY, USA, 2019); автор е на десетки научни трудове, много от които публикувани в топ-5 реномирани ортопедични
списания в света, JAAOS (САЩ); Injury (Великобритания); AOTS
(Германия) и др..
Д-р Филипов е член на 4 международни ортопедични асоциации:
AO Trauma; SICOT; Küntscher society; AAOS (American Academy of
Orthopedic Surgeons) и БОТА.

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.
MC Doverie has acquired the latest equipment for analyzing and developing individual 100% in-person insoles, modeled for 10 minutes - FootBalance.
The main purpose of this type of insole is to correct the foot's injuries. They
provide individual comfort and walking comfort, thus
reducing the pains of people with splayfoot.
If you suffer from a similar problem or want to have
FootBalance insoles, you can visit Doverie Hospital.
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.

Joint replacement WITHOUT
blood transfusion in Bulgaria
Are you looking for a hospital with a high world-class
level of orthopedic care where you can have a joint replacement?
Vitosha Orthopedic Hospital specializes in hip and knee
joint replacement.
• Joint replacement without blood transfusion
• Treatment in a relaxed environment where the
stress of a large hospital is lacking and the patient feels more comfortable
• Option for VIP package

We apply a new method without blood loss. The
method allows rapid recovery and minimal risk of complications. Immediately after surgery, only our patients can perform what is prohibited in other
hospitals:
• They can move without restriction
• They can sit low (!) It is not necessary to lift furniture and
toilet plates by 20 cm at home, as they are required in other
hospitals!
• Can lie on one side
Total hip replacement without blood transfusion! Think about it - when people have sex, they use a condom to protect themselves from 2-3 ml of semen, and what is the risk for you if you pour 500 ml of foreign blood directly
into your veins!
The senior surgeon is Dr Orlin Filipov, MD, PhD, specialist in hip and knee joint replacement and reconstructive
orthopedics; he has specialised in orthopedics for over
18 years, working in Bulgaria and around the World. He
is the author of the book "Surgical treatment of femoral
neck fractures" (ed. Nova science publ., NY, USA, 2019); he
has written many scientific papers which have been published in the world's top 5 renowned orthopedic journals,
JAAOS (USA); Injury (UK); AOTS (Germany), etc.Dr. Filipov
is a member of 4 international orthopedic associations: AO
Trauma; SICOT; Küntscher society; American Academy of
Orthopaedic Surgeons (AAOS) and BOTA.
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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 ALLO 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, или запазете
своето предпочитано място,
близо до изхода за всички типове
самолети на България Ер срещу
такса от 10 евро на посока
Услугата е налична за всички
директни полети, изпълнявани
от авиокомпанията!
Можете да заявите и

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

заплатите своето
предпочитано място
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 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

airline!

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 в щатски долара, за Лондон
в паунда,
за Цюрих в 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 the price of 20 EUR
per flight or book your preferred
seat near the exit for all types
of Bulgaria Air airplanes for the
price of 10 EUR per flight
The service is available for all
direct flights operated by the

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

You can request and prepay
your preferred seat by
contacting our Customer
Service Center at +(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.
It should be considered that

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.

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 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 in
USD, for London in GBP, for Zurich
in CHF

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.

THE FACE OF
CODESHARE
PARTNERS
Codeshare partnerships are an integral part of
Bulgaria Air route portfolio. They enable the airline to
provide it`s customers more frequencies to a particular
destination as well as to widen its destinations list at
facilitated booking procedure.

Airbus A320-214
SOFIA – MOSCOW
VARNA / BURGAS – MOSCOW

SOFIA – PARIS / VARNA
PARIS – NICE / LYON / BORDEAUX

Airbus A319-112

SOFIA – ROME / MILAN / VARNA / BURGAS
ROME – MILAN / TURIN / FLORENCE / GENOA / NAPLES
/ PIZA / VENICE / BOLOGNA / TRIEST / VERONA /
CATANIA / BARI / PALERMO / LAMECIA TERME /
BRINDIZI / REGGIO CALABRIA / MADRID / BARCELONA /
AMSTERDAM / LONDON / PARIS / BRUSSELS / PRAGUE /
GENEVA / MALTA

SOFIA – MADRID
MADRID – LAS PALMAS / TENERIFE

SOFIA – AMSTERDAM

Boeing 737-300

SOFIA – PRAGUE
PRAGUE – BUDAPEST / COPENHAGEN / DUSSELDORF /
HAMBURG / GOTEBORG / REYKJAVIK

SOFIA – ATHENS / LARNACA / VARNA / BURGAS
ATHENS – BEYRUT / TEL AVIV / EREVAN / NICE / TBILISI
LARNACA – TEL AVIV

SOFIA – LARNACA / PRAGUE / ZURICH / VARNA /
BURGAS
LARNACA – BEIRUT / TEL AVIV

Embraer 190-100

SOFIA – BELGRADE / TEL AVIV / LARNACA / VARNA
BELGRADE – KIEV / NICE / HELSINKI

SOFIA – BUCHAREST

SOFIA – DOHA / VARNA / BURGAS

SOFIA – KIEV / VARNA
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Дестинации
Destinations
Helsinki

Saint Petersburg

Stockholm

Göteborg

Copenhagen

Stuttgart

Belgrade

Barcelona
Lisbon

Valencia
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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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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

128 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

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

