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КАК Е ДЕЗИНФЕКЦИРАН САМОЛЕТЪТ ВИ?
„България Еър“ въведе ултрамодернaта технология
Honeywell UV Cabin System II
Националният превозвач „България Еър“
е първата авиокомпания на нашия пазар,
която въведе най-съвременната система
за дезинфекция с ултравиолетови лъчи
- Honeywell UV Cabin System II. Технологията доказано унищожава всички вируси
и бактерии от гладките повърхности.
От началото на ноември тя се използва
преди всеки полет в допълнение към досегашната дезинфекция със сертифицирани
препaрати, за да осигури на пасажерите
най-висока степен на защита и комфорт.
Системата разполага с разтегателни UV
рамена, които обработват седалките и
повърхностите в салона. Труднодостъпните места също могат да бъдат дезинфекцирани благодарение на подвижна
лампа. По този начин, след обработка с
машината, пътниците се качват в изцяло
стерилен салон.

„Приоритет на националния превозвач
винаги е било да предлага на клиентите
си сигурен и комфортен полет. Затова
и от началото на пандемията полагаме
изключителни грижи за дезинфекцията на
борда на самолетите си. Въвеждането в
експлоатация на новата машина е поредната стъпка в тази посока, като по този
начин стремежът ни е да предложим найвисока степен на сигурност на пасажерите ни“, обясни изпълнителният директор
на „България Еър“ Христо Тодоров.
Машината е въведена в експлоатация
вече от световния превозвач Qatar
Airways, а „България Еър“ е единствената
авиокомпания, изпълняваща полети на
нашия пазар, която я използва.

Пожелаваме ви приятен полет

The national carrier Bulgaria Air is the first
airline on our market to introduce a brand new
ultraviolet disinfection system - Honeywell UV
Cabin System II. This technology has been
proven to kill all viruses and bacteria from
smooth surfaces. Since the beginning of November it has been used before each flight in
addition to current disinfection procedures with
certified preparations, to ensure passengers
the highest level of protection and comfort. The
system has extendable UV arms that handle
the seats and surfaces in the cabin. Hard-toreach areas can also be disinfected with a
movable lamp. Thus, after processing, passengers enter a completely sterile cabin.
"The priority of the national carrier has always
been to offer its passengers a safe and comfortable flight. That is why, since the beginning
of the pandemic, we have taken great care to
disinfect our fleet. The commissioning of the
new machine is another step in this direction,
and our aim is to offer the highest level of
safety to our passengers,“ Hristo Todorov, CEO
of Bulgaria Air, explains.
The machine has already been introduced by
the Qatar Airways global carrier, and Bulgaria
Air is the only Bulgarian airline that uses it
We wish you a pleasant flight
December 2020
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Bulgaria’s 2007 Robert Schuman Journalism Award.

December 2019

5

c r e a t e
h o m e

Beosound Balance

6 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

y o u r

s p e a k e r

s y s t e m

ГЪВКАВИ УСЛОВИЯ
С "БЪЛГАРИЯ ЕЪР"

FLEXIBLE CONDITIONS
WITH BULGARIA AIR

Националният авиопревозвач на България
продължава да изпълнява мисията си да
лети и изпълнява полети по всичките си
директни линии, по които няма наложени
рестрикции, съобразявайки се с търсенето на клиентите. За тяхно спокойствие
и удобство, авиокомпанията предлага и
изключително гъвкави условия за промяна
на вече издадени самолетни билети.

The national air carrier of Bulgaria continues
to fulfill its mission to operate flights on all
its direct routes, on which no restrictions are
imposed, taking into account the demand
of customers. For their peace of mind and
convenience, the airline also offers extremely flexible conditions for changing already
issued airline tickets.

Пътниците, които имат резервация за
полет, изпълняван от „България Еър“,
могат да направят една безплатна
промяна на датата или дестинацията на
пътуване. За целта трябва да информират за решението си издателя на билета
до 24 ч. преди излитането на полета, а
билетът трябва да бъде преиздаден в
рамките на валидността му (една година
от издаването), и да се използва за пътуване до края на 2021 година.

Passengers who have a reservation for a
flight operated by Bulgaria Air can make a
free change of date or destination of travel.
For this purpose, they must inform the ticket
issuer of their decision within 24 hours
before the departure of the flight, and the
ticket must be reissued within its validity (one
year from the date of issue), and be used for
travel until the end of 2021.

December 2020
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EВРОЗОНАТА:
СЛЕД НАС И ПОТОП
Паричният съюз никога не е бил в по-сложна ситуация. Което още повече кара
другите да се питат защо България толкова бърза да влезе в него
ТЕКСТ КАЛИН АНГЕЛОВ / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK

Г

ермания ще излезе от Европейския съюз един
ден, след като България влезе в него, гласеше
една популярна шега у нас през 90-те, отразяваща особено пониженото самочувствие на нацията в онова объркващо време. Днес обаче старият
виц все повече започва да прилича на реалност, що се
отнася до еврозоната.
И без това в сложно положение след десетилетието
на безогледно финансово стимулиране от ЕЦБ, днес паричният съюз на 19 държави е изправен пред криза, която потенциално надхвърля като мащаб онази от 20082009. Covid-19 и леко хаотичните, но пък щедри мерки
срещу нещо на европейските правителства усложниха допълнително ситуацията и през 2020 държавният
дълг в еврозоната за пръв път ще надвиши размера на
самата й икономика. Вече съвсем сериозно се говори
за опростяване на дълг, особено към южните членки нещо, което, ако се превърне в реален план, най-вероятно би довело до разпадането на еврозоната.
НА ТОЗИ ФОН ТРЕСКАВОТО БЪРЗАНЕ, с което България влезе в банковия съюз и ERM II (без дори имитация на сериозно обществено обсъждане), продължава
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да буди учудване у по-скептичните европейски нации.
Тези дни правителството на Чехия например за пореден път одобри препоръката на собствените си централна банка и финансово министерство да не фиксира
дата за евентуално влизане в еврозоната. В доклада,
подкрепил предложението, чешките експерти се опитват да намерят рационални обяснения защо България
и Хърватия - другият кандидат в "чакалнята" ERM II са склонили да предприемат действие, което тяхната
държава смята за напълно излишно към момента. И ако
аргументите в полза на Хърватия имат известна убедителност, тези за България са по-скоро в граничния
сектор.
НО НЕКА ВИДИМ ПЪРВО КАКВИ СА МОТИВИТЕ на самата Чехия (сходни с тези на Полша и Унгария) да не иска
еврото на този етап. На първо място е формалното неизпълнение на три от задължителните маастрихтски
критерии за членство - макар че през 2020 едва ли има
държава в еврозоната, която да ги изпълнява.
Но главният аргумент на чешкото правителство е, че то
смята за "незавършен процеса на реална конвергенция

ECONOMY
EUROZONE

December 2020
2019
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на чешката икономика", при което остават значителни разлики по ключови индикатори като цени и доходи между Чехия и
еврозоната.
И това е Чехия, чийто Брутен вътрешен
продукт на глава от населението тази година се очаква да е 22 627 долара в номинално изражение (при 9826 долара за България),
където средната работна заплата е 1000
евро (при 554 евро за България), и където
безработицата миналата година достигна
рекордно ниските в цяла Европа нива от
1.9%
"ОСВЕН ТОВА ЧЕШКАТА ИКОНОМИКА продължава да се отличава значително като
структура от еврозоната - фактор, който
би усложнил въвеждането на единната монетарна политика", пише в обобщението
към доклада Маркета Фишерова, говорителят на Чешката национална банка. "С оглед
на застаряващото население, не е напълно
решен и въпросът за дългосрочната устойчивост на публичните финанси, чийто стабилизиращ ефект частично би трябвало
да компенсира загубата на автономна монетарна политика след въвеждането на
еврото". Но и по този показател Чехия изглежда малко по-добре - със средна възраст
на населението от 42.1 години срещу 42.7
за България (CIA Worldbook 2018), въпреки
чувствително по-ниската продължителност на живота у нас (Чехия - 78.3 години,
България - 74.6)
Разбира се, има немалко смислени аргументи и в полза на еврото, подчертава чешкият доклад. За отворени икономики, при
които страните от еврозоната са основни
търговски партньори, ползването на общата валута носи несъмнени ползи. Но при
Чехия, която в последното десетилетие
поддържа доста стабилен курса на кроната, този ефект не би бил чак толкова силен. При България, където валутният борд
така или иначе привързва лева към еврото,
той вече е до голяма степен изконсумиран.
По-скоро такива ползи би извлякла Хърватия, която съумяваше да държи куната в
приемливи граници само с цената на периодични (и в някои случаи - скъпи) интервенции на централната си банка.
ДРУГ ФАКТОР, КОЙТО ГОВОРИ В ПОЛЗА
НА ЕВРОТО, е вече съществуваща "евроизация" на икономиката - тоест доброволното заместване на местната валута с еврото, независимо дали за спестовни цели,
или като платежно средство. Най-простите методи да се измери тази евроизация е
да се засекат дяловете на деноминираните
в евро банкови кредити и банкови депозити. Тук пропастта между Чехия и Хърватия
е видима: при хърватите, с тяхната силно
евроизирана икономика, тези два показа-
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И това е Чехия,
чийто Брутен
вътрешен
продукт на глава
от населението
тази година се
очаква да е 22 627
долара в номинално
изражение (при 9826
долара за България),
където средната
работна заплата е
1000 евро (при 554
евро за България)
теля са съответно 51% и 49% - тоест на
практика половината от кредитите и депозитите са в евро. Докато в Чехия числата са съответно 14% и 7%. България е по
средата с 32% и 28% - показатели, които
съвсем не са категорични аргументи в полза на еврото.
Последният любопитен аспект от чешкия
доклад проследява особения път на България и Хърватия към еврозоната: при двете
страни, за пръв път в историята, влизането в ERMII бе съпроводено с влизане в банковия съюз и поставяне на значимите им
финансови институции под прекия надзор
на Европейската централна банка. "Европейското законодателство не предвижда
такова условие за влизане в ERMII", подчертава докладът. Но доброволното съгласие
на България и Хърватия да приемат такова
условие може да има ефекта на прецедент
за други потенциални кандидати за валутния механизъм, като Чехия например. "Чешката република все още не разглежда участието в банковия съюз като необходимо
условие за ERMII", категорично подчертава
докладът.
АНАЛИЗЪТ НА ЧЕХИТЕ ОБАЧЕ САМО предпазливо очертава основния аргумент срещу
членство в еврозоната понастоящем: нейната собствена нарастваща несигурност.
Реакциите срещу коронавируса ще добавят поне 1.5 трилиона евро допълнителен
дълг, като за пръв път суверенният дълг на

страните от еврозоната ще надвиши размерите на икономиката й, подчертава The
Financial Times. Няколко от най-големите
държави в нея вече имат бюджетни дефицити над 10% от БВП, включително Франция,
Италия и Испания. Италианският суверенен
дълг, който до тази зима бе около 135% от
БВП, в началото на идната година ще е почти 160% - близо до нивата на Гърция.
Това даде нова сила на отдавна циркулиращите предложения за опрощаване на дълг
от страна на ЕЦБ. Рикардо Фракаро, секретарят на италианското правителство и
най-близък съветник на премиера Джузепе
Конте, директно заговори за "анулиране на
суверенните облигации, купени по време
на пандемията, или неограничено отлагане
на матуритета им" (на практика същото
нещо, защото дълг с постоянно отлаган
матуритет е дълг, който нямаш намерение да плащаш). Даже председателят на
европарламента Давид Сасоли заяви, че опрощаването на дълг е "интересна работна
хипотеза".
Eстествено, подобна перспектива изправя
косите на спестовните северноевропейци.
Ако наистина се стигне до сериозно обмисляне, това застрашава самото оставане
на Нидерландия, Австрия и дори Германия в
еврозоната - вътрешният политически натиск срещу опрощаването на дълг при тях
ще е колосален. Неслучайно президентът на
ЕЦБ Кристин Лагард бе категорична, че то
би било незаконно, управителят на Френската национална банка Франсоа Вилероа
дьо Гало го нарече "много опасна пътека",
и даже италианският член на борда на ЕЦБ
Фабио Панета го окачестви като нещо със
"дестабилизиращи последици".
ВЪПРОСЪТ ОБАЧЕ Е, както подчерта финансовият коментатор Матю Лин в анализ
за The Spectator, дали ЕЦБ изобщо има друг
избор. Дългът на Италия вече напомня на
онази стара мъдрост, че ако дължиш 1000
долара на банката, проблемът е твой, но
ако дължиш милион, проблемът е на банката. Италия дължи вече над 2.2 трилиона
евро - третият най-голям дълг в абсолютен мащаб в света. По-голямата част е
към ЕЦБ, която изкупи на практика всяка
нова емисия тази година, остатъкът е към
банки от Италия и други страни от еврозоната. На практика Италия дължи толкова
много, че "нейната смазана, свила се икономика, обрулена от 20 години в нефункциониращия паричен съюз, няма да е в състояние
да се справи", смята Лин. "Истината е, че
когато дължиш толкова много пари, можеш
да превземеш системата отвътре - длъжникът да поеме контрола", добавя авторът
на "Дългата депресия: пропадането от 2008
до 2031".

Джузепе Конте
Giuseppe Conte

THE EUROZONE:
AFTER US, THE FLOOD
The monetary union has never been in a more complicated situation. Which makes t
he other members wonder why Bulgaria is so pushy to join it
By KALIN ANGELOV / Photography SHUTTERSTOCK

G

ermany will leave the European Union a day after Bulgaria joins it, was a
popular joke in this country in the 90s,
reflecting the particularly low self-esteem of the nation at that confusing time. Today,
however, the old joke is increasingly becoming
a reality as far as the Eurozone is concerned.
Already in a difficult situation after a decade of
reckless financial stimulus by the ECB, today the
monetary union of 19 countries is facing a crisis
that potentially exceeds the scale of the 20082009 one. Covid-19 and the European governments’ slightly chaotic but generous measures
against it have further complicated the situation
and in 2020, the public debt in the euro area
will exceed the size of its economy for the first
time ever. There is already serious talk of debt
remittance, especially for the southern members something that, if turned into a real plan, would
most likely lead to the collapse of the Eurozone.
AGAINST THIS BACKGROUND, THE IMPATIENCE with which Bulgaria entered the bank-

ing union and ERM II (without even imitating
serious public discussion) continues to arouse
astonishment among the more sceptical European nations. These days, for example, the
Czech government has once again approved
the recommendation of its own central bank and
finance ministry not to set a date for possible
entry into the Eurozone. In a report supporting
the proposal, Czech experts are trying to find
rational explanations for why Bulgaria and Croatia - the other candidate in the ERM II waiting
room - have been inclined to take action that
their countries consider unnecessary now. And
if the arguments in favour of Croatia are somewhat convincing, those for Bulgaria are more in
the border sector.
LET'S SEE FIRST WHAT THE MOTIVES of the
Czech Republic are (similar to those of Poland
and Hungary) not to want the euro at this stage.
First comes the formal non-fulfilment of three of
the mandatory Maastricht membership criteria although in 2020 there is hardly a country in the

euro area that meets them.
However, the Czech Government considers
the "process of real convergence of the Czech
economy incomplete", leaving significant differences on key indicators such as prices and
incomes between the Czech Republic and the
Eurozone.
And this is the Czech Republic, whose per capita
Gross Domestic Product this year is expected
to reach USD 22,627 in nominal terms (at USD
9,826 for Bulgaria) , where the average salary
is USD 1,000 (at USD 554 for Bulgaria) , and
where unemployment reached record lows of
1.9% across Europe last year.
“The Czech economy also continues to differ
substantially in structure from the euro area, a
factor which would complicate the implementation of the single monetary policy,” says Markéta
Fišerová, Director of the Communications Division
and CNB Spokesperson. “By contrast, the high
degree of openness of the Czech economy and
its close trade and ownership links with the euro
area have long spoken in favour of adopting the
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13

euro.” But according to this indicator, the Czech
Republic looks a little better - with an average
age of 42.1 years against 42.7 for Bulgaria (CIA
Worldbook 2018), despite the significantly lower
life expectancy in this country (Czech Republic 78.3 years, Bulgaria - 74.6) .
Certainly, there are many meaningful arguments
in favour of the euro, the Czech report emphasises. The relatively stable exchange rate of the
koruna against the euro even during this year’s
deep economic decline, the renewed alignment
of the Czech and euro area financial markets,
and the resilient banking sector in the Czech Republic can also be assessed as positive. In Bulgaria, where the currency board is pegging the
lev to the euro, it is already largely consumed.
Rather, such benefits would go to Croatia, which
has managed to keep the kuna within acceptable limits only at the cost of periodic (and in
some cases expensive) interventions by its central bank.
ANOTHER FACTOR THAT SPEAKS IN FAVOUR
OF THE EURO is the already existing "euroisation" of the economy - that is, the voluntary replacement of the local currency with the euro,
whether for savings or as a means of payment.
The simplest method to measure this euroisation
is to detect the share of euro-denominated bank
loans and bank deposits. Here the gap between
the Czech Republic and Croatia is visible: for Croats, with their highly euroised economy, these two
indicators are 51% and 49% respectively - that is,
in practice, half of the loans and deposits are in
euros. While in the Czech Republic, the numbers
are 14% and 7% respectively. Bulgaria is in the
middle with 32% and 28% - indicators that are not
definite arguments in favour of the euro.
The last curious aspect of the Czech report
traces the special path of Bulgaria and Croatia
to the euro area: in both countries, for the first
time in history, joining ERM II was coupled with
joining the banking union and placing their major
financial institutions under the direct supervision of the European Central Bank. "European
legislation does not provide for such a condition for joining ERM II," the report said. But the
voluntary agreement of Bulgaria and Croatia to
accept such a condition could have the effect
of setting a precedent for other potential candidates for the currency mechanism, such as the
Czech Republic. "The Czech Republic does not
yet consider participation in the banking union
as a necessary condition for ERM II," the report
concludes.
HOWEVER, THE CZECHS' ANALYSIS ONLY
cautiously outlines the main argument against
current Eurozone membership: its own growing
uncertainty.
Reactions against the coronavirus will add at least
EUR 1.5 trillion in additional debt and for the first
time the sovereign debt of the Eurozone countries
will exceed the size of its economy, The Financial
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Against this background, the impatience with
which Bulgaria entered the banking union and
ERM II (without even imitating serious public
discussion) continues to arouse astonishment
among the more sceptical European nations
Times explains. Several of its largest countries
already have budget deficits above 10% of their
GDP, including France, Italy and Spain. Italy's
sovereign debt, which until this winter was about
135% of GDP, will be almost 160% at the beginning of next year - close to the levels of Greece.
This has given new strength to the ECB's
long-circulating debt cancellation proposals.
Riccardo Fraccaro, the Prime Minister Giuseppe Conte's closest aide, spoke of 'cancelling of sovereign bonds bought during the
pandemic or perpetually extending their maturity' (practically the same thing because
a debt with a permanent deferral maturity is
a debt that you do not intend to pay). Even
European Parliament President David Sassoli said debt cancellation was an "interesting
working hypothesis". Naturally, a similar perspective makes thrifty North Europeans’ hair
stand on end. If serious consideration is really
given, this threatens The Netherlands, Austria
and even Germany’s very membership of the
Eurozone - their domestic political pressure
against debt remittance will be enormous. Not
surprisingly, ECB President Christine Lagarde
was adamant that it would be illegal, the man-

ager of the French national bank Francois
Villeroy de Gallo called it a "very dangerous
path", and even the Italian board member of
the ECB Fabio Panetta described it as something with "destabilising consequences”.
HOWEVER, THE QUESTION IS, as financial
commentator Matthew Lynn pointed out in an
analysis for The Spectator, whether the ECB
has any other choice at all. Italy's debt is already
reminiscent of the old wisdom that if you owe
USD 1,000 to the bank, the problem is yours,
but if you owe a million, the problem is with the
bank. Italy already owes more than EUR 2.2 trillion - the third largest debt in absolute terms in
the world. The majority goes to the ECB, which
bought virtually every new issue this year, the
rest to banks in Italy and other Eurozone countries. “Italy already owes vast sums of money,
which its shrivelled, shrunken economy, battered
by 20 years inside a dysfunctional monetary union, won't be able to cope with. In truth, when
you owe that much money, you can hijack the
system, and the debtor can take control,” Matthew Lynn, author of The Long Depression: The
Slump of 2008 to 2031, concludes.
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ТРЯБВА ДА СЕ
ПОДГОТВИМ ЗА
ДИГИТАЛЕН СВЯТ
БЕЗ "БИСКВИТКИ"
Владимир Денев, основател и управител на Медия Агенция Аргент,
пред Bulgaria ON AIR
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография ФЕЛИЯ БАРУХ

Г

-н Денев, как ще изглежда медийният пазар
в България през 2021 година? Очаквате ли
разместване на пластовете и покрай промяната в собствеността на някои основни
играчи?
Смятам, че пазарът става все по-конкурентен, и
промените в собствеността, окрупняванията, съвсем логично ще се отразят върху позициите, но и
върху предлагания медиен продукт. Очакваме тези
промени да дадат по-дългосрочно отражение върху
търговската политика и конкуренцията между отделните играчи на медийната сцена у нас.
Все повече дигитални рекламни бюджети мигрират към Google, Facebook и останалите социални
медии. Което означава, че и все повече бюджети
мигрират извън България. Докъде е стигнал този
процес, и колко още може да понесе българският
рекламен пазар? Как го понасят медийните агенции?
Този процес се развива много бързо, като можем да
добавим и още факти – много компании управляват
рекламата си в социалните медии сами. Нещо пове-
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че, насочват се към пълна дигитална трансформация на бизнеса си, за да се подготвят за бъдещето.
Наблюдаваме тази тенденция от няколко години,
още с навлизането на Google и Facebook. Ситуацията с Covid-19 подейства като катализатор на
процеса по миграция. Решаваща стъпка за дигиталните медии е и ще продължи да бъде създаването
на видео, статии и интересните мобилни формати.
Подобно собствено съдържание набира все повече популярност сред рекламодателите. Те искат
да инвестират в проекти, които са интересни и
специално създадени за тях. Традиционната банер
реклама обаче продължава да има своето място в
медийното планиране, тъй като има формати, достъпни единствено чрез директна сделка с медията.
Част от комуникационните групи вече публикуваха
своите рекламни тарифи и виждаме, че фокусът им
и за 2021 година са PR/нейтиви, rich media-форматите и мобилна реклама.
Медийните агенции отдавна са наясно, че трябва
да имат готови и обучени кадри, които, освен да
планират, трябва да могат да обслужват и цялостни performance кампании.
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Това, което също
трябва да отчетем, е,
че съвсем скоро ще заживеем в дигитален свят,
в който т.н. бисквитки
- third-party data - няма да
съществуват. Поверителността на данните е
една от горещите теми
и възможността за
адаптация към новите
реалности ще е повратен момент за цялата
индустрия. Най-вероятно приходите на Google
и Facebook от техните
рекламни
екосистеми
ще останат не особено
засегнати, тъй като те
разполагат с огромен
обем важни потребителски first-party данни. В същото време обаче много
компании работят да
намерят алтернатива
за натрупване на данни и
създаване на собствени
решения.
Което ще намали зависимостта от социалните мрежи и Google?
Бен Гот, вицепрезидент
на Анализ и Стратегия
в Merkle EMEA, казва,
че през следващите 10
години би било добре за
брандовете да инвестират повече в инструменти за управление на идентичността,
което ще им помогне да намалят зависимостта си от Facebook и Google. Така те
ще получат много по-точна представа за
аудиториите си от медии и маркетинг до
търговия и услуги. Всеки отдел ще може да
изгради по-силна, базирана на хората маркетингова стратегия, основана на по-стабилна сегментация и моделиране, реклама,
персонализация и анализ.
От една страна, всичко това е предизвикателство за медиите и медийните агенции
на нашия пазар, но, от друга страна, създава
нови възможности за нас. Ние разполагаме
с натрупания опит и първи се сблъскваме
с промените в медийния пейзаж. Можем да
видим ясно тенденциите и спрямо тях да
променим модела на бизнеса си, да развием нови услуги, да разработим собствени
инструменти, които ще предлагат реална
стойност за нашите клиенти, ще ни позволят да продължим да допринасяме за успеха
на техния бизнес. Ние в Медия Агенция Аргент постоянно работим в тази посока и
тази година отново имаме готови решения,
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които ще предложим на клиентите си. Както е било и досега, онези, които не успеят
навреме да оценят и да реагират на промените, ще останат в миналото.
Забелязвате ли промени при социалните
медии? Някога Facebook тръгва от студентските общежития, но в последните
години сякаш масово го откриха над 55-годишните - и това автоматично прогони
под 20-годишните. Отразява ли се това
от гледна точка на рекламния пазар?
Напълно нормално е хората и над 55 години
да използват Facebook. В днешно време е
по-скоро странно да нямаш профил в социалните мрежи, отколкото да имаш, независимо от възрастта.
Пример за важността им е фактът, че все
повече млади хора избират да продължат
обучението си в чужбина и социалните
мрежи са шансът на родителите, бабите
и дядовците да поддържат ежедневната си
комуникация с тях.
По данни от Statista за октомври 2020, 18,9%
от активните потребители на Facebook в

България са на възраст
над 55. 20-годишните
са по-скоро в Instagram
и TikTok. С интерес
следим
развитието
на тази платформа,
TikTok, и се надяваме
съвсем скоро да реализираме рекламна кампания там.
Тези тенденции се отразяват на рекламния
пазар дотолкова, доколкото e нужно, както и
досега, внимателно да
подбираме и съобразяваме към какъв таргет
е насочен конкретният
рекламиран продукт или
услуга, за да изберем
максимално ефективните канали, през които
да достигнем до потенциалните му потребители.
Социалните медии придобиват все по-голямо
значение за различните
поколения, съответно и
за брандовете и компаниите от гледна точка
на връзката с тях. Това
беше видима тенденция
и преди COVID-19, който само ускори процесите. На практика почти всички възрастови
групи могат да бъдат
успешно
достигнати
през съдържание в тези медии, стига то
да бъде подбрано и поднесено с отчитане на всички особености на аудиториите,
към които се стремим – кои са те, къде са,
каква е предпочитаната от тях форма да
получават информация. Това важи с особено голяма степен за Z-поколението, което
на практика променя пейзажа на социалните медии. Това поколение ползва и гейминг
платформите за социална интеракция. Те
търсят общуване, забавление. Искат нови
формати - и съответно провокират възникването им. TikTok е най-актуалният пример
за това.
Телевизията си остава в основата на
пирамидата на българския рекламен пазар. Но на по-развитите пазари тя вече
официално отстъпи първенството на
стрийминг услугите. Очаквате ли подобно нещо да се случи и у нас? Още едно
перо, по което рекламните бюджети могат да изтичат извън страната...
На този етап стрийминг услугите не са толкова популярни в България, колкото са в САЩ
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или Великобритания, например. Колегите ни
от партньорските агенции на Local Planet
(Аргент е член и съосновател на тази найголяма верига от независими медийни агенции в света, б. ред.) споделят, че действително има тенденцията за така наречения
cord-cutting - отказ от кабелна и сателитна
телевизия и преминаване към стрийминг
платформи. Но българският пазар е много
различен и консумацията на телевизия ще
продължи да е по традиционния начин поне в
следващите 3-5 години. Това е така, защото
телевизията е достъпна и евтина, докато
Video-on-demand платформите са платени.
Световните тенденции рано или късно дават отражение и у нас. По отношение на
телевизията обаче, промените се случват
по-скоро бавно. За съжаление населението
у нас е застаряващо и консервативно, и побавно променя установените навици. Дори
по време на локдауна през пролетта се видя,
че гледаемостта на телевизия се увеличи
значително, и то не само при по-възрастните, а и при по-младите. Разбира се, имаше
сериозно нарастване и на онлайн потреблението, появиха се и нови потребители, включително по-възрастни. Нещо относително
ново, което забелязахме, беше, че българ-

изцяло се фокусира върху дигиталните комуникации и всички услуги, свързани с тях.
Тя е нашият поглед от настоящето към
бъдещето. В същото време ние живеем в
настоящето на нашия пазар, за който вече
отбелязахме, че офлайн медиите все още
имат голяма тежест и място в медийните
комуникации на повечето брандове.
Аргент е наложено име на медийния пазар,
но повечето ни клиенти с инвестиции в
интернет се обръщаха към нас предимно
за медийно планиране и купуване. Поставихме си за цел да развием широк спектър
от дигитални услуги, инвестирахме в привличането на специалисти в областта на
performance, SEO, web developers, дизайн, и
обособихме дигиталното ни звено в отделна дигитална агенция, за да изградим разпознаваемо име и в дигиталната сфера.
Какви са резултатите на All Digital до
момента? Ще се задълбочи ли тази специализация в бъдеще или, напротив, ни
очакват консолидации в агенционния сектор покрай сложните обстоятелства
напоследък?
За малко повече от година All Digital успя да
спечели и успешно обслужва клиенти, които

"В бъдеще, в едно дигитално пространство без бисквитки, трябва да идентифицираме и намираме аудиториите по
напълно нов начин. Решението е това да
става през съдържанието"
ските телевизии навлизат все по-уверено и
в тази територия. Затова не смятам, че е
задължително рекламни бюджети много поактивно да изтичат извън страната заради
нарастващото потребление на стрийминг
услуги. Те спокойно могат да остават тук,
стига българските медийни групи успешно
да трансформират и продължат да обогатяват портфолиото от предлагано съдържание. И в контекста на първия въпрос за
промяна в собствеността, вече са налице
възможности за бизнес синергии медии-телеком, които можем да очакваме да увеличат потенциала за взаимодействие между
съдържание и потребители у нас.
Преди година създадохте All Digital, агенция за изцяло дигитално обслужване. Каква е идеята на такава агенция? Наскоро
Марк Рийд от WPP обясняваше, че се опитвал да забрани употребата на думата
"дигитално" в компаниите от групата,
защото в наши дни всички агенции трябва да бъдат дигитални...
All Digital е специализирана агенция, която

са лидери в своята сфера, както и да продължи и надгради дългогодишната работа с
традиционните клиенти на Аргент.
По-скоро смятам, че специализацията в
тази посока ще се запази, независимо от
моментното състояние на пазара, породено от коронавируса.
Преценихме, че на този етап, вместо да
утежняваме структурата и процесите в Аргент, за нас ще е по-ефективно да обособим
тези услуги в отделно бизнес звено. Това
позволява много повече оперативна гъвкавост в развитието и на двете агенции, които в същото време работят в пълен синхрон
по стратегиите и обслужването на клиентите, които ползват както традиционните
офлайн медии, така и дигиталните.
Виждате ли и възможни позитивни ефекти от цялата история с коронавируса?
Може ли тя да освободи пътя за реформи и промени, които досега са били спъвани?
Една пандемия не може да бъде гледана като
нещо позитивно, но изводите, които можем

да си направим в подобен момент, са безценни. Някои от нашите клиенти бяха силно
засегнати от локдауна, но въпреки това съумяха с наша помощ да запазят правилния тон
на комуникацията с клиентите си.
Исторически погледнато, огромна част от
реформите започват именно със сътресения.
Каква е ролята на локалните играчи в
България като конкуренти на глобални
конгломерати?
Много пъти съм казвал, че брандовете и
компаниите могат и да са глобални, но бизнесът и отношенията са локални. Това е общото виждане и основата, на която заедно
с чуждестранните ни партньори и съмишленици от най-големите независими агенции от цял свят изградихме веригата Local
Planet. Така ние съчетаваме най-доброто
от двата свята – отличното познаване на
пазара, особеностите на локалния бизнес,
което в Аргент натрупваме вече 25 години,
гъвкавостта да адаптираме нашия бизнес
към нуждите на клиентите ни, свободата да
работим само в името на техния интерес.
В същото време имаме силната подкрепа
с директен достъп до водещо ноу-хау, найактуална информация за случващото се на
най-развитите, а и на по-близките до нас
пазари, до глобални партньорства, които
локално не бихме могли да осъществим.
Ние, местните играчи, сме и онези, които
не се страхуват постоянно да предизвикват статуквото, и имаме силата и възможността да го променяме.
Аргент работи с предимно български клиенти, лидери в своите категории. Макар че
членството в Local Planet ни дава възможност да участваме и в глобални конкурси,
все още основната ни сила е на локалния пазар. По последни данни на "Капитал", Аргент
е най-голямата медийна агенция в България,
и е номер три сред всички комуникационни
агенции на пазара.
Ние разчитаме на препоръката на нашите
партньори и смятаме, че добре свършената работа от наша страна е нашето конкурентно предимство.
Кое е по-важно за бъдещето на маркетинга: данните или съдържанието? Кои
сегменти на бизнеса очаквате да растат най-много в близките години?
Данните са ценни само тогава, когато знаете какво да правите с тях, как да ги обработите, да ги разчетете и приложите.
Съдържанието, колкото и да е интересно
то, би било безполезно, ако се предлага на
аудитория, която няма интерес към него. А
как ще разберете дали има интерес? С коректни данни.
За мен двете понятия са с равностойна важност. Вярвам, че всеки експерт би се съгласил
с мен: във фокус трябва да е потребителят,
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"Независимо
от средата,
дигитална или
не, качествената, сериозна
журналистика
ще продължи
да съществува
и да печели"

неговите допирни точки с бранда. А в съвсем близкото бъдеще, в едно дигитално пространство без бисквитки, трябва да можем да
идентифицираме и намираме аудиториите по
напълно нов начин. Решението е това да става
контекстуално, през съдържанието, което комуникационните специалисти ще създават за
брандовете. А данните – тяхното качествено
акумулиране, отсяване и обработване - ще бъдат основен източник на работещи идеи, които
да ни помогнат да създадем подходящото съдържание и то да достигне най-ефективно до
потребителите.
Допускам, че технологични решения, които да
позволяват прецизност и оптимизация, ще бъдат все по-важни и търсени. Предвид промените в начина ни на живот, ускорени от пандемията, очаквам електронната търговия и
свързаната с нея комуникация да се развива още
по-бързо. Напълно различният начин на ползване
и възприемане на медиите от новите поколения
отваря възможностите за ръст на инфлуенсър
маркетинга, както и всички услуги, свързани с
предоставянето на видео-съдържание.
Заплаха ли са автоматизацията и изкуственият интелект за рекламния бранш? Или
по-скоро са инструменти за промяна?
Всичко, което е създадено от човешкия инте-
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лект, има функцията да му служи и да му помага да се развива по-успешно, да го освободи
от извършването на нискоефективни, времеемки дейности. Такава смятам, че е ролята
на технологичните решения и в рекламния
бранш. Те ще ни дадат възможността да бъдем ефективни днес и да бъдем подготвени
за бъдещето. Ние да управляваме промените,
които настъпват, а не те - нас.
На този етап ги виждаме като инструменти
за оптимизация. В нашата работа има много
субективни елементи, свързани със спецификата на всеки клиент, затова човешкият фактор запазва важната си роля.
Вие сте човек с богат опит и от другата
страна на барикадата, в журналистиката.
Как виждате нейното бъдеще в епоха, в
която дигитализацията, от една страна,
и социалните мрежи я лишават от традиционните й приходи?
Независимо от средата, дигитална или не,
качествената, сериозна журналистика ще
продължи да съществува и да печели. Тя е от
особена важност за развитието и успеха на медиите и комуникациите, и тази нейна роля ще
придобива все по-голяма роля в бъдеще. Особено
в контекста на голямата тема за фалшивите
новини, нейната функция и мисия придобиват

още по-голяма тежест. Ключът ще е на база
данните за аудиториите, съдържанието, създавано от журналистиката, да бъде поднесено
във формата, която ще отговаря на техните
нужди и очаквания, и ще им бъде доставена на
точното място, в точното време.
Отслабващата роля на печатните медии в
България само отражение на глобални тенденции ли е според вас, или се намесват и
местни особености?
Разбира се, че има и местни особености.
От гледна точка на медийната реклама, неведнъж сме говорили за основния проблем на
печатните медии у нас – липсата на прозрачност по отношение на тиражите и на възможност за измерване на рекламния ефект.
Това, между другото, е проблем, който засяга и други типове медии, външната реклама например. За рекламодателите и за нас,
агенциите, е от все по-голяма важност да
можем да прогнозираме резултатите, които би донесла комуникацията във всяка
медия. И когато нямаме надеждни данни,
на които да стъпим, нямаме основания за
активното ползване на тези канали. Към
това се добавя и проблемът с медийната
свобода и как тя се отразява на качеството на журналистиката у нас в момента.
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WE NEED TO PREPARE
FOR A DIGITAL WORLD
WITHOUT “COOKIES”
Vladimir Denev, founder and manager of Argent Media Agency, speaks with Bulgaria ON AIR
By KONSTANTIN TOMOV / Photography FELIA BAROUKH

M

r. Denev, what will the media market look like in 2021? Do you expect any dislocation of segments
due to the change in ownership
of some major players?
I believe the market is becoming increasingly
competitive and the changes in ownership and
consolidation will have an expected effect on
positions, but not on the media products offered.
We expect these changes to have a more longterm impact on the commercial policy and on
competition between the different media players
on the domestic market.
More and more digital advertising budgets are
shifting towards Google, Facebook and other
social media. This means that more budgets
will be migrating outside of Bulgaria. How far
has this process gone and how much more
can the Bulgarian advertising market take?
How are media agencies coping?
This process is developing especially rapidly,
and we can add more facts to this – many companies are managing their advertising in social
media on their own. What's more, they are moving towards a full digital transformation of their
business so that they can prepare for the future.
This trend has been emerging for a few years
and it started when Google and Facebook started
gaining popularity. Covid-19 acted as a catalyst
for the migration process. The creation of video
content, articles and interesting mobile formats is
and will continue to be a decisive step for digital
media. Similar proprietary content continues to
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rise in popularity among advertisers. They want to
invest in projects which are interesting and created specially for them. However, traditional banner
advertising still has its place in media planning,
as there are formats accessible only through a direct transaction with the media outlet. Some communication groups have already published their
advertising rates and we can see that the focus
for 2021 is on PR/natives, rich media formats and
mobile advertising.
Media agencies have long been conscious of
the fact that they need to have well-prepared
and well-trained staff at the ready, who can provide comprehensive performance campaigns in
addition to planning.
Something else we need to acknowledge is that
we will soon be living in a digital world where so
called cookies – third-party data, will cease to
exist. Data confidentiality is definitely a hot topic
and the possibility of adapting to the new reality will be a turning point for the whole industry.
The profits Google and Facebook bring in from
their advertising ecosystems will largely remain
unaffected, as they have a huge quantity of important user first-party data. At the same time,
however, many companies are working to find
an alternative to collecting data and creating
their own solutions.
And this is going to reduce dependency on
social media and Google?
Ben Gott, vice-president of Analytics Practice
Lead at Merkle EMEA, said that it would be good
for brands to invest more in identity management

tools in the next ten years, as this will help them
reduce their dependence on Facebook and
Google. This will also give them a much more
accurate idea of their audience ranging from
media and marketing to commerce and services.
Every department will be able to create a stronger, people-based marketing strategy founded on
more stable segmentation and modelling, advertising, personalisation and analysis.
On the one hand, all of this is a challenge to
media outlets and agencies on our market, but
on the other hand, it creates new opportunities for us. We have the experience and we are
the first ones facing the changes in the media
landscape, we can clearly see the trends and
change our business model accordingly, develop
new services and our own tools, which will offer
real value to our clients and allow us to continue
contributing to the success of their business. We
at Argent Media Agency are constantly working
towards this goal and this year, as always, we
have solutions at the ready for our clients. Just
like until now, the ones who fail to assess and
react to changes will be a thing of the past.
Are you noticing changes in social media?
One upon a time, Facebook started off from
student dormitories, but in recent years, it
seems that 55-year-olds have been discovering it en masse and this appears to have automatically driven away 20-year-olds. Is this
having an impact on the advertising market?
It is completely normal for people above 55 to
use Facebook. These days, it is less common

not to have a social media profile than to have
one, regardless of age.
An example of the significance of social media
profiles is the fact that more young people are
choosing to continue their education abroad and
social media gives their parents and grandparents
the opportunity to stay in touch on a daily basis.
According to Statista data for October 2020,
18.9% of active Facebook users in Bulgaria are
aged over 55. 20-year-olds are predominantly
present in Instagram and TikTok. We are following the development of the TikTok platform with
great interest and we hope that we will soon have
an implemented advertising campaign there.
These trends are definitely having an impact on
the advertising market to the extent that, as until
now, we need to carefully pick and choose the
target of our specific advertising product or service, so as to choose the most effective channels to reach potential users.
Social media are becoming increasingly significant for different generations, as well as for
brands and companies, as they relate to social
media. This was a visible trend before COVID-19, which served to accelerate these processes. Practically all age groups can be effectively reached through content in social media,
as long as the content is selected and presented
by taking into account all characteristics of the
targeted audiences – who they are, where they
are, what their preferred method of consuming
information is. This is especially true about Gen
Z which practically changed the landscape of
social media. This generation also uses gaming

platforms for social interaction. They are looking
for communication and entertainment. They also
want new formats and thus provoke them into
existence. TikTok is the latest example of this.
Television remains the foundation of the Bulgarian advertising market. But on more developed markets, it has now lost ground to
streaming services. Do you expect something
similar to happen domestically? Is it another
budget item leaking abroad?
Streaming services are not as popular in Bulgaria yet, as they are in the USA or the UK, for
instance. Our colleagues from our partner agencies at Local Planet (Editor’s note: Argent is a
member and co-founder of this leading chain of
independent media agencies in the world) say
that there really is a trend for so called cord-cutting – a rejection of cable and satellite television
and transition towards streaming platforms. But
the Bulgarian market is very different and the
consumption of television will continue as traditionally for the next 3-5 years. This is because
television is accessible and inexpensive as compared to the paid Video-on-demand platforms.
Global trends will eventually have consequences
domestically. But with regard to television, changes are taking place at a relatively slower pace.
Unfortunately, the majority of the population is
elderly, conservative and reluctant to change established habits. Even during the spring lockdown
we could see that television viewership increased
drastically, not just for the elderly demographic,
but for young people as well. Of course, there

was also a surge in online usage, many new users emerged, including elderly ones. Something
relatively new we noticed was that Bulgarian television networks are joining this segment with increasing confidence. So I don't think advertising
budgets will necessarily move abroad due to the
growing usage of streaming services. They can
definitely remain here, if Bulgarian media groups
succeed in transforming and continue expanding
their content portfolio. And in the context of the
first question regarding the change of ownership,
there are now opportunities for business synergies between media outlets and telecommunication providers which we could expect to increase
the potential for the interaction of content and users in the country.
A year ago, you created All Digital, an agency
for full digital service. What is the concept
behind such an agency? Recently, Mark Reed
from WPP explained that he tried to ban the
word “digital” in companies from the group
because nowadays all companies are expected to be digital...
All Digital is a specialised agency focused solely
on digital communications and all services related to them. It is an expression of our vision
for the future. Nevertheless, we are operating
on the current Bulgarian market and we already
mentioned that offline media still have a significant impact and place in most brands’ media
communications.
Argent is an established name on the media market, but most of our clients with investment in the
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internet have mainly contacted us for the purpose of media planning and purchasing. We took
it upon ourselves to develop a wide range of digital
services, we invested in the recruitment of specialists in the areas of performance, SEO, web developers, design, and we separated our digital division
in a different agency, so that we could build a distinguished name in the digital field as well.
What results has All Digital produced so far? Is
this specialisation likely to evolve in the future,
or is it the opposite, should we expect to see
a lot of consolidation in the agency sector as a
result of the complicated recent situation?
In a little over a year, All Digital managed to win
over clients who are leaders in their fields and
successfully tend to their needs, while also continuing to build on our long collaboration with
Argent's traditional clients.
I am more inclined to believe that specialisation
will continue in this direction, regardless of the
current state of the market caused by the coronavirus.
We decided that at this moment, instead of putting a greater burden on Argent's structure and
processes, it will be more effective for us to separate these services in another business division.
This gives us much greater operational flexibility
in terms of the development of both agencies,
which are at the same time working in sync on the
strategies and services we provide to our clients,
using both traditional offline media and digital media.
Are you seeing any potential silver linings
from the whole coronavirus situation? Could
it make way for reforms and changes that
were difficult until now?
A pandemic cannot be viewed as something
positive, but the takeaways from a time like this
are invaluable. Some of our clients were badly
hit by the lockdown, but despite that, with our
help, they managed to maintain the right tone in
their communication with clients.
Looking at this historically, a huge part of reforms began precisely with great turmoil.
What is the role of local Bulgarian players as
competitors to global conglomerates?
I have said it time and again that brands and
companies may be global, but business and relationships are local. This is the general opinion and the foundation on which we created the
Local Planet chain together with our partners
abroad and collaborators from the largest independent agencies across the globe. In this way,
we combine the best of both worlds – excellent
knowledge of the market, the specificities of
local business, which we at Argent have been
working on for 25 years, the flexibility to adapt
our business to the needs of our clients and the
freedom to work solely in their interest.
At the same time, we have the solid support with
direct access to industry-leading know-how, the
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"Regardless of the
environment –
whether digital
or not, serious
journalism will
continue to exist
and generate profit"
most current information about what’s going on
on the most developed markets, as well as on
the markets closer to home, access to global
partnerships which we would not be able to implement locally. It is we, the local players, who
are not afraid to constantly challenge the status
quo and who have the power to change it.
Argent works mainly with Bulgarian clients who
are leaders in their sectors. And even though
our membership in Local Planet allows us to
take part in global competitions, our main edge
still lies in the local market. According to data
from Capital weekly, Argent is the largest media
agency in Bulgaria, and third of all the communications agencies on the market.
We rely on the references our partners provide
for us and we believe that a job well done is our
competitive advantage.
What is more important for the future of marketing: data or content? Which business segments do you expect to see grow the most in
coming years?
Data is only valuable when you know what to
do with it, how to process it, read it and apply it.
Content, as interesting as it can be, would only
be useful if offered to an audience that is interested in it. And how do you know if it is interested? With specific data.
For me, the two terms are equally significant.
And I think that any expert would agree: the focus needs to be on the user and their contact
points with the brand. And in the near future, in a
digital space with no cookies, we need to be able
to identify and find audiences in a completely
new way. The solution is to do this contextually,
through content communication specialists create for brands. And as for data – their quality accumulation, differentiation and processing, they
will be a main source of working ideas which
will help us create suitable content and make it
reach users.
I am willing to believe that technological solutions allowing for precision and optimisation
will be increasingly important and sought after. Given the changes in our lifestyles, which
were accelerated by the pandemic, I expect
e-commerce and related communication to
develop at an even quicker pace. The completely different way media is being used and
perceived by new generations creates growth

opportunities for influencer marketing, as well
as all services related to the provision of video
content.
Are automation and AI a threat to the advertising industry? Or are they instead the
means for change?
Everything created by human intellect has the
function to serve mankind and help them develop more successfully, as well as to relieve them
from having to performing inefficient and timeconsuming activities. That is what I believe the
role of technological solutions is in the advertising industry. They can give us the opportunity to
be effective today and prepared for tomorrow.
For us to manage the changes to come, instead
of the other way around.
At this point, we see them as tools for optimisation. In our line of work, there are many subjective elements related to the specific characteristics of each client, so the human factor will keep
its significant role in this.
You also have a lot of experience on the other
side of the fence, in journalism. How do you
see journalism developing in an age where
digitalisation on the one hand, and social media on the other, are taking away traditional
revenues?
Regardless of the environment – whether digital or not, serious journalism will continue to
exist and generate profit. It is especially significant when it comes to the development and
success of media and communications and
this role will only grow in the future. Especially
in the context of the larger topic of fake news,
its function and mission are of even greater
significance. The key will be for content based
on audience data and created by journalists
to be presented in a form that meets the audience’s needs and expectations and to be
delivered at the right place and in the right
moment.
Do you think the receding role of printed media in Bulgaria is solely due to global trends,
or do you think there are local factors at play
as well?
Naturally, there are local factors. When it comes
to media advertising, we have talked many times
about the main problem with printed media in the
country – the lack of transparency in the matters of circulation and measuring the effect of
advertising. By the way, this is a problem that
concerns other types of media as well, for instance outside advertising. For advertisers and
for us, agencies, it is becoming more and more
important to estimate the results that communication in any media would bring. And if there is
no reliable data to lean on, we have no reason
to use these channels actively. This includes the
issue with media freedom and how it is affecting the quality of journalism in the country at the
moment.

December 2019

27

5

ДОБРИ
ИДЕИ
ЗА УТРЕ

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
SPORT FOR EVERYONE

FIVE GOOD IDEAS
FOR TOMORROW
Стартъпите,
които спечелиха
"Вдъхновяващите 5"
на Bloomberg TV Bulgaria

The start-ups that
won Bloomberg TV
Bulgaria's inaugural
Inspiring5

Когато става дума за държавни разходи в
подкрепа на науката и иновациите, България, меко казано, не е сред отличниците (виж
стр. 36). Но напук на пренебрежението от
бюджетните разпредели, у нас има множество млади и изпълнени с идеи предприемачи.
За да ги окуражи, в чест на петата годишнина от създаването си Bloomberg TV Bulgaria
организира "Вдъхновяващите 5". В конкурса
участваха над 40 стартиращи компании, от
които 33 стигнаха до финалното гласуване,
проведено сред аудиторията на водещата
бизнес телевизия на България. На база на
получените гласове пет от тези стартъпи
бяха отличени и спечелиха менторски сесии
с петима успели предприемачи с глобален поглед: Диана Стефанова - вицепрезидент „Глобална стратегия за развитие” във VMWare,
Момчил Василев, управляващт директор на
глобалната предприемаческа мрежа Endeavor
Bulgaria, Светозар Георгиев - съосновател
на Telerik, Telerik Academy и Campus X, Адел
Закут, архитект и предприемач от Лондон,
и Деян Витанов от Сан Франциско - маркетингов директор на световната гейминг
компания Playco и основател на компанията
Chobolabs в Силициевата долина.

When it comes to government spending in
support of science and innovation, Bulgaria is
no overachiever, to put it mildly (see page 36).
But despite the neglect from budget allocations, the country has no shortage of creative
young entrepreneurs. To encourage them, in
honour of the fifth anniversary of its establishment, Bloomberg TV Bulgaria is organising the
Inspiring5. Over 40 start-up companies took
part in the competition, 33 of which reached
the stage of final voting held among the audience of Bulgaria’s leading business television
channel.
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Based on the received number of votes, five
of these start-ups were awarded the prize of
mentorship sessions with five successful entrepreneurs with global ambitions: Diana Stefanova – Vice President of Global Development Strategy at VMWare, Momchil Vasilev,
Managing Director of the global network of entrepreneurs, Svetoslav Georgiev – co-founder
of Telerik, Telerik Academy and Campus X,
Adel Zakut – architect and entrepreneur from
London, and Deyan Vitanov from San Francisco – Marketing Director of the leading global
gaming company Chobolabs in Silicon Valley.

Varrio Sport – All Seasons Outdoor е търговска интернет платформа за всички любители на активния живот на открито (а те
стават все повече). Създателите й сами
са се сблъсвали през годините с липса на
информация къде и с какво да практикуват
даден спорт, откъде да се набави екипировка и така нататък. Затова решават да
създадат платформа, която да дава отговор на всички въпроси. Varrio Sport е едновременно медия, информационен център и
онлайн магазин.
Проектът стартира през 2017, воден от
един основен принцип: всички процеси да
са удобни, сигурни и лесни за клиента. "В
търговски план целта е да осигурим пълно
обслужване, като намерим за клиента не
най-добрата или най-скъпата, а най-подходящата за него инфорвация и екипировка",
обясняват Калоян и Деница, двама от основателите. В екипа попадат и множество
професионалисти - спортисти, инструктори, лекари, психолози, автори, дизайнери и
така нататък. Тази година в допълнение
към основния бранд бяха стартирани още
две инициативи - независима медия за
спорт и природа, и фондация със същата
насоченост, която планира да подпомага в
спорта каузи и особено деца с таланти или
проблеми. Амбициозният екип замисля и излизане на няколко външни пазара.
VARRIO SPORT – All Seasons Outdoor is a
commercial online platform for all fans of the
active outdoor lifestyle (and their number is

BUSINESS
STARTUPS

growing every day). Their creators have experienced first-hand the lack of information about
where and when they can practise a specific
sport, where equipment can be supplied from,
etc. So they decided to create a platform with
answers to all those questions. Varrio Sport is a
media outlet, an information centre and an online store all at the same time.
The project began in 2017, with one guiding
principle: all processes must be convenient,
secure and easy for the client. “Commercially,
our goal is to provide comprehensive service
by finding not the best or the most expensive
information and equipment for the client, but
rather those most suitable for that particular client”, explained Kaloyan and Denitsa, two of the
founders. There are a number of professionals
in the team – athletes, instructors, doctors, psychologists, authors, designers, etc. This year,
two more initiatives were launched in addition to
the main brand – an independent sports and nature media outlet and a foundation with the same
scope, which intends to help sports causes and
children with talent or in need in particular. The
ambitious team is also planning a launch on several foreign markets.

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРОДАВА
В ГЕРМАНИЯ
EVERYONE CAN MAKE SALES
IN GERMANY

Bulgaria Store е първата по рода си дигитална онлайн платформа за продажба на български стоки по цял свят. Тя позволява на

всеки местен производител лесно и ефективно да предложи своите продукти, засега приоритетно на германския и австрийския пазар.
И този стартъп потегля официално
през 2017 година. Основан е от Георги Георгиев, завърнал се в България
след 15 години следване и работа в
Германия. Само за първите две години Георгиев и екипът му успяват
да осъществят над 5000 продажби,
позиционирайки безплатно над 500
продукта от 30 различни български
компании.
Bulgaria Store изгражда бранда на
всеки местен производител, дори
той да няма опит в експорта. Платформата управлява стоката и поръчките
както към крайни, така и към бизнес клиенти в професионални модерни fulfillment
складове, спестявайки ресурс на всеки български производител от четири отдела: IT,
маркетинг, външна търговия и управление
на склад и стоки.
BULGARIA STORE is the first of its kind digital online platform for the purchase of Bulgarian goods across the globe. It allows every local
producer to offer their products with ease and
efficiency, so far with the priority being the German and Austrian markets.
The start-up began officially in
2017. It was founded by Georgi
Georgiev, who returned to
Bulgaria after working in Germany for 15 years. In the first
two years alone, Georgiev and
his team managed to facilitate
over 5,000 sales, placing more
than 500 products from 30 different Bulgarian companies
with no charge.
Bulgaria Store develops the
brand of any local producer,
even if they have zero experience in exporting. The platform
manages the goods and orders
to both end-consumers and business clients in
contemporary professional fulfilment warehouses, thereby saving Bulgarian producers costs
from four departments: IT, marketing, exports

and warehouse and goods management.

ПЛАСТМАСА ОТ
РАЗВАЛЕНО МЛЯКО
PLASTIC FROM SPOILED MILK

Обсерватория за идеи 2D е сдружение с
нестопанска цел, чиято цел е "разработване и осъществяване на идеи, свързани
с запознаване на децата с науката и върховите технологии, опазване на биоразнообразието, съхраняването на специфичния
български бит, традиции и култура, както и
активно участие и иницииране на социално
значими каузи".
Екипът се състои от млади и активни хора
от Габрово, които вече могат да се похвалят с 11 успешни проекта с образователна
насоченост. Сред тях са конкурсът „Звездни градове“, „Училище за дронисти“ и „Летни Мотивационни Лагери“, където далеч от
шума на града деца и възрастни общуват
помежду си по теми, свързани с бъдещето.
В момента двама активисти от сдружението работят по най-сложния проект до
момента - как от млечни продукти с изтичащ срок на годност да извлекат ефикасно
млечна киселина като суровина за производство на биоразградима пластмаса (PLA).
Идеята е тази пластмаса да се използва от
3D принтери за създаването на предмени,
които не замърсяват околната среда.
OBSERVATORY FOR IDEAS – 2D is a non-profit
association with the purpose of “development
and implementation of ideas for the development and implementation of ideas for introducing children to science and leading technology,
preserving biodiversity, safeguarding the Bulgarian way of life, traditions and culture, as well as
December 2020
2019
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active participation and initiation of socially
significant causes”.
The team consists of active young people from
Gabrovo who now have eleven successful projects in the field of education behind their back.
They include the contest “Start Cities”, “School
for Drone Operators” and “Summer Motivational
Camps”, where children and adults can communicate on topics related to the future away from
the noise of the big city.
At the moment, two activists from the association are working on their most complicated project yet – how they can effectively derive lactic
acid from expiring dairy products as raw material for the production of biodegradable plastic
(PLA). The concept entails using this plastic in
3D printers for creating objects that don’t contribute to environmental pollution.

МАРКЕТИНГ ПО
СМАРТФОНА
MARKETING OVER
THE SMARTPHONE

Subscribe.bg e нов тип софтуер, създаден
от четирима души с дългогодишен опит в
сферата на т. нар. mobile messaging. Целта
на платформата е да улесни комуникацията
между бизнес и неговите клиенти, позволявайки моментална обратна връзка. По-персонализираното клиентско обслужване естествено води и до повече продажби.
Екипът споделя вярването, че зад всеки успешен бизнес стоят качествените взаимоотношения с клиентите. Но във времена на
физическо дистанциране и масова дигитализация тези отношения често всъщност
са лишени от персонализация и просто се
разпадат. Платформата обединява два от
най-популярните канали за комуникация в
България – Viber и SMS (при тях процентът
на отваряне на съобщенията е над 95%, в
сравнение с едва 20% за e-mail). Така един
бизнес достига мигновено до повечето си
настоящи и нови клиенти със смартфони и
ги ангажира с персонални оферти, запитва-
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ния и новини - бързо, лесно и без да са необходими инсталации на мобилни приложения.
Софтуерът позволява лесно събиране и сегментиране на клиентска база с контакти
в съответствие с GDPR, спомага за популяризирането и достигането до крайни потребители, предоставяйки им персонализирани и интерактивни промоции, напомняния,
запитвания и новини в реално време.
SUBSCRIBE.BG is a new type of software created by four people with abundant experience in
the field of so called “mobile messaging”. The aim
of the platform is to facilitate communication between businesses and their clients, allowing for
instant feedback. Naturally, a more personalised
customer experience will lead to more sales.
The team shares the belief that quality customer
relationships are behind every successful business. But in times of physical distancing and
mass digitalisation, these relationships are often
void of personalisation and they simply fall apart.
The platform reconciles two of the most popular
communication channels in Bulgaria – Viber and
text messaging (where the read percentage is
over 95%, as compared to merely 20% for email). This allows businesses to reach most of
their current and potential clients instantly via
smartphone and to engage them with personalised offers, inquiries and news – quickly, easily
and without any mobile applications that require
installation.
The software allows for easy collection and segmentation of a client base with contacts in compliance with GDPR, it helps with popularisation
and with reaching new clients by providing them
with personalised and interactive promotions, reminders, inquiries and news in real time.

ЗЕЛЕНА РЕВОЛЮЦИЯ
THE GREEN REVOLUTION
Green Revolucia e първият магазин с нулев въглероден отпечатък в
България. И всъщност е
много повече от магазин,
уверяват от екипа му.
Мисията на създателите
е да направят природосъобразния начин на живот
достъпен за всеки. Затова компанията създава и
разпространява алтернативи на пластмасовите изделия за еднократна употреба, залага на
партньорства с малки
местни компании, ориен-

тирани към опазването на околната среда.
Продукти от други държави се внасят само
когато не могат да бъдат открити местни
алтернативи.
Екипът на Green Revolucia с удоволствие
споделя своите знания, опит и съвети чрез
специално създадения блог, а освен това организира и работилници за натурална козметика, восъчни кърпи и природосъобразни
аксесоари.
За корпоративните си клиенти, Green
Revolucia предлага и устойчиви фирмени
подаръци като бамбукови четки за зъби и
кейсове, картички, които могат да се засаждат, метални и бамбукови сламки и други, както и консултации за намаляване на
отпадъците в офиса и по време на събития.
GREEN REVOLUCIA is the first store with a
zero carbon footprint in Bulgaria. And its team
assures us it is actually a lot more than just a
store. The creators’ mission is to make an environmentally friendly way of life accessible to
everyone. Which is why the company creates
and distributes alternatives to disposable plastic
goods and relies on partnerships with small local
companies focused on preserving the environment. Foreign products are only imported when
no local alternatives can be found.
Green Revolucia’s team is happy to share their
knowledge, experience and advice through their
dedicated blog, and they also organise workshops for natural cosmetics, wax towels and
environmentally friendly accessories.
For their corporate clients, Green Revolucia offers sustainable company gifts such as bamboo toothbrushes and cases, cards that can be
planted, metal and bamboo straws and other
products, as well as consultations for reducing waste generated in the office and during
events.
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БЪЛГАРИЯ
И НАУКАТА: 0.84%
BULGARIA AND
SCIENCE: 0.84%

ЩЕ ПОСКЪПНАТ ЛИ РЯЗКО
САМОЛЕТНИТЕ ПЪТУВАНИЯ?
ARE AIRLINE PRICES ABOUT
TO SKYROCKET?

Преди две години аналитиците на Saxo Bank го разгледаха като един от своите невероятни, но все пак теоретично възможни трусове за икономиката: да се въведе глобален
данък върху самолетните пътувания. Но ето, че през 2020 "невероятното" вече започва
да се случва. От 1 януари Нидерландия ще таксува с по 7.50 евро всеки пътник, излитащ
от територията на страната. Финансовото министерство на кралството обясни мярката като част от борбата с промените в климата, и подчерта, че до момента международните полети не се облагат, докато автомобилният и железопътният транспорт
плащат такси замърсяване.
Решението предизвика остра протестна реакция от авиационния и туристическия
бранш. От Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) настояха, че подобна мярка по време на "най-тежката криза в историята на авиацията" ще се отрази
"на работните места и възстановяването, а не на емисиите въглероден диоксид". Браншовата организация Airlines For Europe (A4E) нарече плановете "шокиращи и тревожни",
още повече, че парите от данъка няма да подкрепят намаляването на въглеродния
отпечатък в авиацията, а просто ще влязат в общия бюджет на Нидерландия.
Летище Схипхол в Амстердам отчете едва 1.14 млн. пътници през октомври, при 6.4
милиона година по-рано. Товарните превози, за които новата такса не се отнася, обаче
са нараснали с 60%.
Tow years ago, Saxo Bank’s analysts viewed this as one of their unbelievable, yet theoretically
possible economic turbulence scenarios: introducing a global tax on airline travel. And yet, here
we are in 2020 and the unbelievable is exactly what has started happening. As of 1 January,
the Netherlands will be charging every passenger leaving the country EUR 7.50. The Kingdom's
Ministry of Finance explained that the measure is part of the fight against climate change and it
highlighted the fact that until now, international flights had not been subject to taxation, whereas
road and railway transport was obliged to pay pollution taxes.
The decision caused a strong reaction of disapproval from the aviation and tourist industries. The
International Air Transport Association (IATA) insisted that a measure of this calibre during “the
worst crisis in the history of aviation” will affect “jobs and recovery, not carbon dioxide emissions”.
The airline association Airlines For Europe (A4E) called the plans “shocking and concerning”,
and even more so in light of the fact that the funds generated from the tax will not help to reduce
aviation’s carbon footprint, but will instead supplement the country's general budget.
Amsterdam's Schiphol Airport reported just 1.14 million passengers in October, compared to 6.4
million during the same time last year. However, freight transport, which was spared the new tax,
has grown by 60%.
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България е сред двойкаджиите в ЕС, що се
отнася до инвестициите в наука и развойна дейност, показват последни данни
на Eurostat. Според тях у нас разходите по
тези пера са едва 0.84% от БВП - лек ръст
спрямо 0.76% през 2018, но все още твърде
далеч зад лидерите по този показател
Швеция (3.39% от БВП), Австрия (3.19%) и
Германия (3.17%).
Другите страни с най-ниски научни разходи
са Румъния (едва 0.48%), разчитащите
на туризъм Малта и Кипър (0.61 и 0.63%),
Латвия (0.64%) и, малко изненадващо, Ейре
(0.78%). Ирландските разходи обаче са от
несравнимо по-голям БВП - 398 млрд. долара
за 2019 в номинално изражение, срещу 68
милиарда за България.
Bulgaria is among the worst performers in the
EU when it comes to investment in science
and development, as reported in Eurostat's
latest figures. According to the data, expenditure on these budget items is only 0.84% of
GDP – a marginal rise from 0.76% in 2018,
but still far behind the top countries in this
index – Sweden (3.39% of GDP), Austria
(3.19%) and Germany (3.17%).
The other countries ranking low on science
expenditure are Romania (only 0.48%), the
tourism reliant Malta and Cyprus (0.61 and
0.63%), Latvia (0.64%) and, somewhat surprising, Éire (0.78%). However, Irish expenditure
comes from a much higher nominal GDP –
398 billion dollars in 2019, against 68 billion
for Bulgaria.
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Преди 20 години чакахме компютърен вирус, който да блокира технологиите.
Сега дочакахме обратното: биологичен, който блокира живота и окончателно
овласти технологиите
ТЕКСТ БОЙКО ВАСИЛЕВ / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK

Н

улите в годините въодушевяват,
плашат, хипнотизират. Ново десетилетие - ново начало и нов
край, нова възможност и нов риск.
Лесно е да решиш, че това е суеверие –
особено след като голямото треперене от
трите нули на 2000 година се оказа напълно
излишно.
Тогава дойде 2020.
ИМА ЛИ СМИСЪЛ ДА Я ПРЕРАЗКАЗВАМЕ?
Нейното съдържание ще се събере в една
дума - корона. Преди 20 години чакахме компютърен вирус, който да блокира технологиите, а оттам и живота на планетата.
Сега дочакахме истински. Той се задейства
в обратен ред: блокира живота и окончателно овласти технологиите.
Нулевата година оповести края на лекомислието. Младежите “милениали”, които нямат спомен от 2000 година, завариха свят
на отвореност, свързаност и яко бързане;
на лесни пари и технологичен кеф. Природата бе уж укротена и стилизирана до обработени с филтър снимчици в Instagram.
Да си угодиш стана поразително лесно: изграждаш виртуална ехо-стая в социалните
мрежи, в която ти си готин, а другите са
“лайкове” или “хейтове”. Съвършеният егоизъм се оказа технологически възможен и,
главното, симпатичен. Но изникна вирусът
и всичко това даде на късо.
ПАНДЕМИЧНОТО ИЗПИТАНИЕ изправи консуматорското общество пред парадокса
на маската. Тя пази по-малко теб, повече
другите. Кара те да помислиш за човека до
теб. Иска от теб алтруизъм, предизвиква
егоизма ти. Демокрациите, които приеха
това, овладяха заразата и запазиха икономиката – Япония, Тайван, Република Корея,
Нова Зеландия, Австралия. Европа и Америка малко или много не успяха. Който бе
готов да изтърпи леко лишение, избегна
голямото. Заслужава си да помислим защо.
ТУК ТРЯБВА ДА ОТВОРИМ ГОЛЯМА СКОБА толкова голяма, че да побере Китай. Китайският случай бе ясен. Мобилизираш десетки
хиляди лекари, строиш набързо огромна болница, затваряш милионни градове, свеждаш

случаите до нула – и докато светът се задъхва, възстановяваш индустрията и заливаш
пазарите със стоки, включително лекарства
и маски. Очевидно една демокрация не може
да направи това. Но може да направи друго:
да комбинира свободата с отговорността.
Вижте Джасинда Ардърн от Нова Зеландия. На два пъти наложи строга карантина,
като я подкрепи с блестяща и искрена комуникация. И на два пъти постигна почти
пълен успех.
МНОЗИНА ЛИДЕРИ СЕ БОЯХА, че подобна
стратегия ще им изрони рейтинга и ще обрече бъдещето преизбиране на провал. Типично краткосрочно, мандатно мислене от
началото на ХХI век. Насред истинска криза
то се оказа заблуда. Борис Джонсън от Великобритания, Жаир Болсонару от Бразилия,
Доналд Тръмп от САЩ я платиха първо със

И докато Нова
Зеландия се
превърна в идеал
на световната
левица, идеал
на световната
десница стана
Швеция. Това
също бе парадокс:
шведският
премиер Стефан
Льовен е
социалдемократ
в страна, която
е пример за
социална държава

собственото здраве, като заболяха от Ковид-19. Вместо да бъде спасена, икономиката повехна. После спихна и рейтингът.
Ако не беше пандемията, Джонсън нямаше
да се раздели със своя жокер, съветника
Доминик Къмингс, а Тръмп - да загуби изборите. Ардърн обаче спечели бляскаво: след
два локдауна водената от нея левица повиши резултата си и формира комфортно
мнозинство.
И ДОКАТО НОВА ЗЕЛАНДИЯ се превърна в
идеал на световната левица, идеал на световната десница стана Швеция. Това също
бе парадокс: шведският премиер Стефан
Льовен е социалдемократ в страна, която
е пример за социална държава. Гледано отстрани, Швеция приложи крайно либерални
мерки, за да спаси икономиката. Гледано
отблизо, обаче, тя загуби повече животи и
повече икономически ръст от Дания и Норвегия, заложили на твърдите мерки. И найважното, ако има шведски успех, то той се
дължи на традиционната социална дистанция и високото съзнание на населението.
Отново същото – свобода и отговорност.
От какво зависят те? От географията, историята, традициите, социалната система, здравеопазването, доверието в елита,
решителността на политиците? Или от
нещо друго? Тепърва ще умуваме.
ЗАСЕГА НИ СТИГА ДА ЗНАЕМ, че 2020 постави по една въпросителна към: икономиката на евтините доставки от Китай,
безотговорното отношение към живата
природа с нейните прилепи, панголини и
изчезващи гори, омразата, раздухвана от
социалните мрежи, егоизмът на поколения
потребители, обществото на пълното незачитане на другия, демокрацията на нарцисизма и бруталността – и главното на
политиката, която удобно замиташе всичко това под килима.
Можеше да се случи през 2000 г., но се случи
сега, 20 години по-късно. Един край, вещаещ много начала. Засега обаче ни е рано да
мислим за тях. Хипнотизирани в двойките
и нулите, като зайче пред очите на боа, се
молим само нулевата година да свърши побързо.
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Year Zero
Twenty years ago, we were waiting for a computer virus to
block technology. Now we live to see the opposite: a biological
one which has blocked life and has finally vested power in
technology
By BOYKO VASSILEV / Photography SHUTTERSTOCK

T

he zeros in the years can be a cause
for excitement or fright, and can even
put you in a trance. A new decade
brings a new beginning and a new end,
new opportunities and a new risks. It is easy to
regard this as a superstition – especially after
the great fear of the triple zero of the year 2000
turned out to be totally useless.
And then came the year 2020.
DO WE NEED TO RETELL THE STORY? It can
be summarised in one word – corona. Twenty
years ago, we were waiting for a computer virus to block technology and hence life on the
planet. Now we have met a real one. Only this
one worked in reverse: by blocking everyday life
and finally vesting power in technologies.
The year zero brought an end to our easy-going
approach to life. Young millennials who have no
memory of the year 2000 inherited a world of
openness, connection and haste; of easy money
and technological fun. Nature was supposedly
reigned in and styled down to filtered Instagram
photos. Instant gratification was more accessible than ever: you build a virtual echo room
in social networks where you are cool, and the
others are just “likes” or “hates”. Perfect selfishness turned out to be technologically possible

and, most importantly, palatable. But the virus
popped up and all of this went down the drain.
THE PANDEMIC ORDEAL confronted the consumer society with the paradox of the mask.
It protects others more than it protects you. It
makes you think about the person next to you.
It requires altruism and provokes your selfishness. The democratic societies which accepted
this managed to control the infection and save
their economies – Japan, Taiwan, the Republic
of Korea, New Zealand, Australia. Europe and
America more or less failed to succeed. It was
the ones ready to suffer a little hardship that
managed to avoid the bigger one. It is worth
thinking about the reasons for this.
WE HAVE TO MAKE A SIDENOTE HERE, and
a big one at that – so big that all of China could
fit in. The case with China was clear. You mobilise tens of thousands of doctors, quickly build a
huge hospital, close cities with millions of people
in them thus confining the cases to zero – and
while the world struggles to catch its breath, you
rebuild your industry and flood the market with
goods, including medicines and masks. Obviously, a democratic society would not able to do
this. But it can do something else: tether free-

Премиерът на Нова Зеландия Джасинда Ардърн
Jacinda Ardern, New Zealand's Prime Minister
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dom to responsibility.
Just look at Jacinda Ardern from New Zealand.
She imposed a strict quarantine twice and supplemented it with outstanding and open communication. And twice she achieved almost complete success.
MANY LEADERS WERE AFRAID that such a
strategy would damage their rating and would
doom future re-elections. This is typical shortterm political thinking dating back to the beginning of ХХI century. And this turned out to be
a delusion in the midst of a real crisis. Boris
Johnson from Great Britain, Jair Bolsonaro from
Brazil, Donald Trump from the USA paid for it
first with their own health, as they fell ill with
Covid-19. Instead of being saved, the economy
collapsed. After that their ratings also dropped.
Had it not been for the pandemic, Johnson would
not have parted with his ace in the hole, Councillor Dominic Cummings, and Trump would not
have lost the elections. Ardern, however, won
a glorious victory: after two lockdowns, the left
party led by her raised their approval and formed
a comfortable majority.
AND WHILE NEW ZEALAND turned into an ideal
for left wings worldwide, the model for the global
right became Sweden. This also posed a paradox: Swedish Prime Minister Stefan Leuven is a
social democrat in a country which is an example of a welfare state. At a first glance, Sweden
implemented extreme liberal measures to save
the economy. But if we look more closely, it
has lost more lives and more economic growth
than Denmark and Norway which relied more on
firm measures. And most importantly, if we can
call Sweden a success, it is due to good oldfashioned social distancing and a high level of
awareness of the population.
And it comes down to the same things once
again – freedom and responsibility. What do they
depend on? Is it geography, history, tradition, the
social system, health system, trust in the elite,
the decisiveness of politics? Or do they depend
on something else? We have yet to ponder these
questions.
For now, all we need to know is that 2020 has
put a question mark on: the economy of cheap
deliveries from China, the irresponsible attitude
to nature with its bats, pangolins and the extinction of forests, the hatred stirred up by social
networks, the selfishness of generations of consumers, a society fostering complete disrespect
for others, the democracy of narcissism and
brutality – and most importantly, the politics that
conveniently swept it all under the rug.
This could have happened in 2000 but it is actually happening now, 20 years later. An ending
prophetic of many beginnings. But it is still early
to think about all of this now. Entranced by the
twos and zeros like a rabbit caught in the headlights, we can only pray that year zero will end
more quickly.
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Толкова ужасна ли
беше 2020?
Пет аспекта, които ще ни помогнат да не гледаме толкова мрачно
на отиващата си година
ТЕКСТ РАДОСЛАВА НИКОЛОВА / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK

Н

ай-лошата година в историята!
Вече често мяркаме това определение за 2020 - разбираемо при
незапомнените ограничения, наложени ни от мерките срещу Covid-19, при
вълните от дезинформация, загубата на доверие в авторитетите, да не говорим за
икономическите и психическите щети.
Помните ли обаче, че същото се говореше и
за 2016? Едно проучване на USA Today официално й присъди първото място, даже пред
1348, годината на Черната смърт. И защо?
Причините днес далеч не изглеждат толкова драматични, колкото тогава: Тръмп,
Сирия, тероризъм, Brexit, рекордно високи
температури, смъртта на Принс и Дейвид
Боуи, треската "зика" в Америка.
Далеч сме от мисълта да профанизираме
кризата, в която е изпаднал светът понастоящем. Но е добре да се подсещаме, че нещата никога не са изцяло мрачни, и че дори
2020 би могла да ни донесе и някои положителни ефекти.

които ни носят радост (spark joy). За съжаление, през тази година така нареченият
метод КонМари получи и доста последователи по неволя. А тези, чиито доходи останаха стабилни, но пък се притесниха от
несигурността, започнаха по-предпазливо
да управляват личните си финанси и все
по-често да си задават въпросите: това
наистина ли ми е нужно; носи ли ми радост?
И хората, и бизнесът бяха принудени да
си зададат въпроси от рода на “Какво ми
е истински необходимо? Какво наистина
има смисъл?”. Честните отговори и преосмислянето на динамиката на живот,
особено в индустриализираните държави,
неминуемо насочва потока на мисълта отново към минимализма, но не като принуда,
а като възможност да изпитваме по-голямо удоволствие от същественото за нас.
Да елиминираме шумовото замърсяване в
живота си, плявата, под която да открием
ценните преживявания и да им се насладим
пълноценно.

ВЪЗХОДЪТ НА МИНИМАЛИЗМА
Популярната японка Мари Кондо, гуру на
минимализма и изкуството на подреждането, казва, че трябва да притежаваме
единствено вещи, които са практични или

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО
ОБЩЕСТВО
Борбата срещу глобалното затопляне и
за по-устойчиво развитие досега неизменно минаваше през технологични - и басно-
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словно скъпи за човечеството - решения.
2020, голяма част от която прекарахме в
домовете си или на прости разходки сред
природата, може да ни накара да премислим
потребителските си навици, и прекомерното консуматорство.
Досега излишното потребление на излишни
предмети успяваше да се прокрадва дори и
дегизирано като екология и защита на околната среда. Колко реклами в социалните
мрежи видяхте, които ви подканват да си
купите кейс за последния модел iPhone, изработен от рециклирана пластмаса? Видяхте ли рекламата на три текстилни торби
- синя, зелена и жълта - без които просто
няма да можете да изхвърлите разделно
боклука си? Защо здравословното хранене
задължително трябва да включва "суперхрани", произведени често на другия край на
света, далеч от географските ширини на
потребителя? През 2020 мнозина разбраха,
че всъщност не е толкова сложно да си изпечеш хляб, а може и да е дори приятно; че
в малка семейна ферма на 50-ина километра
от дома ти може да се намерят качествени, местни и вкусни продукти; че в саксията на балкона може и да расте магданоз,
мента, риган. Вероятно и повече хора си задават въпроса нужно ли е милиарди живот-
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ни да се отглеждат в мъчителни условия и
да бъдат избивани, за да изхвърляме после
голяма част от месото им?
ПО-ГЪВКАВИ РАБОТОДАТЕЛИ
Сравнително бързият и организиран преход към дистанционна работа там, където
това се смяташе за невъзможно, показа, че
хората са приспособим вид. Корпорациите,
традиционно подозрителни към своите служители, сякаш най-накрая проумяха, че ако
един човек е мотивиран и харесва работата си, и ако естеството  позволява, той
може да я върши отвсякъде. И обратното ако имаш демотивиран и претоварен екип,
той ще работи на санитарния минимум, че
и под него, независимо дали си е вкъщи, или
топли столовете в офиса.
ВСЕ ПО-МАЛКО БЕДНОСТ
Вече го казахме, но да повторим: усещането, че светът отива на зле, не започва от
2020 година. То се натрупва постепенно
през последните десетилетия, подклаждано от много фактори, но най-вече от революцията в информационните технологии,
възхода на социалните мрежи и упадъка на
класическите медии.
Но това усещане никак не е обективно.

Светът никога не е бил толкова безопасен - нито толкова богат. Въоръжените
конфликти в момента са на рекордно ниско
равнище. Хората, живеещи в крайна бедност (с под 1.9 долара на ден), през 2007 са
били 19.1% от световното население. През
2017 са едва 9.2%. Вярно е, че след сътресенията на 2020 Световната банка очаква
този показател да се повиши за пръв път
от 1998 насам. Но със сигурност не може
да се говори за връщане към нивата отпреди 10 и повече години.
ЗАМОГВАЩА СЕ БЪЛГАРИЯ
Без да подценяваме мащабите на икономическите щети през 2020 г (очаква се свиване на световната икономика с около 5%),
е редно да си припомним обективно доброто благосъстояние на България, особено в
глобален план. Страната е с висок-среден
доход според класификацията на Световната банка, което означава, че брутният
национален доход на глава от населението
е между 4 046 и 12 535 долара. БВП на човек се е увеличил почти двойно между 2009
и 2019. Разходите за труд растат с един
от най-високите темпове в ЕС. И докато
почти всяка статия за България в германската или френската преса не пропуска

да подчертае, че страната е най-бедна и
най-корумпирана в ЕС (илюстрирана със
снимка на каруца, разбира се), ние няма да
се уморим да припомняме също толкова омръзналите, но пък положителни фактори членството в ЕС и НАТО, валутният борд,
стратегическото разположение в близост
и до Западна Европа, и до големи ключови
развиващи се пазари като Турция например, плоският данък, сравнително ниските
ставки, балансираният климат с четири
сезона (важен не само за туризма, но и за
земеделието и бизнеса като цяло).
Всъщност България никога не е била позаможна. Дали богатството й се разпределя справедливо, и дали то не би могло да
бъде и още по-високо при различен подход в
управлението, са съвсем отделни въпроси.
Впрочем дори и липсата на активна масова
подкрепа за летните протести срещу корупцията показва, че нацията не е гладна
и мизерстваща. Възмущението от липсата
на почтеност и наглостта на политическия елит е всеобщо чувство: но типичният
българин го излива най-вече във Facebook. И
след това, облекчен, отива на почивка във
Велинград, на дегустация в Мелник или на
море в Лозенец. На което дори 2020 не успя
да попречи.
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Was 2020 Really
So Horrible?
Five aspects that will help us look on the bright side
of the passing year
By RADOSLAVA NIKOLOVA / Photography SHUTTERSTOCK

The worst year in history! This is now a frequent
definition of 2020, and an understandable one in
light of the immemorial restrictions imposed by
the Covid-19 measures, the tide of disinformation, the loss of trust in authority, not to mention
the economic and mental toll.
But do you remember the same being said
about 2016? A study conducted by USA Today even gave the year first place, outranking 1348 – the year of the Black Death. How
come? Today, the reasons seem much less
dramatic than at the time: Trump, Syria, terrorism, Brexit, record high temperatures, the
deaths of Prince and David Bowie, the Zika
fever in America.
Now, far be it from us to dismiss the crisis the
world has found itself in right now. But it is good
to remember that there is always some light
amidst the darkness and that even 2020 could
have a silver lining.
THE RISE OF MINIMALISM
Marie Kondo, the famous Japanese minimalism and organisation guru, says that we
should only have belongings that are either
practical or that spark joy. Unfortunately, this
year, the so called KonMari method gained
a lot of followers for rather grim reasons.
People who managed to keep a stable income but found themselves concerned about
future stability, have taken a more cautious
approach to managing their personal finances and have started asking themselves with
increasing frequency: do I really need this;
does it bring me joy?
And both people and businesses were forced to
ponder questions such as “What do I truly need?
What holds actual significance?”. Honest answers and rethinking the dynamics of one’s lifestyle, especially in heavily industrialised countries, imminently directs one to minimalism, but
not as a constraint – instead, as an opportunity
to receive more joy from what is truly important
to us. Eliminating noise pollution from our lives,
unearthing the truly valuable experiences and
enjoying them fully.
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RETHINKING THE CONSUMER SOCIETY
The fight against global warming and for more
sustainable development has thus far encompassed mainly technological and unbelievably
costly solutions. 2020, much of which we spent
in our homes or taking simple nature walks, can
make us rethink our materialistic habits and excessive consumerism.
So far, the excessive purchasing of unnecessary
objects managed to sneak into our behaviour,
sometimes even disguised as ecology and environmental protection. How many advertisement
have you seen urging you to buy a case for the
latest iPhone model made of recycled plastic?
Have you seen the ad for three textile bags – a
blue one, a green one and a yellow one, without
which you wouldn’t possible be able to properly
recycle your trash? Why must healthy eating habits always include “superfoods” produced at the
other end of the world, far from the consumer’s
location? In 2020, many found out that it is actually not that complicated to bake your own bread
and that it can even be a joyful experience; that
a small family farm roughly 50 kilometres from
your home can provide you with high-quality delicious local good; that the pot on your balcony can
be used to grow parsley, mint and oregano. More
and more people are probably asking themselves
the question whether we need to have billions of
animals raised in painful conditions and slaughtered just so we can throw away most of their
meat a bit later on?
FLEXIBLE EMPLOYERs
The relatively rapid and organised transition to remote work where this was previously considered
impossible, has shown that human beings are a
greatly adaptable species. Corporations, which
have traditionally been suspicious towards employees, seem to have finally realised that if a person
is motivated and enjoys their job, and if the nature
of the job allows for it, they can work from any
location. And vice versa – if you have a demotivated and overworked team, they will perform the
bare minimum and even below that, regardless of
whether they are at home or at the office.

DECREASING POVERTY
We already said it, but it is worth repeating: the
feeling that the world is in for a bad time far precedes the year 2020. It has been building gradually for the past decades, fuelled by a number of
factors, but mostly by the revolution of information technology, the rise of social networks and
the decline of classic media.
But this feeling is far from objective. The world has
actually never been safer or richer. Armed conflicts are currently at an all-time low. People living
in extreme poverty (on less than USD 1.9 a day)
comprised 19.1% of the world population in 2007.
In 2017, they make up a mere 9.2%. It is true that
after the turbulence of 2020, the World Bank estimates a rise in this index for the first time since
1998. But we definitely could not conceive of a return to rates from ten or more years ago.
A MORE AFFLUENT BULGARIA
Without underestimating the magnitude of economic losses in 2020 (the world economy is expected to shrink by about 5%), it is worth remembering the objectively favourable state Bulgaria
fins itself in, especially when considered in a
global context. The country has a higher average income according to the classification of the
World Bank, meaning that the gross average income per capita for the nation is between 4,046
and 12,535 US dollars. GDP per capita has almost doubled in the period between 2009 and
2019. Employment costs have been rising at one
of the highest rates in the EU. And while nearly
every article about Bulgaria in the German or
French press never fails to emphasise that the
country is the poorest and the most corrupt one
in the EU (accompanied by a picture of a horse
cart, of course), we will continue to highlight the
positive aspects, even if they have become boring at this stage – our membership in the EU and
NATO, the currency board, the strategic position
of the country in close proximity to both Western Europe and key developing markets such as
Turkey, the flat tax rate, the comparatively low
rates, the balanced climate with four seasons
(significant not only for tourism, but also for agriculture and the business sector as a whole).
In truth, Bulgaria has never been more affluent.
Whether that wealth is distributed in a fair way
and whether it could be even higher with a different government approach, are entirely separate
questions. Actually, even the lack of active mass
support of the summer protests against corruption shows that the nation is far from miserable
and starving. The outrage from the lack of honesty and the impudence of the political elite is a
shared collective experience: however, the typical Bulgarian citizen tends to express it largely on
Facebook. And then, with a new-found sense of
relief, he goes on holiday to Velingrad, to a wine
tasting in Melnik or to the beach in Lozenets. And
not even 2020 can stand in the way of that.

НАЙ-ЛОШИТЕ
ГОДИНИ
В ИСТОРИЯТА
Вулкани, чуми и Сух режим:
едно напомняне, че може
да е и по-зле от 2020
48 пр. Хр. / BC
Годината на големия пожар в Александрийската библиотека - най-голямата съкровищница на човешкото знание от античността. Не знаем кой е предизвикал пожара
- някои теории обвиняват Юлий Цезар. Но
голяма част от намиращите се там половин милион тома са унищожени без следа.
Останалите оцеляват до 640 година, когато арабските завоеватели ползват последните свитъци, за да подгряват вода
за баните. Явно и тези свитъци не са били
малко, защото стигат за над половин година. Това е символичният край на търсенето
на знания от античната епоха. На нейно
място идват Тъмните векове.

536
Много учени сочат 542 - годината на масово разпространение на Юстиниановата
чума в югоизточна Европа, която завинаги
отслабва Източната Римска империя (и
между другото освобождава място на Балканите за прииждащите славяни и българи).
Но корените на 542 водят всъщност към
536 година, когато според учените се случва необикновено по сила вулканично изригване в Централна Америка. Толкова много
вулканична пепел е изхвърлена във въздуха,
че унищожава посевите в цялото северно
полукълбо, и предизвиква всеобщ глад и мизерия - идеална почва за чумата.

1314
Необикновено дъждовното лято на 1314 година удавя реколтата в Европа и предизвиква мор сред добитъка. През последвалата
зима селяните масово изяждат заделеното
за посев, за да оцелеят. През 1315 и 1316
много извори говорят за масов канибализъм
в Европа. Вероятно оттам води корените
си приказката за Хензел и Гретел.

1348
През октомври 1347 един генуезки търгов-

ски кораб акостира в Месина, Сицилия, и
за пръв път донася в Европа най-страшната болест на Средновековието - Черната
смърт. Причинявана от бактерията Yersinia
Pestis, пандемията произлиза от днешните
Монголия или Киргизстан, и за една година
опустошава Европа, отнасяйки между една
трета и половината население на континента.

1492
Особено мрачна година за дотогавашните
обитатели на двете Америки: Колумб открива Новия свят. С него на испанските
каравели пътуват и множество европейски
болести, срещу които коренните американци нямат имунна защита: едра шарка,
холера, тиф и прочие. За две десетилетия
болестите отнасят 95% от населението
на остров Испаньола, а и другаде нещата
не стоят кой знае колко по-добре.

1783
Още едно вулканично изригване, този път в
Исландия, за чиито трагични последствия
научаваме едва напоследък. В продължение
на 8 месеца вулканът Лаки бълва пепел и
серни съединения в атмосферата, покривайки значителна част от планетата със
задушаващ облак. Респираторните заболявания стават масови, падналите киселинни дъждове убиват посевите, добитъкът
измира, и резултатът от това са няколко
извънредно гладни години в цяла Европа.
Някои историци търсят в тях корените на
Великата френска революция от 1789.

1848
Както винаги, революциите са последица
от глада. Тежката икономическа криза от
40-те години на XIX век води до "Годината
на революциите" - 1848. Бунтовете тръгват от Милано и Сицилия, после заливат
Франция, Германия, Австроунгария, Русия.
Навсякъде либералните движения са смаза-

ни от стария ред, но не и напълно задушени,
както ще стане ясно по-късно.

1919
Годините на Първата световна война съвсем не са приятни, но онази, която идва
след тях, ги слага в малкия си джоб. Първо, комбинацията от отслабено от глад и
лишения население, и циркулиращи по целия
глобус войски, води до Испанския грип - една
от най-опустошителните пандемии в историята, отнесла по различни оценки между
17, 50 и дори 100 милиона души. И второ, във
Версай победителите във войната налагат
такива условия на победените, че правят
неизбежна Втората световна война две
десетилетия по-късно. О, има и трето: въвеждането на Сухия режим в Америка.

1943
Всяка от годините на Втората световна
война заслужава място в класацията. Но
ако трябва да изберем една, това ще е
1943: най-активната година на Холокоста,
но също годината на незапомнени расови
бунтове в Америка, и на убийствен глад в
Индия, където зърното и оризът отиват за
нуждите на британската армия, довеждайки до смъртта на около 3 милиона изнемогващи индийци, по оценка на ВВС.

1968
Тя донесе убийствата на Мартин Лутър
Кинг и Робърт Кенеди, началото на "черните пантери" в САЩ, някои от най-лошите
сцени от Виетнамската война (включително клането в Ми Лай), майските протести
и стачки във Франция.
Но за европейците 1968 ще се запомни с прегазването на Пражката пролет от съветските (а също и български) танкове. 72 чехи
и словаци бяха убити при съветското нахлуване, а над 70 000 души емигрираха на Запад.
Източна Европа трябваше да чака още 21 години, за да се освободи от съветска власт.
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THE WORST YEARS IN HISTORY
Volcanoes, plagues and Prohibition: a reminder that it could be worse than 2020

48 BC
The year of the great fire in the Library of Alexandria - the greatest treasure of human knowledge of the ancient world. We do not know who
caused the fire - some theories blame Julius
Caesar. But many of the half a million volumes
there were destroyed without a trace. The rest
survived until 640 AD, when the Arab conquerors used the last scrolls to heat water for the
hammam. Apparently, there were quite many of
these scrolls, because they lasted for more than
half a year. This was the symbolic end of the
search for knowledge from Antiquity. The Dark
Ages replaced it.

536 AD

pandemic originated in present-day Mongolia or
Kyrgyzstan, and in one year devastated Europe,
taking between one-third and one-half of the
continent's population.

1492
An especially gloomy year for the then inhabitants of the two Americas: Columbus discovered the New World. Many European diseases
travelled with him on Spanish caravels, against
which Native Americans had no immune defence: smallpox, cholera, typhoid and so on.
In two decades, the disease swept 95% of the
population of the island of Hispaniola, but things
were not much better elsewhere.

Many scientists point to 542 AD instead - the
year of the mass spread of the Plague of Justinian in Southeastern Europe that fatally weakened
the Eastern Roman Empire (and incidentally
freed up space in the Balkans for the incoming
Slavs and Bulgars).
But the roots of 542 AD actually date back to
536 AD, when scientists say an extraordinarily
powerful volcanic eruption occurred in Central
America. So much volcanic ash was thrown into
the air that it destroyed crops throughout the
northern hemisphere, causing famine and misery – an ideal breeding ground for the plague.

1783

1314

As always, revolutions are a consequence of

The unusually rainy summer of
1314 drowned the harvest in
Europe and caused a plague
among the cattle. During the
following winter, the villagers
ate the seeds for sowing in
order to survive. In 1315 and
1316, many sources reported
mass cannibalism in Europe.
Probably the story of Hansel
and Gretel had its roots there.

1348
In October 1347, a Genoese merchant ship docked in
Messina, Sicily, and brought to
Europe the most terrible disease of the Middle Ages - the
Black Death. Caused by the
bacterium Yersinia pestis, the
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Another volcanic eruption, this time in Iceland,
the tragic consequences of which we have only
recently learned. For 8 months, the Laki volcano
spewed ash and sulphur compounds into the
atmosphere, covering much of the planet with
a suffocating cloud. Respiratory diseases were
becoming widespread, the acid rain was killing crops, livestock were dying, and the result
was several extremely hungry years across Europe. Some historians claim this precipitated the
French Revolution of 1789.

1848

hunger. The severe economic crisis of the 1840s
led to the "Revolutionary Year" - 1848. The riots started in Milan and Sicily and then swept
France, Germany, Austria-Hungary and Russia.
Everywhere the liberal movements were crushed
by the old order, but not completely suffocated,
as would become clear later.

1919
The years of the First World War were not pleasant at all, but the one that comes after them puts
all of them under its belt. First, the combination of
a population weakened by starvation and deprivation, and troops circulating around the globe, led
to the Spanish flu, one of the most devastating
pandemics in history, which claimed around 17,
50 and even 100 million lives. Second, in Versailles, the victors of the war imposed such conditions on the vanquished that they made World
War 2 inevitable two decades later. Oh, and third,
the introduction of the Prohibition in the USA.

1943
Each of the years of World War 2 deserves a
place in the rankings. But if we have to choose
one, it will be 1943: the most active year of the
Holocaust, but also the year of unprecedented
racial riots in America, and the deadly famine
in India, where grain and rice went to the British
army, leading to the death of about 3 million debilitated Indians, according to the BBC.

1968
It saw the assassinations of Martin Luther King and Robert Kennedy, the emergence of the Black
Panthers in the United States,
some of the worst scenes of the
Vietnam War (including the My
Lai massacre), the May protests
and strikes in France.
But the Europeans will remember 1968 with the stamping of the
Prague Spring by Soviet (and also
Bulgarian) tanks. Seventy-two
Czechs and Slovaks were killed
during the Soviet invasion, and
more than 70,000 emigrated to
the West. Eastern Europe had to
wait another 21 years to free itself
from Soviet rule.
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ВИНАГИ ЩЕ
ИМАМЕ МАЯМИ

Слънчевият американски град е убежище не само за милиони бежанци
от Латинска Америка, но и за диктаторите, които ги прогониха оттам
ТЕКСТ КАЛИН АНГЕЛОВ / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK

Л

атинска Америка е регион, който обхваща 20 различни държави с обща площ
над 20 млн. квадратни километра (доста повече от Русия). Населяват го над
642 милиона души. В него ще откриете 15 града
с население над 3 милиона души. Можете ли да
отгатнете кой от тях е финансовата и бизнес
столица на този регион?

ОТГОВОРЪТ Е: НИТО ЕДИН. Финансовото сърце на
държавите от Южна и Централна Америка всъщност е един град в Северна, който дори не е бил истински град преди сто години. Името му е Маями.
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Първото официално регистрирано селище сред
блатата на южна Флорида се появява едва през
1896 година, с 300 жители. Първият му ускорен
период на растеж е покрай сухия режим и нелегалния алкохол. Вторият - през 70-те и 80-те,
когато той е входната врата за колумбийския
кокаин в Северна Америка. А населението набъбва с всяка криза и революция в латино държавите
на юг от него.
За латиноамериканците Маями е вероятно найблизкото подобие на родния дом, което може да
се срещне. Над 60 на сто от жителите на града са емигранти; предрадието Хайълиа държи
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абсолютния рекорд в САЩ по процент на
испаноезичното население (94.7%). Това
обяснява и защо мегаполисът, чийто палми, плажове и широки булеварди навремето бяха олицетворение на американската
мечта, днес е статистически най-бедният
град в Съединените щати.
ВСЯКА ТЕЖКА КРИЗА НА ЮГ ОТ МЕКСИКО води до поредната вълна отчаяни пришълци към бреговете на Флорида. През 2001
например финансовият колапс на Аржентина увеличи населението на полуострова със
180 000 бивши жители на Буенос Айрес, Росарио и Кордоба.
Колкото и да е парадоксално обаче, слънчевият град е убежище не само за латиноамериканските бедняци, но и за онези, които
ги докараха до просешка тояга - бившите
президенти, премиери и водещи политици.
Тъкмо тук избяга някога Херардо Мачадо, първият истински диктатор на Куба,
след като накрая дори на приближените му
офицери им писна от безогледния терор.
По ирония на съдбата човекът, който свали Мачадо от власт - Фулхенсио Батиста
- също се приюти в Маями след първата
криза в политическата си кариера, тук подготви почвата за завръщането си в Хавана през 1952, и тук си беше купил убежище
за на старини, от което обаче не можа да
се възползва, защото Съединените щати
този път му отказаха виза и го принудиха да
избяга чак в Португалия. По още по-голяма
ирония на съдбата второто сваляне на Батиста също бе подготвено в Маями: на 20
ноември 1955 в местния театър "Флаглър"
един млад бунтовник излезе пред недоволните кубински емигранти, дръпна им една яростна реч срещу Батиста и събра няколко
хиляди долара, за да финансира началото на
планираната революция. Името му бе Фидел
Кастро. Между другот един от най-силните
аргументи на Кастро тогава бе, че Батиста е прогонил цели 26 000 кубинци в изгнание
в Маями. Днес кубинците в Маями са 1.2 милиона, като 400 000 от тях избягаха именно
от режима на Кастро след 1980.
НО МАЯМИ НЕ Е САМО ПРИЮТ за кубински
диктатори. Тук живее например бившият
боливийски президент Гонсало Санчес де
Лосада.
В края на 90-те Де Лосада бе вероятно
най-уважаваният политик в родината си,
след като под менторството на Джефри
Сакс въведе прословутата "шокова терапия", най-после овладя смазващата хиперинфлация и засили местната власт в
една страна, която рядко се е радвала на
добре организирано управление. Падението
на президента, наричан ласкаво на галено
"Гони", дойде през втория му мандат с решението да преотстъпи добива и експорта
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Нобоа / Noboa

Санчес де Лосада / Sanchez de Lozada

Букарам / Bucaram

Перес / Perez

Един от най-силните аргументи на Фидел
Кастро навремето бе, че Батиста е
прогонил цели 26 000 кубинци в изгнание
в Маями. Днес кубинците в Маями са 1.2
милиона
на природен газ на чуждестранни компании
(предимно американски). Говореше се, че
около тази сделка държавният глава е получил осемцифрена сума в зелено.
Подклаждано от опозицията, народното недоволство придоби такива размери, че през
есента на 2003 страната бе изправена на

ръба на гражданската война. След като в
яростните протести загинаха над 80 души,
Де Лосада подаде оставка и замина за Маями. Сега там продължава да тече съдебен
процес срещу него заради смъртта на цивилни граждани по време на протестите вече 11-а година поред.
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"ВЕТЕРАН" В ОБЩЕСТВОТО НА СВАЛЕНИТЕ президенти бе венесуелецът Карлос
Андрес Перес, един от най-харизматичните и същевременно най-корумпирани
политици на Латинска Америка. Малко
е странно, че точно Маями се оказа
последната спирка в живота на Перес - в края на краищата неговият
политически възход започна именно
с опълчването му срещу американските интереси през 70-те. През
първия си мандат като президент
(1974-1979) Перес направи сериозни стъпки към национализация
на петродобива и рудодобива, като
нанесе тежък удар на гиганти като
Exxon, Shell и US Steel. По онова време
венесуелският президент открито наричаше Международния валутен фонд "еквивалента на неутронната бомба - запазва
имуществото, но убива хората". Десет
години по-късно, при второто си встъпване в длъжност, Перес вече бе на съвсем
друга вълна. От някогашното благополучие, свързано с високите цени на петрола,
не бе останало почти нищо и президентът бе принуден да се обърне за помощ
към същия този МВФ, когото навремето
толкова яростно охулваше. Социалното
недоволство растеше и през 1992-а кабинетът на Перес оцеля на косъм след
два поредни кървави опита за преврат,
водени от крайнолевия офицер Уго Чавес.
Но онова, което военните не успяха да
постигнат, го стори прокуратурата - година след превратите бяха публикувани
доказателства, че Перес е отклонил над
17 млн. долара от обществени фондове,
като част от парите бяха проследени до
сметки на партията на Виолета Чаморо
в Никарагуа. Президентът бе подложен
на импийчмънт и поставен под домашен
арест, а през 1996 трибуналът в Каракас
го осъди на две години и четири месеца
затвор. Перес се приюти в Маями и остана там до смъртта си през 2010.
ФЛОРИДА СЕ ОКАЗА СПАСИТЕЛЕН ПРИСТАН и за Густаво Нобоа, бившия президент
на Еквадор, който предпочете да не дочака
изхода на делото за корупция и злоупотреби,
което се водеше срещу него в родината и
което можеше да го прати зад решетките
за 25 години. Всъщност разследването показа, че Нобоя е предвиждал подобна развръзка
още при встъпването си в длъжност през
2000 година и затова покупката на апартамент в Маями е била един от първите му
ходове като държавен глава. Нобоа дойде на
власт малко случайно, след като организираният от военните и от индианското население преврат свали предишния президент
Джамил Мауад. Първоночално за поста бе

ше въпреки луксозния му палат и личната
яхта за три милиона долара), за да се стигне накрая до победата му в президентските избори през 1996 с едва 20 хиляди гласа
разлика. По време на кампанията конкурентите му се присмиваха, че отделя доста повече време за песни и танци, отколкото за обсъждане на сериозните
икономически проблеми на страната.
Единственото икономическо послание на Букарам, който сам се нарича "Ел Локо" (Лудия), гласеше "Първо
бедните!". Този доста неясен лозунг
обаче се оказа достатъчен, за да го
вкара в президентския дворец.

спряган лидерът на преврата генерал Карлос Мендоса, но след една бърза консултация с американското посолство неговата
кандидатура отпадна и изборът падна върху
адвоката от Гуаякил, който се оказа и праправнук на президента Диего Нобоа Артета.
Но и Нобоа не се оказа онази дългоочаквана
фигура, която да прекрати десетилетния
политически хаос в Еквадор. След едва две
години на власт той бе обвинен в злоупотреби при предоговарянето на външния дълг,
ощетили страната с над 9 млрд. долара.
Появиха се доказателства, че Нобоа е използвал облигации по дълга, за да подпомага
закъсали банки на свои приятели и съпартийци. На изборите през 1993 Нобоа претърпя съкрушително поражение от кандидата на левицата Лусио Гутиерес и побърза
да избяга. Апартаментът в Маями вече го
очакваше. "Взех едно от най-горчивите
решения в жимвота си", обясни сваленият
президент при слизането от самолета.
Два часа по-късно той вече даваше обширно интервю за CBS, излегнал се на плажа.
Няколко месеца по-късно за допълнителна
сигурност Нобоа си издейства политическо убежище в Доминиканската република,
оттогава живее и на двете места.
ИМОТ В МАЯМИ ПРИТЕЖАВА И ЕДИН ОТ
най-големите му политически противници Адбала Букарам, също бивш еквадорски
президент и вероятно най-екстравагантният политик в Западното полукълбо. Този
син на ливански емигранти извървя доста
дълъг път до властта - започна като лекоатлет (участник на мюнхенската олимпиада), после бе учител по физическо, полицейски началник, кмет на родния си град
Гуаякил (където населението го обожава-

КАТО ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ЛУДИЯ продължи усилено да се представя като "човека
от народа" - изнасяше поп-концерти, заобиколен от разголени танцьорки, демонстративно похапваше презираната от другите
политици шкембе чорба, присвои си длъжността президент на местния футболен
клуб "Барселона" и покани Диего Марадона
за треньор; накрая дори покани на официално посещение в Кито американската с еквадорски корени Лорийна Бобит, нашумяла
с това, че отхапа члена на съпруга си. Покъсно прокуратурата установи, че докато
е забавлявал нацията, Букарам усърдно е
работил и на другия фронт, присвоявайки за
броени месеци около 100 млн. долара. След
шест месеца под управлението на "Лудия"
цялата политическа класа на Еквадор се
обедини срещу него. С почти пълно мнозинство Конгресът го обяви за "умствено
непълноценен" и непригоден да изпълнява
задълженията си. В отговор Абдала се барикадира в двореца и нареди сградата да
бъде оградена с бодлива тел. После гвардейците описваха гротескните последни
часове на президенста Букарам - отчаяно
тъпчене на банкноти в пътнически сакове
и найлонови торби и трескаво сваляне на
картини от стените. След като Аржентина отказа да го приеме, Абдала избяга в Маями, откъдето се прехвърли в Панама. През
2003 обаче президент на Еквадор стана
Лусио Гутиерес, бившият шеф на личната
му охрана, и набързо прочистеният от политически врагове Върховен съд свали всички
обвинения срещу Букарам и срещу Густаво
Нобоа. След осемгодишно изгнание "Ел Локо"
се завърна с личния си хеликоптер в Гуаякил и дори не дочака кацането, а направо
скочи във възторжената тълпа. "Сега съм
по-стар и по-луд отвсякога" - с тези думи
Букарам обяви намерението си да участва
в президентските избори догодина.
Това така и не се случи, а през този август
Букарам бе арестуван в дома си в Гуаякил
по обвинение в убийството на израелски
гражданин. Вероятно щеше да е по-добре
да си беше останал в Маями.
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POLITICS
AMERICAS
Бунтове срещу управлението на Мачадо в Куба през 1933
Revolts against Machado's rule in Cuba in 1933

WE WILL ALWAYS
HAVE MIAMI
This sunny American city is a haven not only for millions of refugees from Latin America,
but also for the dictators who expelled them from there.

L

atin America is a region encompassing
20 different countries with a total area
of over 20 million square kilometres,
much more than Russia. Over 642 million people inhabit it. In it, you will find 15 cities
with a population of over 3 million people. Can
you guess which of them is the financial and
business capital of this region?
THE ANSWER IS NONE. The financial heart of
the countries of South and Central America is
actually a city in the North that was not even a
real city a hundred years ago. Its name is Miami.
The first officially registered settlement in the
swamps of South Florida appeared only in 1896,
with 300 inhabitants. Its first accelerated period
of growth coincided with the Prohibition. The
second - in the 70s and 80s, when it was the
gateway to Colombian cocaine in North America.
And the population swelled with each crisis and
revolution in the Latin countries south of it.
For Hispanics Miami is probably the closest
thing to their native home. Over 60% of the city's
residents are emigrants; The Hialeah neighbour-

By KALIN ANGELOV / Photography SHUTTERSTOCK

hood holds the absolute record in the US on the
percentage of Hispanic population (94.7%). This
also explains why the metropolis, whose palm
trees, beaches and wide boulevards were once
the epitome of the American dream, is today
statistically the poorest city in the United States.
EVERY SEVERE CRISIS SOUTH OF MEXICO
leads to another wave of desperate aliens off
the coast of Florida. In 2001, for example, the
financial collapse of Argentina increased the
population of the peninsula by 180,000 former
residents of Buenos Aires, Rosario and Córdoba.
Paradoxically, however, this sunny city is a haven not only for the Latin American poor, but also
for those who have reduced them to beggary former presidents, prime ministers and leading
politicians.
It was here that Gerardo Machado, Cuba's first
real dictator, escaped, after even the top brass
closest to him were fed up with the reckless terror. Ironically, the man who overthrew Machado,
Fulgencio Batista, also took refuge in Miami after the first crisis of his political career, prepar-

ing the ground for his return to Havana in 1952,
and buying a refuge here for when he was to
grow old. However, he could not take advantage
of it because the United States denied him a visa
that time and forced him to flee all the way to
Portugal. By an even greater irony of fate, Batista's second ouster was also prepared in Miami:
on 20 November 1955, at the local Flagler Theatres, a young rebel appeared in front of disgruntled Cuban immigrants, gave a fierce speech
against Batista, and raised several thousand
dollars to fund the beginning of the planned revolution. His name was Fidel Castro. Incidentally,
one of Castro's strongest arguments at the time
was that Batista had driven as many as 26,000
Cubans into exile in Miami. Today, there are 1.2
million Cubans in Miami, 400,000 of whom fled
the Castro regime after 1980.
BUT MIAMI IS NOT JUST A SHELTER FOR CUBAN DICTATORS. For example, former Bolivian
President Gonzalo Sánchez de Lozada lives here.
In the late 1990s, De Lozada was arguably the
most respected politician in his homeland after
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introducing the much debated ‘shock therapy’
under the mentorship of Jeffrey Sachs, finally
overcoming crushing hyperinflation and strengthening local government in a country that had
rarely enjoyed well-organised governance. The
fall of the president, familiarly known as "Goni",
came during his second term with the decision
to cede the extraction and export of natural gas
to foreign companies (mostly American). It was
rumoured that around the deal, the head of state
received an eight-figure sum in greenbacks.
Fuelled by the opposition, popular discontent
reached such proportions that in the autumn of
2003 the country was on the brink of civil war.
After more than 80 people died in violent protests, De Lozada resigned and left for Miami. He
is now on trial for the death of civilians during the
protests. The trial is in its 11th year now.
THE SOCIETY OF OUSTED DICTATORS has
its veteran - Venezuelan Carlos Andrés Pérez, one of the most charismatic and yet most
corrupt politicians in Latin America. It is a bit
strange that Miami turned out to be the last
stop in Pérez's life. After all, his political rise
began with his opposition to American interests
in the 1970s. During his first term as president
(1974-1979), Pérez took serious steps toward
nationalising oil and mining by dealing a heavy
blow to giants such as Exxon, Shell, and US
Steel. At the time, the Venezuelan president
openly called the International Monetary Fund
the “neutron bomb that killed people but left
buildings standing.” Ten years later, when he
took office for the second time, Pérez made
a U-turn. There was almost nothing left of the
former bonanza associated with high oil prices,
and the president was forced to turn for help
to the same IMF he had once so viciously insulted. Social discontent was growing, and in
1992, Pérez's cabinet narrowly survived a series of bloody coup attempts by far-left officer
Hugo Rafael Chávez. But prosecutors did what
the military failed to achieve. A year after the
coups, evidence was released that Pérez had
diverted more than USD 17 million from public
funds, with some of the money traced to Violeta Chamorro's party in Nicaragua. The president was impeachable and placed under house
arrest, and in 1996, the Caracas Tribunal
sentenced him to two years and four months
in prison. Perez took refuge in Miami and remained there until his death in 2010.
FLORIDA HAS ALSO PROVED TO BE A LIFELINE for Gustavo Noboa, the former president of
Ecuador, who chose not to wait for the outcome
of the corruption and abuse case against him in
his homeland, which could send him behind bars
for 25 years. In fact, the investigation showed
that Noboa had foreseen such an outcome when
he took office in 2000, so buying an apartment
in Miami was one of his first moves as head of
state. Noboa came to power by accident, so to
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Имоти в Маями са притежавали и
други бивши латиноамерикански
диктатори: например Проспер Анвил,
управлявал Хаити между 1988 и 1990, и
Анастасио Сомоса Дебайле, бившият
президент на Никарагуа, който дори е
погребан във Флорида
Other former Latin American dictators also
owned property in Miami: Prosper Anvil,
who ruled Haiti between 1988 and 1990,
and Anastasio Somoza Debayle, the former
president of Nicaragua, who was even
buried in Florida.

say, after a coup staged by the military and the
indigenous population overthrew former President Jamil Mahuad. Initially, coup leader General
Carlos Mendoza was nominated for the post, but
after a quick consultation with the US embassy,
his bid was dropped and the choice fell on the
lawyer from Guayaquil, who turned out to be the
great-grandson of President Diego Noboa Arteta. But Noboa was not the long-awaited figure to
end the decade-long political chaos in Ecuador.
After just two years in office, he was accused of
abusing foreign debt renegotiation, inflicting the
country more than USD 9 billion in losses.
Evidence has emerged that Noboa used debt
bonds to help troubled banks owned by his
friends and party members. In the 1993 election, Noboa suffered a crushing defeat by leftwing candidate Lucio Edwin Gutiérrez and fled
the country in a hurry. The Miami apartment was
already waiting for him. "I made one of the hardest decisions of my life," the ousted president
explained as he disembarked. Two hours later,
he was giving an extensive interview to the CBS
lying on the beach. A few months later, for extra security, Noboa sought political asylum in the
Dominican Republic and has lived in both places
ever since.
MIAMI WAS ALSO THE PLACE OF RESIDENCE of one of his biggest political opponents,
Abdalá Bucaram, also a former Ecuadorian
president and arguably the most extravagant
politician in the Western Hemisphere. This son
of Lebanese immigrants has come a long way to
power - he started as an athlete (participated in
the Munich Olympics), then was a physical education teacher, police chief, and mayor of his
hometown of Guayaquil (where the population
adored him despite his luxurious palace and a
yacht worth USD 3 million. All this was crowned
by his victory in the 1996 presidential election
by just 20,000 votes. During the campaign, his
rivals ridiculed him that he was spending much
more time singing and dancing than discussing

the country's serious economic problems. Bucaram's only economic message was "The poor
first!" By the way, he called himself El Loco (The
Crazy Guy), However, this rather vague slogan
turned out to be enough to get him into the presidential palace.
AS HEAD OF STATE, EL LOCO continued to
present himself as a "man of the people", giving
pop concerts, surrounded by scantily dressed
dancers, or demonstratively eating the tripe
soup despised by other politicians. He appropriated the position of president of the local football
club Barcelona S.C. and invited Diego Maradona
for coach. He even welcomed Lorina Bobbitt,
an American with Ecuadorian roots, on an official visit to Quito. She caused a stir by biting
off her husband's penis. Prosecutors later found
that while entertaining the nation, Bucaram had
worked hard on the other front, embezzling about
USD 100 million in a matter of months. After six
months under the rule of El Loco, the entire political class of Ecuador united against him. With
an almost absolute majority, Congress declared
him ‘mentally handicapped’ and unfit to perform
his duties. In response, Bucaram barricaded himself in the palace and ordered the building to be
fenced with barbed wire. After Argentina refused
to accept him, he fled to Miami, from where he
moved to Panama. In 2003, however, Lucio Gutiérrez, his former bodyguard, became Ecuador's
president and the Supreme Court, hastily cleared
of political enemies, dropped all charges against
Bucaram and Gustavo Noboa. After eight years in
exile, El Loco returned in his personal helicopter
to Guayaquil and did not even wait to land, but
literally jumped into the rapturous crowd. "I am
older and crazier than ever now," Bucaram said,
announcing his intention to run in the next presidential election.
That never happened, and last August Bucaram
was arrested at his home in Guayaquil on charges of killing an Israeli national. It would probably
have been better if he had stayed in Miami.
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ARE VITAMINS
DANGEROUS?
Large doses of the popular
nutritional supplements can cause
serious harm to the body

ОПАСНИ ЛИ СА
ВИТАМИНИТЕ?
Големи дози от популярните хранителни добавки могат
да нанесат и сериозни вреди на организма
Приемането на големи дози витамини
и минерали продължително време може
да причини рак, да увреди черния дроб,
да разстрои стомаха или да доведе до
депресия, предупредиха специалисти.
Представители на британската Агенция
за хранителни стандарти твърдят, че
много от тези вещества нанасят повече
вреда на организма, отколкото полза. Те
препоръчват хората да намалят значително употребата на витамин С, калций
и желязо, и да се стремят да си набавят
полезните вещества чрез разнообразно
хранене, а не от синтезирани таблетки
и сиропи.
Експертите сочат за вредни препарати
като хром пиколинат, използван от спортистите за изгаряне на мазнините и за
потискане на апетита. Сериозни рискове
има при употребата на бета каротин
(растителният еквивалент на витамин
А), никотинова киселина, цинк, манган,
фосфор и витамин В6. Приемането на големи дози от така популярните витамин
С, калций и желязо пък води до неприятни
странични ефекти.
Шефовете на повечето фармацевтични предприятия реагираха негативно и
обявиха резултатите от изследването за
преувеличени. Производителите на вита-
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мини и хранителни добавки (индустрия с
многомилиардни годишни обороти) също
оспориха оповестените данни.
Експертите от агенцията препоръчват
да се внимава с количествата на повечето витамини и минерали. Според тях никотиновата киселина уврежда белия дроб
и освен това предизвиква зачервяване на
кожата. Цинкът способства за анемия
и отслабва костите, манганът може да
доведе до смущения в нервната система,
депресия и умора. Фосфорът е отговорен
за болки в стомаха, диария и вреди на костите, тъй като намалява съдържанието
на калций в тялото.
Най-спорен остава съветът да бъде
намалена употребата на витамините
С и В6. Мого жени взимат всекидневно
таблетки по 100 mg В6, за да се борят
с предменструалната напрегнатост.
Според агенцията максималната доза
трябва да бъде 10 mg, защото ако се
превиши, може да доведе до схващания на
ръцете и краката. По подобен начин стои
и въпросът с витамин С. Смята се, че
на ден може да се взимат до 3000 mg при
настинки и симптоми на грип, но данните
на агенцията сочат, че максимално допустимата доза не трябва да надвишава
1000 mg.

Experts point to harmful preparations such as
chromium picolinate, used by athletes to burn
fat and suppress appetite. There are serious
risks with the use of beta carotene (the plant
equivalent of vitamin A), nicotinic acid, zinc,
manganese, phosphorus and vitamin B6.
Taking large doses of the so popular vitamin
C, calcium and iron leads to unpleasant side
effects. The heads of most pharmaceutical
companies reacted negatively and declared
the results of the study exaggerated. Manufacturers of vitamins and supplements (an industry with multibillion-dollar annual turnovers)
have also disputed the disclosure.
Experts from the agency recommend us to be
careful with the amounts of most vitamins and
minerals. According to them, nicotinic acid
damages the lungs and also causes redness
of the skin. Zinc contributes to anaemia and
weakens bones, manganese can lead to nervous system disorders, depression and fatigue.
Phosphorus is responsible for stomach pain,
diarrhoea and bone damage as it reduces the
calcium content in the body.
The most controversial advice is to reduce
the use of vitamins C and B6. Many women
take 100 mg B6 tablets daily to fight premenstrual tension. According to the agency, the
maximum dose should be 10 mg, because if
exceeded, it can lead to cramps in the arms
and legs. The issue of vitamin C is similar. It
is believed that up to 3000 mg per day can
be taken for colds and flu symptoms, but the
agency's data show that the maximum allowable dose should not exceed 1000 mg.

Надеждни
куриерски услуги
за страната и чужбина.

ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВАНИЯ ТЕЛЕФОН

0700 12 144

Доставяме пратки навсякъде
в България на следващия работен ден,
за по-малките населени места - по график.
Заедно с GLS доставяме колетни
пратки навсякъде в Европа.
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ТУРИЗЪМ БЕЗ
АТМОСФЕРА

След десетилетна пауза ваканциите в космоса отново набират скорост.
Трябва ви само солидна банкова сметка
ТЕКСТ КОНСТАНТИН ТОМОВ / ФОТОГРАФИЯ NASA, VIRGIN GALACTIC
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В

аканцията
в
космоса си е като всяка друга само не бива при никакви обстоятелства да играете покер на събличане на верандата. Ако запомните това
жизненоважно правило, оттам нататък от
честта да се наречете космически турист
ви дели разстояние колкото една по-внушителна банкова сметка.
ПИОНЕРИТЕ. Подминаваме с някогашните
злобни шегички, че всъщност първите космически туристи били космонавтите от
братските на СССР държави (включително
Георги Иванов и Александър Александров),
разхождани в орбита в рамките на програмата Интеркосмос. Всъщност "братските" страни си даваха своя почтен принос и
като технологии, и като подготовени космонавти.
През 1990 една японска телевизионна компания плати 28 млн. долара, за да качи свой
репортер на станцията "Мир", но и това
по същество бе бизнес пътуване, а не ваканция. Така че честта да се нарече "първи
извънпланетен турист" заслужено се пада
на американския милионер Денис Тито, който през април 2001 подпомогна закъсалата
Руска космическа агенция с 20 млн. долара и
в замяна получи едноседмична "ваканция" на
Международната космическа станция.
Парадоксалното е, че самият Тито категорично отказва да се възползва от тази чест
и настоява да бъде наричан "независим изследовател", защото целта на пътуването
му била да проведе свои експерименти. Като
бивш учен от знаменитата Jet Propulsion
Laboratory към NASA той може и наистина
да е имал подобно намерение. В действително единственото, които Денис направи на
МКС, бе да гледа меланхолично през илюминатора и да се старае да не пипа нищо.
Още осем души го последваха и се превърнаха в космически туристи, преди през 2009
година Роскосмос да сложи край на практиката заради увеличените екипажи на МКС и
липсата на място.
ПРОБЛЕМ Е И ЦЕНАТА. Макар двайсет
милиона долара понякога да се събират на
паркинга пред едно-единствено софийско
кафене, ясно е, че при такива тарифи дестинацията няма да се радва на голям поток
от туристи. Затова американската фондация X Prize обяви 10 млн. долара награда за
инженера, който представи работещ проект на евтин кораб за суборбитални пътнически полети (на височина над 100 км).
Американецът Бърт Рутан прибра парите
през 2004 със своя SpaceShipOne, а после
привлече и милиардера-авантюрист Ричард
Брансън като партньор за разработването
на туристическото начинание.
След четири години работа и 200 млн. до-
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Ричард Брансън
и кабината на
готовия за полети
кораб на Virgin
Galactic
Richard Branson
and the cockpit of
the Virgin Galactic
flight-ready ship

лара вложения тяхната компания Virgin
Galactic най-сетне обяви готовност да
започне полети със своя SpaceShipTwo, и
продаде над 700 билета на стойност 250
000 долара всеки (включително на Джъстин
Бийбър и Леонардо Ди Каприо). За нещастие през октомври 2014 корабът Enterprise
се разпадна при изпитания над пустинята
Мохаве и отложи първите полети с години. Чак на 13 декември 2020 компанията на
Брансън осъществи първия демонстрационен полет с преустроения кораб, и най-после е готова да започне да вози и пътници.
АЛТЕРНАТИВИТЕ. Разбира се, не всеки, който е видял облаците отгоре, може да се нарече космонавт. Има няколко алтернативни
определения кой заслужава това прозвище,
но Брансън и Рутан, естествено, са се
спрели на най-удобното за тях - че космонавт е онзи, който е преодолял Линията на
Карман (на 100 км височина). Това е т. нар.
суборбитален полет - при него се преодолява условната граница между атмосферата и вакуума, но с недостатъчно висока
скорост, за да влезете в постоянна орбита. Точно това ще предлага Virgin Galactic
- един двучасов "подскок" с осемместния
SpaceShipTwo, който ще се извежда от самолет майка и ще достига максимална скорост над 4000 км/ч.
В рамките на полета клиентите ще могат
да се насладят на около пет минутки безтегловност и на уникална гледка към заоблеността на планетата. Впрочем Virgin
няма да е монополист дълго - още няколко
компании, като например Blue Origin, разработват аналогични проекти.
Според мнозина обаче суборбиталният
полет не е достатъчен, за да минете за
космонавт. За целта е нужно да сте били
в ниска земна орбита (на около 350 км височина) и да сте видели под себе си цялата
планета. Тук най-популярният туроператор
е американската Space Adventures, която

уреди пътуването на Денис Тито и осемте души след него. След оттеглянето на
руснаците в този бизнес планира да се намести NASA, която вече обяви, че от 2020
ще започне да приема и частни посетители
на Международната космическа станция,
превозвани вече не със "Союз", а от SpaceX
на Илон Мъск, или с новата капсула Boeing
Starliner.
Но и цената междувременно е претърпяла
доста сериозна инфлация: NASA иска 58 милиона долара за пътуването в двете посоки (еднопосочни билети не се предлагат за
момента), като в добавка към това "туристите" ще плащат и по 35 000 долара за
всеки ден престой на МКС. Престоят ще е
максимум 30 дни.
ДАЖЕ И ТОВА ОБАЧЕ НЕ Е черешката на
тортата. Истинската голяма работа в
космическия туризъм е трансорбиталният
полет - окончателно измъкване от лапите
на земното привличане и навлизане в открития космос. От над петстотинте регистрирани космонавти до момента едва
24 души са го постигали, и никой не го е
правил от отмяната на програмата Apollo
през 1972.
Преp 2005 обаче споменатата Space
Adventures обяви, че работи съвместно с
Руската космическа агенция за изпращане
на туристи до Луната (само прелитане, без
кацане). За целта те планираха да използват добрия стар модул "Союз", а като пускова дата бе посочена 2010 година. През
2010 стартът бе отложен за 2015, но пък
компанията се похвали, че вече е продала
едното от двете места, на цена от 150
милиона долара. През 2015 стартът бе отложен за 2018, а в момента няма фиксирана
дата.
Междувременно и Илон Мъск навлезе в този
най-изключителен дял от туризма. Неговата Space X също подготвя мисия до Луната, и то на доста конкурентна цена - 70
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милиона долара. Местата на борда са продадени на японския милиардер Юсаку Маедзава, който планира да заведе със себе
си и няколко прочути творци (до момента
е поканил само режисьора Дамиен Шазел).
И тук датата постепенно се измести от
2018 към едно все още неизвестно бъдеще.
Успоредно неуморимият Илон подготвя и
мисия до Марс - насрочена засега за 2024,
само след три години.
УДОБСТВАТА. Все пак туризмът, както
охотно ще ви припомни всеки посетител на
Слънчев бряг, не би трябвало да се изчерпва
само с отиването, връщането и снимките
за спомен. Необходими са още развлечения
и удобства.
До момента космическите туристи се задоволяваха само със снимките и с честта
да се наредят между първите хиляда души,
напускали родната планета. Но при амбициозните планове на Брансън тази бройка
ще бъде прехвърлена още през 2021, затова очевидно на прохождащата индустрия
ще са нужни други трикове, за да привлича
клиенти.
Американският хотелиер Робърт Бигълоу например бе осиновил изоставената от NASA
програма Transhab за създаване на надуваеми
космически жилища и бе твърдо решен още
през 2010 да отвори първия хотел на ниска
земна орбита - Nautilus. По строгата хотелиерска стандартизация той едва ли би заслужил и две звезди - опции като басейн, SPA
център и пианобар засега не се предвиждат,
а тоалетните, честно казано, трудно биха
задоволили и някой български възрожденец.
По същество космическата тоалетна за
по-умерени нужди е на практика нещо като
прахосмукачка с гумиран накрайник, а онази
за по-сериозни - дупка с уплътнение и засмукващ вентилатор. Впрочем в NASA все
още се изприщват при спомена за драмата
на станцията Skylab, когато вентилаторът започна да работи в обратната посока

и предизвика двуседмична криза, като без
малко не подтикна космонавтите към първото в историята извънпланетно самоубийство.
НАЙ-ВИСШАТА МОДА. С напредъка на космическия туризъм на дневен ред излиза една
мисъл, която надали е минавала през ума на
Гагарин или Нийл Армстронг - какво да облека? Напредничавите типове от компанията
Orbital Outfitters имат готов отговор - IS3C,
първия комерсиален космически костюм,
проектиран от холивудския майстор на
спецефектите Крис Гилман. Този костюм
тежи двайсетина килограма - наполовина
на аналога си от NASA, и има чорапи вместо обувки, така че спокойно можете да си
обуете отгоре любимите мокасини Prada
или каквото там се връзва с представата
ви за безукорна елегантност. "Хора, които
са платили милиони долари за пътуване в
космоса, вероятно биха искали да изглеждат добре на фотографиите за спомен",
смята Гилман. Костюмът му разполага с
мощен охладител, откраднат най-безскрупулно от Формула 1 (впрочем, ако NASA
имаше бюджета на Макларън или Ферари,
нищо чудно лоу-кост екскурзиите до Марс
вече да бяха факт), със сензори за пулс и
кръвно налагяне. Има дори вграден парашут - макар че скокът от 100 км височина
не е съвсем препоръчителен (сегашният
рекорд в това отношение бе поставен от
Алън Юстъс през 2014 - скок от 41.419 км
височина, при който той разви максимална
скорост от 1323 км/ч).
Но и това не е последната дума на космическата мода. Японският дизайнер Ери Мацуи вече предлага пълен каталог за орбита,
включително и сватбена рокля.
ХРАНАТА. През 1965 американецът Джон Йънг
бе изправен пред специална сенатска комисия
и едва не отиде в затвора, задето вмъкнал
нелегално един сандвич с говеждо на борда

на Gemini 3 и с разпилените трохи причинил
смущения на чувствителното навигационно
оборудване (на всичкото отгоре се оказа,
че сандвичът бил изяден от партньора му
Гъс Грисъм). По онова време стандартната
космическа храна на NASA е представлявала
кашичка с неустановен състав, натъпкана в
метални туби, така че престъплението на
Йънг изглежда разбираемо. Оттогава "готвачите" от космическия център Джонсън са
понаучили това-онова и днес менюто на астронавта включва над 180 ястия - почти колкото в квартална софийска кръчма. Другото
общо между двете е, че рядко са оценявани
от познавачи на кулинарията. За да поправи
това, виненият критик на Chicago Tribune Бил
Дейли се подложи доброволно на една дегустация през миналата година и установи, че
космическата храна е съвсем годна за консумация и приблизително съответства като
вкус на щанда за замразени полуфабрикати
в супермаркета. Единственото необичайно
нещо е приготовлението й - коктейлът от
скариди например представлява изсушена
субстанция в двойна вакуумирана опаковка, в
която с медицинска спринцовка се инжектира
топла вода. Дори солта и пиперът са в течно
състояние (използването на кристалообразно вещество в условията на безтегловност
би предизвикало бедствие от първа степен).
Така че не се тревожете за менюто си горе
и не крийте бисквити в багажа. Само се простете отрано с мисълта за едно дайкири пред
илюминатора, защото в космоса алкохолът е
забранен.
СЕКСЪТ. Като се има предвид печалната
статистика от самолетните тоалетни,
няма как най-често появяващата се мисъл
в главата на човека да не хрумне и на бъдещите космически туристи. Още повече, че
те ще имат уникалния шанс да стана пионери в една неизследвана област.
Впрочем преди време френският автор Пиер
Колер си спечели световна известност
с разкритието, че и руски, и американски
космонавти (и космонавтки, надяваме се)
са правили многократни полови сношения в
орбита като част от научни експерименти. Колер дори цитира таен проект от
една мисия на американските совалки през
90-те, чиято цел била да уточни кои точно
пози са най-подходящи за безтегловност.
Оказало се, че само четири са възможни без
"механична помощ" - и мисионерската не е
сред тях. Имало дори (цензуриран) видеозапис от експеримента.
За всеобщо разочарование обаче NASA и Руската космическа агенция категорично отрекоха, а после се оказа, че източникът на
французина били група шегаджии, изфабрикували фалшив документ. Така че засега темата секс в космоса си остава напълно непозната област. Но вероятно не за дълго.
December 2019
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HOLIDAYS WITH
NO ATMOSPHERE
Following a decade-long pause, space vacations are picking up speed once again.
You just need a solid bank account
By KONSTANTIN TOMOV / Photography NASA, VIRGIN GALACTIC

A

vacation in space is like any other, with the only difference being that you must not play strip poker out
on the porch for any reason. If you remember this
crucial rule, the only thing keeping you from the honor of calling yourself a space tourist would be an impressive
bank account balance.
THE PIONEERS. We are putting aside the old joke that the first
space tourists were from the USSR's satellite states (including
Georgi Ivanov and Aleksandar Aleksandrov), who were taken
out into orbit as part of the Soviet Interkosmos space program.
These satellite states actually contributed both in terms of
technologies and trained astronauts.
Back in 1990, a Japanese TV company paid USD 28 million
to send its reporter to the Mir space station, but this was more
of a business trip than tourism. Therefore, the honor of calling
himself the first space tourist deservedly went to US millionaire
Dennis Tito, who in 2001 helped the struggling Russian space
agency with USD 20 million in return for a week-long "vacation"
on the International Space Station (ISS).
What's interesting here is that Tito himself categorically refuses to take advantage of this honor, instead insisting on being
called "an independent researcher", since the purpose of his
trip to space was to conduct his own experiments. As a former
scientist from NASA's famous Jet Propulsion Laboratory, his
motives were probably exactly such. In reality, the only thing
Dennis did on the ISS was to look out the porthole and try not
to touch anything.
Eight others followed suit and became space tourists, before
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Roscosmos ended this practice in 2009 due to ISS's increasing
crew size and lack of room.
THE COST IS ALSO A PROBLEM. Although USD 20 million
can be often seen parked outside a single Sofia restaurant, obviously space will not see an influx of tourists with such a price
tag. That is why the US XPRIZE Foundation offered a USD 10
million prize to the engineer that could come up with a working
project for a cheap spaceship for suborbital passenger flights
(100 km into space). American engineer Burt Rutan won the
prize with his SpaceShipOne back in 2004, after which he
managed to attract billionaire-adventurist Richard Branson as
a partner in further developing this tourism business endeavor.
After four years of work and USD 200 million invested, their
company Virgin Galactic finally said it was ready to start
flights with its SpaceShipTwo and sold over 700 tickets for
USD 250,000 each (including to Justin Bieber and Leonardo
DiCaprio). Unfortunately, the Enterprise ship disintegrated during tests in the Mojave Desert in October of 2014, postponing
the first flights for years to come. It was only on December
13, 2020 that Branson's company launched its first demo flight
with the redesigned ship, meaning it was finally ready to start
flying passengers.
THE ALTERNATIVES. Of course, not everyone who has seen
the clouds from above can call themselves an astronaut. There
are a few alternative definitions of who deserves this label, but
Branson and Rutan have naturally chosen the most convenient one for them - an astronaut is anyone who has crossed
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the Karman Line (an altitude of 100 km). This is
the so-called suborbital flight, where a conditional
boundary between the atmosphere and vacuum
is crossed, but at insufficient speed to orbit. That
is precisely what Virgin Galactic will offer - a twohour "leap" with the eight-seat SpaceShipTwo,
which will be lifted by another plane and reach a
maximum speed of over 4,000 km/h.
During the flight, the customers will be able to enjoy around five minutes of weightlessness and a
unique view of Earth's curvature. Actually, Virgin
will not be a monopolist for long, as a few other companies, like Blue Origin for example, are
working on similar projects.
According to many, however, the suborbital flight
is not enough to make someone an astronaut. This
would require reaching low Earth orbit (an altitude
of around 350 km) and seeing the whole planet
below. The most popular tour operator here is the
American company Space Adventures, which took
care of Dennis Tito's journey, as well as the eight
others after him. NASA said it was planning on getting into this business after the Russians withdrew.
The Agency announced it will start accepting private visitors in the ISS starting 2020, who will not
longer be transported by Soyuz, but Elon by Musk's
SpaceX or by Boeing Starliner's new capsule.
Meanwhile, the price has also undergone serious inflation - NASA asks for USD 58 million for
a roundtrip (one-way tickets are not offered at
the moment), and in addition to this, "tourists" will
have pay USD 35,000 per day in the ISS. Their
stay can not exceed 30 days.
EVEN THIS, HOWEVER, IS NOT the icing on the
cake. The real deal in space tourism is the transorbital flight - a complete exit from Earth's gravity
and entering open space. Of the over 500 registered astronauts, only 24 have so far achieved
this and none have done so since the Apollo program was cancelled in 1972.
In 2005, Space Adventures announced it is
working jointly with the Russian space agency
on sending tourists to the Moon (only for orbiting
without landing). They were planning to use the
good old Soyuz module for this purpose, with a
launch date scheduled for 2010. When the time
came, it was postponed until 2015, but the company said it had sold one of the two available
seats for USD 150 million. In 2015 the start was
re-scheduled once again for 2018, while right
now there is no fixed date. Meanwhile, Elon
Musk entered this very exclusive tourism market. His Space X is also preparing a mission to
the Moon at a very competitive price of USD
70 million. The onboard seats have been sold
to Japanese billionaire Yusaku Maezawa, who
plans on bringing with him a few famous people
of the arts (so far, he has only invited director
Damien Chazelle).
The date here is also being moved forward from
2018 to the unknown future. The tireless Elon is
also preparing a mission to Mars scheduled for
2024, which is only three years away.
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THE COMFORT. After all, tourism, as any Sunny
Beach visitor would be eager to tell you, is not
just about going somewhere, taking pictures
and coming back. One needs entertainment and
amenities.
Until now, space tourists were rewarded only with
the opportunity to take pictures and the honor
of being among the first 1,000 people who have
left our planet. Given Branson's ambitious plans,
however, this number will be exceeded as early
as 2021, which is obviously why the still young
industry will have to resort to other tricks for attracting customers.
American businessman Robert Bigelow, for example, had adopted the abandoned by NASA
TransHab program for building inflatable space
homes, and was firmly resolved to open in 2010
the first low Earth orbit hotel - Nautilus. It would
hardly get even two stars, because no amenities, like a swimming pool, SPA and piano bar,
are planned. Quite frankly, the bathrooms would
hardly satisfy an 19th century Bulgarian. The
space toilet is basically something like a vacuum cleaner with a rubber end when it comes to
number one, while for number two there is a hole
with a sealing and a fan that sucks in air. NASA
still has fresh memories of the accident on Skylab, when the fan started blowing in the opposite
direction, causing a two-week crisis that almost
ended with the first suicide in space.
THE HIGHEST FASHION. With the progress of
space tourism on the agenda, there is one thing
that probably never crossed the minds of Yuri Gagarin or Neil Armstrong - what they should wear.
The more progressive minds from Orbital Outfitters have the answer ready - IS3C, which is the
first commercial space suit, designed by the Hollywood special effects mastermind Chris Gilman.
The suit weighs around 20 kg, which is half of
the one made by NASA, and comes with socks
instead of shoes, allowing its wearer to put on
their favorite Prada moccasins or whatever they
deem to be impeccably elegant. According to Gilman, people who have paid millions of dollars for
a trip to space would probably want to look good
in the pictures. His suit is equipped with a powerful cooler taken straight from Formula One (low
budget trips to Mars would not be uncommon if
NASA had the budget of McLaren or Ferrari) with
sensors measuring the heart rate and blood pres-

sure. There is also a built-in parachute, although
a jump from an altitude of 100 km is not recommended (the current record belongs to Alan Eustace, who jumped from an altitude of 41.419 km
and reached peak speeds of 1,323 km/h).
This is not where space fashion ends. Japanese
designer Eri Matsui already offers a full space
catalogue, including a wedding dress.
THE FOOD. In 1965, American astronaut John
Young caused a Congressional hearing to be
called and almost went to jail for smuggling a
corned-beef sandwich onboard the Gemini 3
mission's spacecraft. The crumbs disturbed the
highly sensitive navigation equipment (on top of
everything, the sandwich was eaten by his partner
Gus Grissom). During those days, NASA's standard space food consisted of a mysterious mush
packed into metal tubes, so Young's crime seems
understandable. Since then, the "cooks" from the
Johnson Space Center have learned a thing or
two and the astronauts' menu now includes over
180 different meals, which is about the same as
those on the menu of your typical neighborhood
restaurant in Sofia. Another common feature is
that this type of food is rarely evaluated by culinary
experts. In order to remedy this, Chicago Tribune
food and wine critic Bill Daley decided to find out
what space food tastes like, reporting it to be quite
edible and similar to the frozen foods sold at the
supermarket. The only unusual thing is the way it
is prepared - the shrimp cocktail, for example, is a
dried substance in a double vacuum sealed package, in which warm water is injected with a medical
syringe. Even the salt and pepper are in liquid form
(the use of crystalline substances in a zero-gravity
environment would cause a disaster). Therefore,
you should not worry about the menu up there and
hide cookies in your luggage. Just don't plan on
having a strawberry daiquiri next to the porthole,
because alcohol is forbidden in space.
SEX. Given the sad statistics from airplane lavatories, there is no way the most frequent thought
won't cross the minds of future space tourists.
What's more is that they will have the chance to
become pioneers in this uncharted territory. French
author Pierre Kohler became famous for revealing
that both Russian and American astronauts (hopefully women as well) had had sex numerous times
in space as part of scientific experiments. Kohler
even went as far as to quote a secret project from
an American space mission in the 1990s, which
was supposed to find out exactly which sex positions are most suitable for zero gravity. It turned
out that only four were possible without mechanical assistance, and the missionary was not one of
them. There was even a censored video of the experiment. To everyone's disappointment, however,
NASA and the Russian space agency denied this,
while later it turned out that the French author's
sources were a group of practical jokers, who had
given him a fake document. This leaves the topic
of space sex unexamined, at least for now.
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ЗАГЛЕДАНИ
В ЗВЕЗДИТЕ
STARING AT THE STARS
Гледайте нагоре към звездите, а не надолу в краката си, казваше
покойният гениален физик Стивън Хокинг. Следвайки съвета, всяка
година Кралският музей в Гринуич и Insight Investment организират
конкурса Астрономически фотограф на годината. Ето и селекцията
на журито тази година.
Look up at the stars and not down at your feet, the late great physicist
Stephen Hawking used to say. Following this advice, every year the Royal
Greenwich Museum and Insight Investment organise the Astronomy
Photographer of the Year contest. Here is the shortlist from the 2020 edition.
Снимки: Кралски музей Гринуич
All images courtsy by The Royal Greenwich Museum

Множеството струи и обвивки на Кентавър А, от Конър Матърни
The Many Jets and Shells of Centaurus A, by Connor Matherne
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Носителят на голямата награда: Галактиката Андромеда на една ръка
разстояние, от Никола Лефодю
The Overall Winner: Andromeda Galaxy at Arm's Length, by Nicolas Lefaudeux
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Юпитер изгрява, от Стейси Даунтън
Jupiter Rising, by Stacey Downton

Диамантеният плаж, Исландия, от Кристина Макеева
Diamond Beach, Iceland, by Kristina Makeeva

Самотно дърво и скандинавско сияние, от Том Арчър
Lone Tree under a Scandinavian Aurora, by Tom Archer
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Разстоянието между нас, от Лукаш Суйка
Space Between Us, by Lukasz Sujka

Слънчевите петна AR 2741 и AR 2740, от Руслан Илницки
Sunspots AR 2741 and AR 2740, by Ruslan Ilnitsky
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Погледът на демона, от Доминго Пестава
The Look of the Demon, by Domingo Pestana

М16 (Мъглявината Орел), от Алексиос Теодоров
M16 (The Eagle Nebula), by Alexios Theodorov
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Луната и The Shard в Лондон, от Матю Браун
The Moon And the Shard, by Mathew Browne
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Да нарисуваш небето, от Томас Каст
Painting the Sky, by Thomas Kast
Неизразимо, от Алин Уолъс
Ineffable, by Alyn Wallace
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Танц над блатото, от Камил Нуреев
Dance Over the Swamp, by Kamil Nureev

Космически ад, от Питър Уорд
Cosmic Inferno, by Peter Ward

Голяма луна, малък върколак, от Кърсти Патън
Big Moon, Little Werewolf, by Kirsty Paton
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Пустинна магия, от Щефан Либерман
Desert Magic, by Stefan Liebermann
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Куриозната
история на
мобилния
телефон
Първият модел тежи цял килограм, зарежда
се 10 часа и струва 4000 долара
ТЕКСТ КАЛИН АНГЕЛОВ / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK

З

а пръв път го видяхме на кино - в ръцете на Майкъл Дъглас в нашумелия
"Уолстрийт". Актьорът, изпълняващ ролята на печения финансист
Гордън Геко, с ефектен жест вдигаше към
ухото си първия мобилен телефон, заснет
в Холивуд. Днес същата сцена предизвиква
несдържани усмивки, защото телефонът
е с големината на ортопедична обувка и
тежи около килограм. Удивително е какъв
път е изминала техниката между този модел от 1986 година, способен само на старомодни обаждания, и днешните ни джобни
компютри.

да помисли по въпроса, "когато остане време". Няколко дни по-късно изнервеният Купър му звъннал и лаконично му казал: "Имаш
шест седмици".
"В екипа бяхме 12 души, което днес изглежда много - спомняше си много години по-късно Руди. - Тогава обаче всичко трябваше да
си правим от нулата, изрязвахме макети
от картон и всякакви такива глупости. Но
след три безсънни денонощия вече имахме
основата". Днес Кролъп е 90-годишен пенсионер, който се наслаждава кротко на мисълта, че е поставил началото на една от
най-печелившите индустрии на ХХI век.

НАЧАЛОТО. То е почти анекдотично - мениджърът на Motorola Мартин Купър непрекъснато се спъвал в кабела на телефона си.
След поредния тежък удар в пода през 1973
му хрумнала блестящата идея за подвижен
телефон без директна кабелна връзка. Обадил се по телефона на Руди Кролъп, леко
налудничав, но гениален механик, прочут с
нестандартните си изобретения. Кролъп
обаче не се запалил много по идеята, оправдал се с голяма заетост. Все пак обещал

"ТУХЛАТА". Екипът на Руди явно здравата е
поработил, защото на 3 април 1983 година
Мартин Купър прави първото в историята
обаждане по мобилен телефон. Той набира от колата си номера на Джоуъл Енгел,
своя конкурент от компанията Bell, за да му
каже, че само след половин час ще оповести пред света първенството на Motorola
в новата технология.
На 21 септември компанията официално
пуска в продажба първия портативен те-
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лефон - DynaTAC 8000x. За дизайна Кролъп
се вдъхновил от чифт обувки, затова и
апаратът бил наречен "Телефонът-обувка".
Странната идея хрумнала на Руди от телевизионния сериал "Инспектор Смарт", където героят имал миниатюрна радиостанция
в чепиците си. Първите купувачи обаче бързо прекръстили устройството на "Тухлата"
- заради общото му тегло от 1,12 килограма. Освен това апаратът имал нужда от 10
часа зареждане, които стигали само за 35
минути разговор.
ЦЕНИТЕ. Основната причина "Тухлата" да
не добие популярност било не теглото, а
цената - 3995 долара. В първите месеци
били реализирани едва около стотина продажби. И все пак началото вече било поставено. Седмици по-късно своя първи прототип представила и компанията "Америтек",
която с гръмка реклама се захванала да създаде и първата мрежа за клетъчни телефони в света. "Нямахме никаква представа
какво вършим - разказва за онези дни Скот
Ериксън, един от инженерите в проекта. Налагаше се да импровизираме и да изобре-
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тяваме в движение. Аз лично не вярвах, че
цялото нещо някога ще стане особено популярно".
Постепенно обаче рекламата си казала думата и търсенето на "магическия" телефон
започнало да нараства с невероятни темпове. Само за година-две мобифонът се превърнал в задължителен символ за богатите и преуспелите. Компаниите изграждали
все нови и нови централи - по онова време
всяка от тях била с размерите на апартамент. Днес всичко това се побира в кутия
за обувки.
БЪДЕЩЕТО Е НЕПРЕДВИДИМО. През пролетта на 2003 година телевизионен екип се
срещна с Руди Кролъп и между другото му показа тогавашния най-нов модел на Motorola, с
тегло 99 грама. Старецът призна, че изпитва носталгия по доброто старо време. "Телефоните станаха толкова мънички, че хората
вече изглеждат смешни - сякаш си говорят
сами. Помня как навремето трябваше куфар,
за да носим първия си апарат. Често ме питат какво ще е бъдещето на мобифоните.
Нямам никаква представа. Погледнете само

как се развиха те в последните пет години,
и ще разберете, че всякакви прогнози са невъзможни", каза тогава Кролъп. Оказа се напълно прав - само четири години по-късно, на
9 януари 2007, Стив Джобс представи пред
света първия iPhone, и преобрази из основи
този бизнес.
ИДЕЯТА Е ОТ 1910. В действителност
идеята за подвижен телефон е на почти
столетие. За неин автор е признат екстравагантният шведски изобретател Ларс
Магнус Ериксон, дал името си на днешната
компания - производител на телефони. През
1910 Ериксон внезапно решил да съчетае в
едно двете големи технически новости на
епохата - телефона и автомобила. Всъщност шведът нямал никаква вяра на колата
си и затова се заел да измисли система,
члез която да може да вика помощ в случай на авария. Когато искал да телефонира,
спирал колата, а жена му Хилда се подавала
и чрез две дълги антени, закачени за главата й, се свързвала с телефонните жици.
В това време Ларс въртял манивелата, за
да прати сигнал до най-близката централа.

Тази странна система може да се смята за
първия "мобилен" телефон на планетата.
РАДИОКОЛИТЕ. Чак през 50-те години
идеите на Ериксон били доразвити чрез
създаването (пак в Швеция) на радиоколи.
Купувачите им били предимно лекари, които чрез радиовръзката можели по-бързо да
реагират на повикванията на пациентите.
Самото устройство в автомобилите било
с гигантски размери: приемникът, предавателят и контролните уреди изпълвали целия багажник и задната седалка на колата.
Радиотелефонът черпел електричество от
акумулатора и всеки разговор, по-дълъг от
минута, водел до пълното му изтощаване.
Постепенно обаче техниката набирала скорост. След още 20 години се стигнало до
появата на първия наистина мобилен телефон. В следващите 20 той се превърнал от
огромен и неудобен лукс, достъпен само за
богаташите, в удобно миниатюрно устройство за масова употреба. Днес по света
има над 5.5 милиарда смартфона, без да
броим другите мобилни устройства като
таблети например.
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THE CURIOUS
HISTORY OF THE
MOBILE PHONE
The first model weighed a full kilogram, took ten hours to
charge and cost 4,000 dollars
By KALIN ANGELOV / Photography SHUTTERSTOCK

T

he first time we saw it was on the big
screen – held by Michael Douglas in
the cinema hit Wall Street. The actor
playing the role of the hot-shot financier Gordon Gekko, would bring the first mobile phone filmed in Hollywood to his ear with
a prominent flourish. Today, the same scene
evokes a snicker, as the phone is as large as
a boot and weighs around a kilogram. It is remarkable to see how far technology has come
since the 1986 model, which could only perform
traditional calls, and today’s pocket computers.
THE BEGINNING. It was almost comedic – Martin Cooper, the manager of Motorola, kept tripping over his phone cable. After his latest heavy
tumble, in 1973, he got the brilliant idea for a
mobile phone with no direct wire connection. He
called Rudy Krolopp – a somewhat loony, but
brilliant mechanic famous for his unconventional
inventions. But Krolopp did not care much for
the idea and gave the excuse of his busy schedule. Still, he promised to think about it “when
he had the time”. A few days later, an anxious
Cooper called him and put it curtly: “You have
six weeks”.
“There were twelve of us on the team, which
seems like a lot today – Rudy recalls years later. –
But we had to make everything from scratch
back then, we would make models out of cardboard and all that nonsense. But after three
sleepless days and nights, we had the basis”.
Today, Krolopp is a 90-year-old gentleman of
leisure who enjoys the subtle satisfaction of
building the foundation of one of the most lucrative industries of the 21th century.
“THE BRICK”. Rudy’s team seems to have put
in some real elbow grease, as on 3 April 1983,
Martin Cooper made the historic first call on a
mobile phone. He dialled the number of Joel
Engel – his competitor from the Bell company,
from his car, to tell him that in half an hour, he
would be announcing to the world the superiority
of Motorola in this ground-breaking technology.
On 21 September, the company officially
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launched the first mobile phone – the DynaTAC
8000x. Krolopp was inspired to create the design
by a pair of shoes, prompting the name the Shoe
Phone for the device. Rudy got this strange idea
from the TV series Inspector Gadget, where the
titular character had a miniature radio station in
his shoes. But the device was soon renamed the
“Brick” by the first buyers due to its total weight
of 1.12 kilos. In addition, the phone required ten
hours of charging which only got you 35 minutes
of conversation.
THE PRICES. The main reason for the Brick's
popularity was not its weight, but its price –
3,995 US dollars. Only about a hundred sales
were made during the first months. And yet, the
beginning was launched. Weeks later, the company Ameritech presented its first prototype
and got to work creating the first cell phone
network in the world with the help of some insistent advertising. “We had no idea what we
were doing – says Scott Ericsson, one of the
engineers working on the project. – We had to
improvise and invent on the go. Personally, I
never believed the whole thing would ever become popular”.
But little by little, advertising produced results
and demand for the “magic” phone began to
grow exponentially. Only in a year or two, the
mobile phone became an obligatory insignia of
the rich and powerful. Companies kept building

Мартин Купър и Dynatac
Martin Cooper and Dynatac

new call centres – at that time, each of them
was the size of an apartment. Today, all of it
could fit in a shoe box.
THE FUTURE IS UNPREDICTABLE. In the
spring of 2003, a TV team met with Rudy
Krolopp and featured the then latest Motorola
model, weighing 99 grams. The old man admitted to feeling nostalgic for the good old times.
“Telephones have become so small that people look laughable – it’s like they are talking
to themselves. I remember we used to need
a whole suitcase to lug the first one around.
People often ask me what the future of mobile
phones is. I have no idea. Just look at how they
have developed during the past five years and
you will see that making an accurate prediction
is a fool’s errand”, said Krolopp. And he proved
completely right – only four years later, on 9
January 2007, Steve Jobs presented the first
iPhone to the world and transformed the very
foundation of the industry.
THE IDEA DATES BACK TO 1910. Actually,
the idea for a mobile phone is nearly a century old. Its recognised author was the extravagant Swedish inventor, Lars Magnus Ericsson,
who lent his name to the contemporary mobile
phone manufacturer. In 1910, Ericsson suddenly decided to combine two great technological advances for the time – the telephone and
the automobile. Actually, the Swedish inventor
did not trust his car to be reliable and so he set
out to invent a system which could call for help
in the event of an emergency. When he wanted
to make a call, he would stop the car and his
wife, Hilda, would lean out of the car and connect to the telephone wires using two long antennae attached to her head. Meanwhile, Lars
would turn the crank in order to send a signal
to the nearest phone station. This strange system could be considered the first ever “mobile
phone” on the planet.
RADIOCARS. It wasn't until the fifties that Ericsson's ideas were developed through the creation
of radiocars (again in Sweden). Their buyers
were mainly doctors, who could react to patient
calls more quickly with the help of the radio connection. The device itself, which was put in the
cars, was of gigantic proportions: the receiver,
the transmitter and the control apparatus would
fill the whole trunk and the back seat of the car.
The radiophone would use electricity from the
engine and any conversation longer than a minute would completely deplete it.
But technology would gradually pick up steam.
In another 20 years, the first real mobile phone
was created. In the next 20 years, it evolved
from a huge, inconvenient luxury accessible to
no one but the wealthy, into a handy miniature
device for mass use. Today, there are over 5.5
billion smartphones, not counting other mobile
devices such as tablets.
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МАЛКИ КАРИЕРИСТИ
Най-евтината кола в България e сменила дизайна, платформата
и дори самата си философия
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА

П

овече от 12 години Dacia Sandero
е най-достъпният автомобил,
който можете да имате в Европа. Досега обяснението за това
бе съвсем просто: Dacia използваше технологии, измъкнати направо от мазето на
алианса Renault-Nissan, и то този начин не
й се налагаше да калкулира кой знае какви
развойни разходи в цената на автомобилите си.
НО СЕГА ТОВА РЯЗКО СЕ ПРОМЕНЯ. Новото поколение на Sandero е на същата
модерна платформа, на която са и новите
Renault Clio, Nissan Micra и още поне дузина
модели на глобалния алианс. Значи ли обаче
това, че то вече няма да бъде толкова достъпно? Нека проверим.
Промените във външния вид на Sandero се
виждат от пръв поглед: по-малки светлини, по-агресивна физиономия, по-динамичен
контур. Повдигнатият Stepway e с различна престилка и брони от стандартното
Sandero, в явен опит да се обособи почти
като самостоятелен модел. Той има с 4
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сантиметра по-висок просвет, макар и найвече за сметка на гумите, и по-различни
калници и прагове.
Неугледните дръжки на вратите от предишното поколение са изчезнали. Както и
стърчащият по средата на задния капак бутон за багажника.
ЕСТЕСТВЕНО, НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ е пораснало и като габарити, макар и с малко.
Дължината е 4.09 метра - с почти педя
повече от второто поколение на VW Golf.
Sandero е станало с почти 4 см по-широко,
и с малко по-дълго междуосие, което прави пространството за задните пътници
рекордно за сегмента. Багажникът е 410
литра и съдържа, слава Богу, истинска резервна гума.
Още по-значимите промени обаче са вътре.
Ние винаги сме обичали Sandero не защото
е изумителна кола - тя не е - а защото е
честна кола. Една от последните оцелели
такива. Това е автомобил, който ви дава
всичко, от което имате абсолютна нужда,
но не ви задължава да плащате нещата, от

които може би нямате. Изборът остава у
вас.
ПОЧТИ ВСЕКИ ДРУГ МОДЕЛ В НАШИ ДНИ
ще ви принуди да платите за екран на централната конзола, за електрически огледала и така нататък. Не и Sandero. В базовите нива вместо екрана получавате една
доста добре измислена щипка за смартфон. Трябва само да качите приложението
Media Control на телефона си, и той се превръща в пълноценна мултимедия. Спокойно
можете например да ползвате навигацията на Waze, която, между нас казано, предупреждава не само за опасности по пътя,
но и за почитаемите служители на пътна
полиция.
Естествено, мнозина от нас биха предпочели все пак да имат отделен екран за
навигацията, и за тях Dacia предлага 8-инчов сензорен дисплей в по-високите версии.
Той поддържа Android Auto и Apple Car Play,
и върви в комплект с вградена стойка за
смартфон - не особено естетична, трябва
да признаем, но иначе удобна.

TECHNOLOGY
WHEELS

Като цяло разликите с досегашното поколение са между 1300 и 2000 лева за различните нива на оборудване - немалко за един
бюджетен модел. Но при конкурентите инфлацията е ударила още по-силно, така че
Sandero наистина си остава най-достъпният автомобил в Европа. Построеното
на същата платформа Клио е средно с по
7000 лева по-скъпо. Как са го постигнали
от Dacia?
ПЪРВО, СЪС СПОДЕЛЯНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА, което е позволило доста икономии от мащаба. Освен това Sandero се
отличава от Clio в някои детайли. Примерно предният капак на реното е алуминиев,
за понижаване на теглото. При Sandero е
стоманен. Понеже Daciaта няма в гамата
си по-мощни двигатели, изпускателната
система може да е по-къса, а задните спирачки да се оставят барабанни. Същото
важи за окачването и калниците, защото
тук максималният размер на джантите е
16 цола.

ЗА ДА НЕ ОТЛАГАМЕ ПОВЕЧЕ НАЙ-ВАЖНИЯ ВЪПРОС, нека видим цените, с
които Sandero и Sandero Stepway ще дебютират в България. Най-базовото Sandero
започва от 16 800 лева, което е с почти
2000 лева повече от досегашната кола - но
за сметка на повече оборудване.
Между другото и досега Sandero беше найпродаваният модел на частни клиенти изобщо в Европа. Заради това не очакваме
да има много кандидати за тази базова
версия - нейният еднолитров атмосферен
мотор предлага твърде мудните 65 коня.
Въртящият момент не стига дори 100 нютонметра, така че ако бързате за някъде,
ще е по-практично да се затичате.
По-високите версии ползват същия агрегат, само че с турбо, което дава 90
коня мощност. И променя изцяло нещата.
Тук въртящият момент е вече 160 нютонметра - напълно достатъчни за кола с
тегло едва 1070 килограма. Шестстепенната ръчна трансмисия е с доста по-удобен
лост от предишното поколение. Можете
да я замените и с вариаторен автоматик

от японската Jatco,
който работи прилично и е разумен избор за града. Да не ви
подвежда символът "L" на
скоростния лост - това не
е понижаваща предавка, а режим,
който предпазва CVT-то от повреди при
теглене и големи натоварвания.
ИМА И ТРЕТИ ВАРИАНТ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ пак със същия трицилиндров турбомотор,
но с добавена фабрична газова уредба. Бутилката за пропан бутан е на мястото на
резервната гума и заедно с бензиновия резервоар дава на тази кола 1300 километра
пробег с едно зареждане. А мощността е
вече 100 конски сили.
Среднооборудвано Sandero с турбо започва
от 21 000 лева, а в най-високото ниво и с
автоматик е 25 100. Вариантът на газ е 23
750. При Stepway атмосферен мотор не се
предлага. Стартовата цена е 23 500 лева,
а най-високата е 27 400 за максимално оборудвана кола със СVT.

Тези компромиси обаче почти не се усещат
на пътя. Заради ниското си тегло Sandero
спира добре. Новата платформа го е направила и доста по-комфортно, а шумоизолацията е драстично по-добра.
Характерният луфт на волана и скоростния лост е
изчезнал. Не очаквайте
кой знае колко обратна
информация от този
волан, но като цяло колата се усеща овладяна
и сигурна. При 140 км/ч
на магистралата е неотличима от по-скъпите модели в В-сегмента.
Разходът по каталог е до
6 л на 100 км в смесен цикъл
за варианта със CVT, ние отчетохме към 7.4 литра, но определено
не сме карали икономично.
ОСВЕН ТОВА SANDERO И STEPWAY са напреднали доста откъм безопасност. Имат
авариен спирачен асистент, асистент за
сляпата точка, като опция се предлагат
преден и заден парктроник, с камера за задно виждане. Предлагат и някои симпатични
хитрости като например рейки за покрива,
които съвсем лесно могат да се превърнат
от надлъжни в напречни.
Накрая, но не по важност, предлагат и много добри LED светлини - нещо, което досега
бе сериозна слабост на тази кола.
Изобщо новите Sandero и Sandero Stepway
си запазват симпатичната слава на найдостъпни семейни автомобили в Европа.
Загубили са само едно нещо: усещането, че
като ги избираш, правиш компромис.
December 2019
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Little Careerists
The cheapest car in Bulgaria has changed its design, platform and even its philosophy
By KONSTANTIN TOMOV / Photography WHEELS

F

or over twelve years, the Dacia Sandero has been the most affordable car
one can get in Europe. The explanation for this was quite simple until now Dacia was using technologies taken out directly
from the attic of the Renault-Nissan Alliance,
thus not having to factor in any research and
development costs into the price of their cars.
THIS IS DRASTICALLY CHANGING NOW. The
new generation Sandero is based on the same
modern platform as the new Renault Clio, Nissan Micra and at least a dozen more models
made by the global alliance. Does that mean,
however, that it won't be as affordable anymore?
Let's check and see.
The changes in the Sandero's exterior can be
seen at first glance - smaller headlights, more
aggressive looks and a more dynamic outline.
The lifted Stepway has a different apron and
bumpers than the standard Sandero, which is
obviously an attempt at defining it almost as a
standalone model. The clearance is 4 cm higher,
although this is mostly due to the tires, while the
fenders and sills are also different. The unsightly
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door handles of the previous generation and the
trunk button that was sticking out from the rear
lid are gone.
OF COURSE, THE NEW GENERATION has
grown in size as well, although by little. The car's
length is 4.09 meters - almost a span longer
than the second generation VW Golf. The new
Sandero is almost 4 cm wider and has a slightly
longer wheelbase, which makes for a recordbig rear passenger room for this segment. The
trunk is 310 liters and contains, thank God, a
real spare tire.
The even more significant changes are inside.
We have always loved the Sandero not because
it's an amazing car - it's far from it - but because
it is an honest car. One of the last such cars still
around. It will give you everything you absolutely
need, but doesn't make you pay for things you
might not. The choice is yours.
ALMOST EVERY OTHER MODEL RIGHT NOW
will make you pay for a central console screen,
power mirrors and so on. Not the Sandero. The
basic trim levels don't come with a screen, but

with a well-thought out smart phone holder. The
only thing you have to do is download the Media Control app on your phone and it turns into
a full-scale multimedia device. You could easily
use Waze's navigation, for example, which quite
frankly, in addition to road hazards, also warns
you about the respectable traffic police officers.
Naturally, many customers would prefer to
have a separate screen for their navigation,
which is why Dacia offers an 8-inch sensor
display in its higher-end vehicles. It supports
Android Auto and Apple Car Play, and comes
together with an integrated smart phone holder, which is not visually aesthetic, but nevertheless convenient.
LET'S GET TO THE POINT AND LOOK AT THE
PRICE at which the Sandero and Sandero Stepway will make their debut in Bulgaria. The most
basic Sandero starts at 16,800 leva - almost
2,000 leva more than the previous equipped
model, which was less equipped, however.
By the way, the Sandero was until now the bestselling model for private customers in Europe.
That is why we don't expect many candidates for
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this base trim - its 1 l naturally aspirated engine
offers the sluggish 65 hp. The torque does not
even reach 100 Nm, so if you're in a rush to get
somewhere, running would be a better option.
The higher-level models use the same engine,
but equipped with a turbo, which produces 90
hp, thus changing things completely. The torque
here is now 160 Nm, which is more than enough
for this 1,070 kg car. The six-speed manual
transmission comes with a much more convenient gear shift than the previous generation. You
could replace it with a variable automatic transmission by the Japanese company Jatco, which
works decently and is a wise choice for urban
driving. Don't be fooled by the letter "L" in the
gear shift, as it is not reducing gears, but a mode
that protects the CVT from damage when hauling and heavy loads.
THERE IS A THIRD OPTION WHEN IT COMES
to this car - the same three-cylinder turbo engine powered by a factory-installed LPG unit
in the spare tire compartment. Combined with
the gasoline tank, this car's range goes up to
1,300 km on a single fueling. The power here
is 100 hp. A mid-level trim Sandero with a turbo engine starts at 21,000 leva and goes all
the way up to 25,100 for the highest trim level
with an automatic transmission. The LPG version costs 23,750 leva. The Stepway does not
come with a naturally aspirated engine and its
price starts at 23,500 and goes all the way up
to 27,400 for the highest trim level with a CVT
transmission.
Generally, the price differences between the
latest and the previous generation range from
1,300 leva to 2,000 leva based on the different
trim levels, which is quite a lot for a budget car.
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The competition, however, has been struck even
harder by inflation, meaning that the Sandero
still remains one of the most affordable cars in
Europe. The Renault Clio, which is based on the
same platform, costs an average of 7,000 leva
more. How did Dacia achieve this?
FIRST, THE SHARING OF THE PLATFORM,
which has allowed for quite the savings. IN addition, the Sandero is different from the Clio in
certain details. The Renault's front hood, for example, is made of aluminum in order to lower
the car's weight. The Sandero's is made of steel.
Since Dacia does not have more powerful en-

Dacia Sandero

999

куб. см работен обем
cc capacity

90

к. с. максимална мощност
hp max power

160

Нм максимален въртящ момент
Nm max torque

11.7

секунди 0-100 км/ч
seconds 0-100 km/h

gines in its range, the exhaust system could
be shorter, while the rear brakes are left with
drums. The same goes for the suspension and
the fenders, because the maximum wheel size
is 16 inches.
These compromises, however, are difficult to
notice on the road. Because of its low weight,
the Sandero's stopping capabilities are decent. The new platform has made it much
more comfortable and the noise insulation is
much better.
The typical steering wheel and gear shift play is
no more. Don't expect any impressive feedback
from this steering wheel, but the car nevertheless feels stable and safe. It is indistinguishable
from the more expensive B-segment models
when doing 140 km/h on the highway. The manufacturers have listed the mixed fuel consumption as 6 l/100 km for the model equipped with
CVT, but we clocked it at around 7.4 l/100 km,
given that we didn't drive economically.
THE SADNERO AND THE STEPWAY HAVE also
made quite the progress when it comes to safety. They are equipped with emergency brake assist, blind spot assist, while front and rear park
assist are offered as an option with a rear-view
camera. There are also some cute gadgets one
can get as extras, such as roof rails that can
transform into roof bars.
Last, but not least, the car can be equipped with
very good LED lights, which is a serious deficiency of the Sandero until now. Overall, the
new Sandero and Sandero Stepway retain their
fame for being the most affordable family cars in
Europe. They have only lost one thing - the feeling that you're compromising something when
choosing to get one.

TRAVEL
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КОНЦЕРТИ

КНИГИ

КЛАСИКА

АНДРЕА БОЧЕЛИ // Италианският тенор
навлезе в света на онлайн концертите
още пролетта, когато излъченият безплатно великденски "Музика за надежда"
счупи рекорда за най-стриймвано събитие
в YouTube, с над 2.8 милиона зрители. Новото му шоу вече е платено (20-44 eвро),
нарича се "Вярвам в Коледа" и ще се излъчи
от прекрасния Teatro Regio di Parma. Бочели обещава изненадващи гости и зрелище,
подготвено от легендарния Франко Драгоне от Cirque Du Soleil.

THE LAST DAYS OF JOHN LENNON // Истинската история за убийството на Джон
Ленън, разказана по начин, на който само
утвърденият майстор на трилъра Джеймс
Патърсън е способен. През лятото на 1980
бившият фронтмен на The Beatles записва новия си албум. Неговият най-голям фен
Марк Дейвид Чапман, почувствал се предаден от идола си, напуска работа и купува билет до Ню Йорк. Остатъкът от историята
е описан в стила, който превърна Патерсън
в най-продавания автор на своето поколение.

На 17 декември 2020 се навършват точно 250 години от кръщението на Лудвиг
ван Бетовен (точната рождена дата не
е известна). В чест на великия композитор, Софийската филхармония ще изнесе
онлайн концерт с три от най-прочутите
му творби - увертюрата от "Фиделио",
Концерт за пиано №5 и Симфония №6 (Пасторалната). Солист е Георги Черкин,
диригент - Росен Гергов. С това филхармонията продължава да компенсира публиката за отменените покрай извънредните
мерки представления - чудесна практика.

12 декември, билети от Ticketmaster

Издателство Century, от Amazon

17 декември, на facebook.com/sofiaphilharmonic
EN

CONCERTS

BOOKS

CLASSICS

ANDREA BOCELLI // The Italian tenor joined the
world of online concerts as early as the spring,
when the Easter concert “Music for Hope”, which
was broadcast free of charge, broke the record
for most streamed YouTube event with over 2.8
million viewers. His new show is called Believe
In Christmas, tickets go for EUR 20–44 and it
will be broadcast from the lovely Teatro Regio di
Parma. Bocelli is promising surprise guests and
a spectacle prepared by the legendary Franco
Dragone from Cirque Du Soleil.

THE LAST DAYS OF JOHN LENNON // The true
story of John Lennon’s murder told in a way that
only the renowned master of thrillers, James
Patterson, is capable of. During the summer of
1980, the former Beatles frontman was recording his new album. His number one fan, Mark
David Chapman, felt betrayed by his idol, quit
his job and bought a ticket to New York. The
rest of the story is described in the style that
launched Patterson as the best-selling author of
his generation.

17 December 2020 marks exactly 250 years from
the christening of Ludwig van Beethoven (his exact date of birth is unknown). In honour of the
great composer, the Sofia Philharmonic is performing an online concert featuring three of his
most famous pieces – the Overture from Fidelio,
Piano Concerto No. 5 and Symphony No. 6 (the
Pastoral Symphony). Georgi Cherkin will be the
soloist and Rosen Gergov will be conducting. This
is the Philharmonic’s effort to make it up to the
audience for the performances that were cancelled due to the pandemic restrictions – a most
wonderful endeavour.

12 December, tickets from Ticketmaster

Century Publishing, by Amazon

17 December, at facebook.com/sofiaphilharmonic
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ФИЛМИ

ФАНТАСТИКА

РОМАН

НЕКА ГОВОРЯТ // Затварянето на киносалоните обърка окончателно програмата
на премиерните филми. За сметка на това
онлайн доставчиците се радват на небивал интерес. HBO например през декември
ще представи „Нека говорят“ на Стивън
Содърбърг със самата Мерил Стрийп в
главната роля. Комедията разказва за
известна писателка, която тръгва на пътешествие със стари приятелски (Кандис
Бъргън и Даян Уийст) и се забърква в найразлични схеми.

СРЕДНОЩНО НЕБЕ // Netflix обещава няколко много интересни премиери през декември, включително "Манк" на Дейвид Финчър
и научно-популярния Alien Worlds. Но все пак
се спряхме на "Среднощно небе" - постапокалиптична драма по романа на Лили
Брукс-Далтъ, която се развива в космоса и
на Антарктида. И която ни предлага Джордж Клууни като режисьор и изпълнител на
едната главна роля (заедно с Фелисити
Джоунс). В Netflix я броят като претендент
за "Оскар".

ABSOLVO TE // Проф. Георги Бърдаров е
заместник-декан на географския факултет към Софийския университет, и един
от водещите специалисти по демография
в България. А освен това е и сред най-нашумелите съвременни писатели, благодарение на дебютния си роман "Аз още броя
дните". Absolvo Te е втората му книга, посветена, както сам той обяснява, на прошката: защото е " толкова трудно наистина
да простиш. Понякога това е битка, която
водиш със самия себе си денонощно, до последната нощ в живота ти“.

По HBO през декември

От 23 декември по Netflix

Издателство Musagena
EN

FILMS

SCIENCE FICTION

NOVEL

LET THEM TALK // Cinemas shutting down
was a severe blow for the première schedules.
On the other hand, online providers are enjoying unprecedented interest. For instance, in
December, HBO is presenting Let Them Talk
by Steven Soderbergh with Meryl Streep herself in the lead role. The comedy is about a
famous writer who goes on a journey with her
old friends (Candice Bergen and Dianne Wiest)
and gets into all kinds of trouble.

MIDNIGHT SKY // Netflix is promising a few
intriguing premières in December, including
Mank by David Fincher and the sci-fi flick Alien Worlds. But it is Midnight Sky that has our
interest – a post-apocalyptic drama adapted
from Lily Brooks-Dalton's novel set in space
and Antarctica. George Clooney is both in the
director’s seat and front and centre as one of
the leads (along with Felicity Jones). Netflix
definitely has her tipped for an Oscar win.

ABSOLVO TE // Professor Georgi Bardarov is
Vice Dean of the Geography Faculty of Sofia
University and one of the leading specialists in
demographics in Bulgaria. He is also one of the
trendiest contemporary writers thanks to his debut novel I am still counting the days. Absolvo Te
is his second book, which as he explains, is dedicated to forgiveness: because it “truly is so difficult to forgive. Sometimes it is a battle you fight
with yourself day and night, until the last night of
your life”.

On HBO in December

From 23 December on Netflix

Musagena Publishing

December 2019

81

ПАМЕТТА
НА ВОСЪКА
"Мадам Тюсо", прочутият музей на восъчните фигури, създаде нов род изкуство
ТЕКСТ ЧАВДАР МИХАЙЛОВ / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK

С

лед Лондонската кула, Бъкингамския дворец и площад "Трафалгар"
следващата задължителна спирка за туристите в английската
столица е Музеят на Мадам Тюсо. Този
атракцион, навремето с презрение наричан "циркаджийски" от висшето общество,
сега присъства във всеки справочник и без
преувеличение се е превърнал в символ на
Лондон. Най-печелившите хотели в града
са онези, които се намират близо до него
- разбира се, в години, различни от 2020. А
световните знаменитости изтъкват с неприкрита гордост, че имат восъчни двойници в "Мадам Тюсо".

В залите на "Мадам Тюсо" можете да се
фотографирате със стотици известни
личности от всички сфери на живота спортисти, холивудски звезди, манекенки,
политици. Благодарение на свръхреалистичните фигури посетителите често откриват, че техните идоли далеч не са толкова високи и стройни, колкото изглеждат
на екрана. Експозициите в музея говорят
недвусмислено за това доколко популярна в
момента е дадена личност. Ако присъства
в някоя от залите, значи все още се радва
на хорското внимание. Ако пък е свалена в
складовете, това е сигурен признак, че вече
не е в центъра на обществения интерес.

МУЗЕЯТ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛ В СЪЩИНСКА
ИНСТИТУЦИЯ, а според мнозина създаването на восъчни фигури е нов род изкуство.
Освен всичко "Мадам Тюсо" е и изключително печелившо предприятие с клонове в 24
световни града - от Амстердам, Прага и
Истанбул, през Ню Йорк, Вашингтон и Лас
Вегас, та чак до Токио, Хонконг и Сидни. За
близо 170-годишната си история лондонският музей е посетен от над 220 млн. души.
2,5 милиона престъпват прага му всяка година, а опашката пред вратите никога не е
под двеста души (отново с разбираемото
изключение през тази година).

ИМА И РЕДКИ СЛУЧАИ, когато някоя разглезена звезда недоволства от начина, по
който е представена в Музея на Мадам
Тюсо. Така например Кайли Миноуг изпадна
в истерия, защото восъчната й фигура бе
облечена в твърде оскъдна дрешка. Уредниците обаче парираха капризната певица, като обясниха, че са изкопирали неин
действителен сценичен тоалет.
Класическата подредба на оригиналния "Мадам Тюсо" в Лондон бе с 8 зали. Първата е
наречена "Градинско парти" и напомня на типична английска градина. Експозицията винаги е залагала на контрастите: здравенякът
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Арнолд Шварценегер редом с дизайнера с
нежна душа Жан Пол Готие; или пък, в салона
"Спортни легенди", Мохамед Али до изящната
фигура на гимнастичката Олга Корбут. Залата "200 години" дава ярка представа за живота на Мадам Тюсо с оригинални предмети от
времето на Великата френска революция. В
"Холивудски легенди и суперзвезди" са събрани множество величия от киното от Марлон
Брандо до Силвестър Сталоун. "Залата на
славата" е събрала заедно най-прочутите политици и хора на изкуството от последните
няколко столетия. В пищно декорирания салон
мирно съжителстват лейди Даяна, Нелсън
Мандела, Саддам Хюсеин и Бил Клинтън. На
особено голяма популярност се радва "Стаята на ужаса", където са представени смразяващи кръвта сцени на насилие с автентичен
звук и визуални ефекти. От Великата френска революция до серийните убийци от ХХ век
- всичко е показано изключително реалистично с единствената цел посетителят да се
облее в студена пот.
ЗАЛАТА "ДУХЪТ НА ЛОНДОН" предлага истинска разходка във времето - детайлно
са представени последните 400 години от
развитието на английската столица. Не са
пропуснати Големият пожар, бомбардировките през Втората световна война или
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Клонът в Амстердам
The museum in Amsterdam
Самата мадам Тюсо
Madame Tussaud herself

Британската кралска фамилия
The British royal family

разгулният живот от 60-те години на миналия век. "Планетариумът" повежда зрителите на междугалактическо пътешествие.
И, естествено, експозициите се променят
постоянно, за да уловят духа на времето.
В момента има специални зали за "Междузвездни войни" и за супергерои от вселената
на Marvel, а сред музикалните величия са се
наредили актуални звезди като Дуа Липа,
Адел и Ед Шийрън.
КАК СЕ ПРАВЯТ ФИГУРИТЕ? Навремето,
когато музеят представи новата тогава
фигура на Дейвид Бекъм, присъствалите на
премиерата бяха подканени да кажат кое е
живият футболист и кое - восъчното копие.
Повечето не успяха.
Свръхреалистичните скулптури отдавна
са патент на "Мадам Тюсо", но едва наскоро от музея склониха да разкрият тайните
на изработката им. Работата по всяка фигура се състои от 6 стъпки.
Първо скулптурите вземат 200 прецизни
мерки на обекта, като половината от тях
са за главата и лицето. Втората стъпка е
да бъдат подбрани точно цветът на косата
и очите, тъй като те са от особено значение за реализма на фигурата. Понякога дори
личният зъболекар на знаменитостта дава
отливка на зъбите й, за да са максимално
истински. Третият етап е да бъде направен
фигура истински размер от глина. Използвайки взетите по-рано мерки и направените
фотографии, скулптурите ваят глиненото
тяло около предварително направен метален скелет. Четвъртата стъпка е премина-
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ването от глина на восък. Създават се отливки за главата и тялото. Тази за тялото
се състои от две части, а за главата - от
16, плътно прилепващи една към друга. Чист
пчелен восък се нагрява точно до 72 градуса
и се налива във формите, след което се оставя да изстине 40 минути. Течният восък в
центъра се излива, оставяйки широка около
два сантиметра кухина.
РЪЦЕТЕ СЪЩО СЕ ПРАВЯТ ОТ ПЧЕЛЕН ВОСЪК, но към него се прибавя и малко гума за
здравина. Телата обаче се изработват от
фибростъкло, тъй като восъкът е твърде
мек и не издържа собствената си маса. Фигурите започват да приличат на истински
едва на петия етап, когато се оцветяват.
Поставянето на косата е много пипкава
работа, тъй като всеки от около 100-те
хиляди косъма трябва да се забоде в скалпа
отделно. В Музея държат специален екип от
шест души, които изработват очите. За материал служат пластмасови копчета, които
обаче след обработката по нищо не се отличават външно от естествена очна ябълка.
Последната шеста стъпка е отделните
части от тялото да бъдат събрани и облечени с подходящ тоалет. Много от знаменитостите са давали собствените си
дрехи. Ако това е невъзможно, цял екип специалисти ушива нужния тоалет, спазвайки
и най-малките детайли. Изработката на
едва фигура струва около 45 хил. долара и
за нея отива почти тон восък.
КОЯ Е МАДАМ ТЮСО? Тя се ражда като

Мари Гросхолц в Страсбург на 1 декември
1761 година. Детството си изкарва в Берн,
след което отива в Париж, където изучава
изкуството за създаване на восъчни фигури.
През 1777 извайва скулптура на великия френски философ Франсоа Волтер. Три години покъсно Мари става учителко по изкуство на
сестрата на Луи XVI и се премества да живее във Версай. След революцията е тикната
заедно с майка си в затвора "Лафорс", където е в една килия с бъдещата императрица
Жозефина. Усъвършенства изкуството си,
като прави смъртни маски на екзекутирани
известни лица по време на Великата френската революция. През 1795 се омъжва за инженера Франсоа Тюсо, но бракът им, от който
имат двама сина, не е щастлив.
ПРЕЗ 1802 ПОКАЗВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ във
Великобритания восъчните си фигури,
а 1835 прави музей в Лондон на "Бейкър
стрийт". 11 години по-късно едно списание
нарича "Стая на ужасите" залата в музея,
където са показани ужасяващи останки от
революция във Франция. Мадам Тюсо умира
през 1850. По-късно внуците й местят музея на "Мерилбоун роуд", където се намира
и днес. През 1925 почти цялата експозиция
е унищожена в пожар, предизвикан от късо
съединение. За три години всички експонати са възстановени, а освен това музеят
вече разполага с киносалон и ресторант.
През 1940 музеят е уцелен от бомба, която разрушава 325 восъчни вигури и киното.
През 1958 на мястото на киносалона е открит планетариум.

MEMORIES IN WAX

Madame Tussauds, the renowned wax museum, creates a new calibre of art

A

fter the Tower of London, Buckingham Palace and Trafalgar Square,
the next must-see stop for tourists
visiting the British capital is the museum Madame Tussauds. Once condescendingly regarded as a circus attraction by high
society, now the museum is featured in every

travel guide and we can safely say that it has
become a symbol of London. The most profitable hotels in the city are the ones located in
its vicinity – that is, during any time other than
2020. And world-famous celebrities share with
pride when they get their waxy doppelgänger
at Madame Tussauds.
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THE MUSEUM HAS BECOME AN INSTITUTION IN ITSELF, and many regard the creation
of wax figures as a new kind of art.
In addition, Madame Tussauds is an extremely
profitable enterprise with branches in 24 cities
across the globe – from Amsterdam, Prague and
Istanbul, through New York, Washington and Las
Vegas, all the way to Tokyo, Hong Cong and
Sidney. In its nearly 170-year-old history, the
London museum has been visited by over 220
million people.
2.5 million people cross its threshold every year
and the queue at the door is never shorter than
200 (again, with the understandable exception
of this year).
The rooms of Madame Tussauds invite you
to take a picture with hundreds of celebrities
from all walks of life – famous athletes, Hollywood stars, models and politicians. Thanks
to the hyperrealistic figures, visitors often find
that their idols aren’t nearly as tall and wellbuilt as they look on screen. The museum exhibits are reliable testimonies to the current
popularity or lack thereof of particular people. If they are featured in any of the rooms,
that means they are still enjoying avid attention from the masses. And if they have been
moved to storage, it is a sure example that
they are no longer in the public eye.
THERE ARE RARE CASES where some spoiled
star will stomp their foot about the way they have
been depicted at Madame Tussauds. For example, Kylie Minogue went into hysterics because
her wax figure was somewhat scantily clad. The
managers successfully deflected the petulant
singer’s claim by explaining that they actually
copied one of her actual stage outfits.
The classic arrangement of the original Madame Tussauds in London had eight rooms.
The first one was called Garden Party and it
resembled a typical English garden. The exhibitions have always banked on contrasts:
tough guy Arnold Schwarzenegger is staged
right next to the gentle-hearted designer Jean
Paul Gaultier; and in the Sports Legends
room, Muhammad Ali is placed alongside the
statuesque figure of the gymnast Olga Korbut.
The room 200 years provides a vivid impression of Madame Tussauds’ life with original
belongings dating back to the French Revolution. The Hollywood Legends and Superstars
section brings together cinema royalty with the
likes of Marlon Brando and Sylvester Stallone.
The Hall of Fame is a collection of the most
famous politicians and artists from the past
couple of centuries. The lavishly decorated
lounge features residents such as Lady Diana,
Nelson Mandela, Saddam Hussein and Bill
Clinton. The Chamber of Horrors was especially popular, with exhibits depicting chilling
scenes of violence with authentic sound and
visual effects. From the French Revolution to
the serial killers of the 20th century, every-

86 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

If they are featured
in any of the rooms,
that means they are
still enjoying avid
attention from the
masses. And if they
have been moved to
storage, it is a sure
example that they
are no longer in the
public eye
thing is exhibited in the most realistic manner
with the sole aim of leaving the visitor in a
cold sweat.
The SPIRIT OF LONDON ROOM offers a journey through time – it showcases the past 400
years of development of the English capital in
great detail. It includes the Great Fire of London,
the bombings during World War II and the Swinging Sixties. The Planetarium leads visitors on an
intergalactic adventure.
And of course, exhibitions change constantly to
capture the spirit of the times. At the moment,
there are special Star Wars rooms and rooms
featuring superheroes from the Marvel universe,
whereas the music powerhouse exhibitions include stars like Dua Lipa, Adele and Ed Sheeran.
HOW ARE WAX FIGURES MADE? In the past,
when the museum unveiled its new figure of David Beckham, the people attending the première
were invited to guess which was the actual football player and which was the wax figure. Most
of them guessed wrong.
The hyperrealistic sculptures have long been a
patent owned by Madame Tussauds, but it was
only recently that the museum agreed to disclose the secrets of their creation. The work on
each figure consists of six steps.
First, the artists take 200 precise measures of
the subject, half of them of the head and face.
The second step is selecting the exact shade of
the eyes and the hair colour, as they are especially significant for the likeness of the figure.
Sometimes, the celebrity’s dentist even provides
a casting of their teeth for maximum realism.
The third stage is creating a life-size figure out of
clay. Using the measures taken earlier and the
photographs, the sculptors model the clay body
around a pre-made metal skeleton. The fourth
step is transitioning from clay to wax. Moulds are
made of the head and body. The body mould
consists of two parts, and the head – of 16, all

tightly clinging together. Pure beeswax is heated to precisely 72 degrees and poured into the
moulds, then left to cool for 40 minutes. The liquid wax in the centre is poured out, leaving a
void of about two centimetres in width.
THE ARMS ARE ALSO MADE OUT OF BEESWAX, with a little rubber mixed in for firmness.
The bodies, however, are created from fibreglass, as wax is too soft and cannot support its
own weight. The figures only start looking like
the real thing during the fifth stage, when they
are coloured in. Placing the hair is very tedious
work, as each of the about 100,000 hairs need
to be inserted into the scalp individually. The
Museum keeps a dedicated team of six people
who work on the eyes. Plastic buttons are used
for the material and they are visibly indistinguishable from the actual eyeball after they have
been processed.
The sixth and final step is joining the separate
parts of the body together and putting on a suitable outfit. Many of the celebrities donated their
own clothing. If this proves infeasible, a whole
team of experts sews the necessary outfit, staying true to even the tiniest detail. The creation of
one figure costs around 45 thousand dollars and
requires nearly a ton of wax.
WHO WAS MADAME TUSSAUDS? She was
born Mary Grossholz in Strasbourg on 1 December 1761. She spent her childhood in Bern and
then moved to Paris, where she studied the art
of creating wax figures. In 1777, she modelled a
sculpture of the great French philosopher Voltaire. Three years later, Mary became art teacher to the sister of Louis XVI and moved her residence to Versailles. After the revolution, she was
imprisoned in the La Force prison together with
her mother, where she shared a cell with the future Empress Josephine. She perfected her art
by creating death masks of executed persons of
note during the French Revolution. In 1795, she
was married to the engineer François Tussauds,
but their marriage, which gave them two sons,
was not a happy one.
IN 1802, SHE DISPLAYED her wax figures for
the first time in Great Britain and in 1835, she
opened a museum in London, on Baker Street.
Eleven years later, a magazine called the museum chamber displaying horrific remains from
the French Revolution a “Chamber of Horrors”.
Madam Tussauds passed away in 1850. Later
on, her grandchildren moved the museum to
Marylebone Road, where it is still located today. In 1925, almost the entire exhibition was
destroyed in a fire caused by a short circuit. All
the exhibits were restored in three years and in
addition to that, the museum now had a cinema
and a restaurant. In 1940, the museum was hit
by a bomb that destroyed 325 wax figures and
the cinema. In 1958, a planetarium was opened,
replacing the cinema.
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ЗЛАТЕН ПОЯС 2020

GOLDEN BELT 2020

Най-добрите състезатели и треньори по бойни спортове на
България бяха отличени в традиционните вече награди "Златен
пояс", организирани от Националната асоциация на бойните
спортове. Над 40 000 бойци, членуващи в 12-те федерации
към асоциацията, участваха в подбора за наградите. Предвид
ситуацията, този път церемонията бе телевизионна, а
наградите на отличените шампиони връчи министърът на
спорта Красен Кралев.
THE BEST MARTIAL athletes and coaches in Bulgaria were honored in
the traditional Golden Belt awards, organized by the National Association
of Martial Arts. More than 40,000 fighters, members of the 12 federations
of the Association, participated in the selection for the awards.
Given the situation, this time the ceremony was televised, and the awards
to the honored champions were presented by the Minister of Sports
Krasen Kralev.
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Най-добър спортист на 2020 при мъжете е Иван Кръстанов (кикбокс), носител на
три златни метала от Аthens Challenge и на 5 златни медала от Европейската купа
The best male athlete of 2020 is Ivan Krastanov (kickboxing), winner of three gold metals
from the Athens Challenge and 5 gold medals from the European Cup

При дамите бе отличена Мария
Оряшкова от Българска федерация
по самбо, която преди месец
спечели рекордната си шеста
световна титла
Ladies' Golden Belt was for Maria
Oryashkova from the Bulgarian Sambo
Federation, who won her record sixth
world title one month ago

Специалната награда „Златен пояс“ в категория
„Вярност на традициите“ бе за шихан
Асен Асенов (киокушин)
The special Golden Belt in the "Fidelity to Traditions"
category was for Shihan Asen Assenov (Kyokushin)

Треньор на годината е Тихомир Тодоров от Българска
федерация по ушу, при когото тренира европейският
шампион по Тай Чи за 2020 Никола Димитров
"Златен пояс" за ярка победа спечели Деян Братков (киокушин)
Deyan Bratkov (Kyokushin) won the Golden Belt for a memorable victory

The coach of the year is Tihomir Todorov from the Bulgarian
Wushu Federation, with whom the European champion in Tai
Chi for 2020 Nikola Dimitrov trains.
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ГРАДЪТ НА
ЧУДЕСАТА
Рио де Жанейро е място на смайващи контрасти: тропически плажове и мразовити
върхове, угнетителна бедност и безсрамен разкош, старинни къщи и модернистични
небостъргачи. По-кратко казано, това е най-вълшебният град на планетата
ТЕКСТ КОНСТАНТИН ТОМОВ / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK

Т

уристическият справочник звучи като
сценарий за черна комедия. Не носете
фотоапарат по улиците, понеже ще ви
бележи като турист и може да ви оберат. Не носете бижута - по същата причина, и
дори обеци, защото може да ви ги откъснат направо от ушите. Не се оставяйте да ви лъскат
обувките на улицата, ако не искате петима
двуметрови роднини на ваксаджийчето после
да ви поискат за услугата еквивалента на 500
долара. Ако ви обират, не гледайте в лицата на
обирджиите, защото ще помислят, че искате
да ги запомните, и може да ви натупат. Не носете много пари, за да не ги загубите, но и не
излизайте съвсем без пари, защото ако опитат
да ви оберат и няма какво да ви вземат, може
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да се разстроят и пак да ви натупат. И така
нататък.
След като прочете това, човек съвсем естествено започва да се чуди защо това място
е най-посещаваната туристическа дестинация
в южното полукълбо. И защо Остап Бендер,
прочутият герой на Илф и Петров, толкова копнееше за Рио де Жанейро, където мулатите се
разхождат с бели панталони.
Всъщност обяснението е съвсем просто. Всичко, което някога сте чували за Рио, са чисто и
просто митове: и за опасностите, и за ослепителните мулатки, и дори за белите панталони.
ПРЕСТЪПНОСТТА НЕ Е НИКАКЪВ МИТ, разбира
се. Тук тя достига нива, каквито и най-опасните
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европейски градове не могат и да сънуват.
Проблемите идват най-вече от прословутите фавели - бедняшки гета, основани някога
от освободените роби. В повечето градове
гетата са изолирани на едно място, често
в покрайнините на града. В Рио, заради специфичната топография, те са пръснати навсякъде. Където и да се намирате, най-близката фавела ще е само на пет минути от
вас. Дълги години фавелите бяха нещо като
автономни райони, в които никога не влизаше полиция и където властваха наркобароните. Новият губернатор на щата обаче
рязко промени политиката и вкара полиция
в гетата. С цената на доста престрелки
и кръвопролития днес повечето фавели са
умиротворени, което намали осезаемо броя
на престъпленията в целия град. Домакинствата на световното първенство по футбол и Олимпийските игри бяха главният стимул за местните власти да направят града
по-безопасен.
В интерес на истината, споменатите в
началото заплахи за туристите все още
съществуват. Но съвсем лесно можете да
ги елиминирате с цената на елементарна
предпазливост. Повярвайте ни, струва си
да се откажете временно от обеците си в замяна на това ще получите свободен
достъп до най-пленителния град на света.
ДОРИ И В ИЗУМИТЕЛНО РАЗНООБРАЗНАТА
БРАЗИЛИЯ няма друго място като Рио де
Жанейро. Има много градове, носещи чара
на колониалната епоха, като например Салвадор; и много модерни метрополии с процъфтяващ бизнес, като Сао Пауло. Но Рио
е единственият, който съчетава и двете.
Това е град на смайващи контрасти - между старинната португалска архитектура
и модернистичните небостъргачи; между
тропическите плажове и ледените ветрове на върха на планината Корковадо; между угнетителната бедност на фавелите и
разкоша на Леблон, мястото с най-високите цени на имотите в цяла Южна Америка.
Рио е едно от най-старите европейски селища на континента. Заливът бил открит
от португалеца Гаспар де Лемош на 1 януари 1502 година (оттам и името - «Януарска
река»). През 1565 тук се издигнал първият
форт. Първоначално мястото било ценно заради специфичната тукашна дървесина. После във вътрешността на страната открили
злато и диаманти, започнали да се появяват
първите големи робовладелски плантации...
В началото на ХІХ век колонията вече била
толкова богата и развита, че португалският
крал решил да избяга там от страховитите
наполеонови армии. За кратко Рио станал
първата (и последна засега) европейска столица, разположена извън Европа. Градът продължил да бъде столица и след обявяването
на независимостта, и след замяната на им-
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перията с република. Чак през 1960 трябвало
да отстъпи честта на новопостроения във
вътрешността град Бразилия.
ВСЕКИ, КОЙТО ИЗОБЩО Е ЧУВАЛ НЕЩО
за Рио, ще ви каже, че най-доброто време
да го видите е в края на февруари и началото на март, в разгара на лятото и карнавала. Това е вероятно най-разпространеният
мит за този град. Карнавалът наистина е
изумително зрелище, но той е също времето на най-големия наплив и най-високите
цени. При това блокира напълно нормалния
живот в Рио и ще ви е трудно да се насла-

дите на множеството други прелести на
този град. На всичкото отгоре през лятото тук е дъждовният сезон и разцветът на
досадната денга треска, която се пренася
от комарите и която може да опропасти
напълно ваканцията ви.
Затова зимата, която продължава от юни
до септември, е далеч по-подходящо време да се насладите на Рио. «Зима» тук е
съвсем условно понятие, разбира се - през
юли, най-студения месец, средната дневна
температура е 21 градуса Целзий, а нощната - 19. В някои особено “люти” зими нощем
термометърът пада дори до 14. Листата
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дъха красота, каквато само дългогодишното смесване на расите може да създаде.
Но мнозинството обитателки на Рио за
жалост носят белезите на другата местна
страст - храната. Тук се яде съсредоточено и по много. Страшно популярна практика
в ресторантите е да платите предварително фиксирана сума, срещу която имате
достъп до богат салатен бар, а около масата ви непрекъснато сноват сервитьори
с основните ястия. На някои места, като
примерно Mateus в квартала Ботафого, акцентът е върху морските дарове - скариди,
омари, октоподи, риба. На други, така наречените churrascarias, на власт е месото,
особено телешкото (Бразилия е най-големият производител на телешко в света).
Благодарение на тази система можете да
опитате от всичко, но резултатът върху
физиката ви ще е плачевен. Освен ако след
това не се отдадете на другото любимо
занимание на бразилците - танцуването.
МЕСТАТА, НА КОИТО СВИРЯТ САМБА И
БОСА НОВА, са безброй. Но особено горещо
ви препоръчваме Rio Scenarium, обявен наскоро от британския The Guardian за един от
десетте най-добри барове в цял свят.
Приютено в една изоставена преди това
триетажна колониална къща в района Лапа,
мястото е чисто вълшебство - въпреки
че в началото може да ви озадачи. Първо,
почти сигурно ще се наложи да почакате
на дълга опашка на улицата. Но това е найприятната опашка на света - от спокойни,
безгрижни хора, които пушат и се смеят,
докато дойде време да влязат. На входа
ще ви поискат личната карта и дори ще ви
снимат. После ще ви връчат един неудобен
картон, на който сервитьорите ще отбелязват всичките ви поръчки и с който ще
платите сметката на излизане от заведението. С това досадната част приключва и можете да влезете, да се насладите
на очарователния интериор, да седнете и
дори да хапнете, ако по някаква космическа
случайност сте пропуснали това през деня.

на дърветата не опадат никога; плажовете
са целогодишно пълни с народ. Можете да
познаете, че е зима, единствено по слънцето, което залязва още в пет следобед. Но
ако изобщо някога сте изпитвали очарованието на нощите в тропиците, ще разберете, че това не е недостатък.
КАТО СТАНА ДУМА ЗА ПЛАЖОВЕ, Рио
може да се похвали с над 80 километра пясъчна ивица. Най-прочутите са Копакабана
(позападнал обаче в последните години),
Ипанема и Леблон. Специфична особеност
е, че всеки отрязък от тях, маркиран от

своя спасителен пост, е предназначен за
определена група от хора. Има си плаж за
хипита, за гейове, за почитатели на екстремните спортове, за семейства с деца.
Усещането да си заобиколен единствено
от хора с твоя мироглед е подчертано приятно. Затова просто си вземете банския,
една хавлия, чифт от световноизвестните
тукашни джапанки Havaianas и дребни пари.
Няма да ви трябва нищо друго.
За съжаление и плажовете, и улиците на
Рио ще разбият на пух и прах друг популярен
мит - за прелестните мулатки. Да, неминуемо ще видите и момичета със спираща

След това си вземете чашата със задължителната кайпириня (коктейл от тръстикова ракия, лайм и кафява захар) и слезте на
дансинга. Някои от най-големите звезди на
бразилската музика идват да пеят и свирят
тук, както и някои от най-прочутите танцьори. Ще се изумите колко различни хора
привлича това място - тийнейджъри, на
средна възраст, дори 70-годишни старци.
Всички са толкова спокойни, дружелюбни и
в очевидно добро настроение, че за две минути ще се почувствате като у дома си. И
вече окончателно ще можете да забравите
какво пише в справочниците. Защото Рио е
място, за което не може да се прочете. То
трябва да се преживее.
December 2019
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THE CITY
OF MARVELS

Rio de Janeiro is a place of stunning contrasts: tropical beaches and chilly
mountaintops, depressing poverty and shameless splendour, antique houses
and modern skyscrapers. To put it briefly, it's the world's most enchanting city
By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHUTTERSTOCK

T

he tourist guide sounds like a screenplay
for a black comedy. Don’t take your camera
with you when you are out for a walk, because a camera is a sure sign that you are
a tourist, making you a possible target for a mugging.
Don’t wear jewelry – for the same reason, and don’t
even wear earrings because they may tear them right
off of your ears. Don't let your shoes be polished on
the street, unless you don’t mind five gigantic relatives of the shoeshine boy charging you the equivalent of 500 dollars for the service. Should you nonetheless become a target for a mugging, do not look
the thieves in the face because they will think you
want to remember them and therefore they may give
you a good spanking. Do not bring lots of money or
else you will lose it, but do not go out without money
at all either, because it they try to mug you and they
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find nothing to take from you, they may get upset and
give you a good spanking again. And so on.
Once you’ve read this, you’ll naturally start wondering
why this place is the most visited tourist destination in
the southern hemisphere. And why Ostap Bender, the
famous character created by Ilf and Petrov, craved
to go to Rio de Janeiro where mulattoes strolled in
white pants.
In fact, the explanation is quite simple. All you’ve ever
heard about Rio are merely myths: the dangers, the
dazzling mulatto girls, and even the white pants.
CRIME IS NOT A MYTH, of course. In Rio it reaches a level that even the most dangerous European
cities would never fear. The problems mainly result
from the notorious favelas – poor ghettos established long ago by freed slaves. In most cities, the
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ghettos are isolated in a single place, often
on the outskirts of the city. In Rio, because
of its specific topography, they spread everywhere. Wherever you are, you’ll always be
five minutes away from the nearest favela.
Favelas have long been semi-autonomous
regions, where the police never stepped and
where drug lords ruled. However, the newly appointed governor of the state made an
abrupt change to this policy and put the police
in the ghettos. Following a lot of gun-fighting
and bloodshed, most favelas have been improved, resulting in significantly fewer crimes
throughout the whole city. Hosting the World
Cup and the Olympic Games were the main
incentive for local authorities to make the city
safer.
As a matter of fact, the dangers facing tourists
that we mentioned above still exist, but you can
easily eliminate them by just being a little cautious. Believe me, it’s worth leaving your earrings
behind for a while – in return, you will get free
access to the most fascinating city in the world.
EVEN IN THE AMAZINGLY DIVERSE BRAZIL,
there is no other place like Rio de Janeiro. There
are lots of cities showing the charm of colonial
times such as Salvador, for example; and many
modern metropolises with flourishing business
such as Sao Paulo. However, Rio is the only
one that is a combination of both. It’s a city of
astounding contrasts – between ancient Portuguese architecture and modernistic sky-scrapers; between tropical beaches and icy winds on
the top of the Corcovado mountain; between the
depressing poverty of the favelas and the luxury
of Leblon, where the most expensive properties
in South America are located.
Rio is among the most ancient European settlements on the continent. The bay was discovered
by the Portuguese explorer Gaspar de Lemos on
January 1, 1502 (that’s why he called the place
Rio de Janeiro, January River). In 1565, the first
fort was built here. Initially, the location was
considered valuable due to the unique wood.
Then gold and diamonds were found in the interior and the first large slave-holding plantations
emerged… In the early 1800s the colony had become so rich and well developed that the Portuguese king decided to flee there from the feared
armies of Napoleon. For a short period of time
Rio became the first (and so far the last) European capital located outside Europe. The city
remained a capital even when independence
was declared and the empire was replaced by a
republic. Only in 1960 was it forced to concede
the honor to the city of Brazil that had just been
built in the interior of the country.
EVERYONE WHO’S EVER HEARD SOMETHING
about Rio will tell you that the best time to visit
it is in late February and early March, which is
the height of the summer and the carnival. This
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is probably the most popular myth about this city.
The carnival is a marvelous show indeed, but it
is also the time with the largest crowds and the
highest prices. Moreover, it totally blocks Rio’s
everyday life and you will find it difficult to enjoy
the city's numerous other charms. Finally, summer is the rainy season and the height of the boring dengue fever, which is spread by mosquitoes
and may totally devastate your holiday. That is
why winter, which lasts from June until September, is a much better time to enjoy the beauty of
Rio. “Winter” is quite a relative term, of course
– in July, the coldest month, the average daytime temperature is 21 degrees Celsius, and the
average nighttime temperature is 19 degrees. In
some of the “severest” winters, the temperature
can even dip below 14 degrees. Leaves never
fall from their trees, and the beaches are full of
people throughout the year. You only know it’s
winter because of the sun, which sets no later

than five in the afternoon. But if you’ve ever felt
the beauty of the night in the tropics, you’ll know
this is not a disadvantage.
SPEAKING OF BEACHES, Rio boasts of having
over 80 km of sandy strips. The most famous of
these are Copacabana (although it has declined
in recent years), Ipanema and Leblon. It is to be
noted that each section of these beaches, as
marked by a life-guard post, is designated for
a specific group of people. There are beaches
for hippies, gays, fans of extreme sports, and
families with children. Feeling that you are surrounded by people with your own view of life is
definitely pleasant. That’s why you just need to
take your bathing suite, a towel, a pair of the
world-known locally produced Havaianas flipflops, and a small amount of change. You will
need nothing more than that.
Unfortunately, both the beaches and the
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streets of Rio will smash to pieces another popular myth – about the marvelous mulatto girls.
Yes, you will certainly see girls with breathtaking beauty that only a century-old blending of
races could create. However, the majority of
women in Rio bear the marks of another local
passion – food. People here eat a lot and with
great intensity. A common practice in the local
restaurants is to pay a fixed amount in advance
and in return get access to a rich salad bar,
while constantly surrounded by waiters bringing
main dishes. In some places such as Mateus
in the Botafogo district, for example, they emphasize the fruit of the sea: shrimp, lobster, octopus and fish. In other districts, the so called
churrascarias meat is king, especially veal
(Brazil is the world’s biggest producer of veal).
Thanks to this system, you will be able to taste
all the food, but the effect on your body will be
deplorable.

Unless, that is, the next thing you do is devote
yourself to the other favorite habit of Brazilian
people – dancing.
PLACES WHERE SAMBA AND BOSSA NOVA
ARE PLAYED are innumerable. But we strongly
recommend that you visit Rio Sceenarium, recently ranked by The Guardian among the 10
best bars in the world. Sheltered in a previously
desolate three-story colonial house in the Lapa
area, the Rio Sceenarium is pure magic – even
though it may confuse you at first. First, you will
almost certainly have to wait in a long line on
the street. However, this is the most pleasant
line in the world – in it are calm and carefree
people who smoke and laugh until it’s time to
get in. At the entrance, you will have to show
your identity card and have your picture taken.
Then you will receive an inconvenient piece of
cardboard on which the waiters will mark all of

your orders and which will show your final bill at
the exit. That’s all of the boring part, and once
it’s over, you can come in, enjoy the charming
interior, sit down and even have something to
eat – provided you’ve missed doing so during
the day.
Then you can take your obligatory glass of caipirinha (a cocktail of cane brandy, lime and brown
sugar) and go down to the dancing floor. Some
of the greatest stars of Brazilian music come to
sing and play here, as do some of the most famous dancers. You’ll certainly be stunned by the
variety of people who are attracted to this place –
teenagers, middle-aged people, and even
70-year-old guests. All of them are so calm and
easy-going that in no time you will feel that this
place like your home. And you will finally forget
what you’ve read in the tourist guides. Because
Rio is a place you cannot read about. You have
to live it.

December 2019

97

5050
98 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

LIFESTYLE
GIFTS

ПОД ЕЛХАТА
UNDER THE
CHRISTMAS TREE

Има една благословена категория хора, за които
коледното пазаруване е чисто удоволствие и които
винаги имат ясна идея какво на кого да подарят. За
всички останали то е истински ад - дори и в "нормалните" години, когато може просто да се луташ
из мола с надеждата пред очите ти изведнъж да се
мерне нещо подходящо за леля Виолета. Естествено, това почти никога не сработва и накрая купувате нещо абсурдно от отчаяние и чисто изтощение.
През 2020 поне това ви е спестено. Коледното
пазаруване очевидно ще става най-вече онлайн, и е
достатъчно "само" да имате идея какво търсите.
Както винаги, THE INFLIGHT MAGAZINE ще се опита
да ви помогне с тези 21 идеи за подаръци - ако не с
конкретните вещи, то поне като насочим мислите
ви в правилната посока. Приятно пазаруване!

There is an anointed group of people for whom
Christmas shopping is pure pleasure and who
always have a clear idea of what to give to whom.
For everyone else, it's real hell - even in the ‘normal’
years, when you could just wander around the mall
hoping to suddenly see something suitable for Auntie
Violet. Of course, this almost never works, and in the
end you buy something absurd out of despair and pure
exhaustion.
In 2020, you will be at least spared this evil.
Christmas shopping will evidently be done mostly online,
and it's enough to ‘just’ have an idea of what you're
looking for. As always, THE INFLIGHT MAGAZINE will try
to help you with the following 21 gift ideas - if not with
specific things, then at least by directing your thoughts
in the right direction. Enjoy your shopping!
December 2020
2019
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ЗА НЕЯ
FOR HER

БИЛЕТИ ДО РИМ
Отминалата година, да се изразим
деликатно, пообърка плановете
ни за пътувания. 2021 ще трябва
да ни компенсира. Какъв по-добър
начин да си наваксате от два
билета с "България Ер" до града,
към който водят всички пътища?
Предложенията на националния
превозвач започват от 124 евро
в двете посоки и гарантират
гъвкавост, ако все пак се наложи
да промените плановете си.
От www.air.bg
TICKETS TO ROME
Last year messed up our travel plans,
to put it mildly. 2021 will have to compensate us. What better way to catch
up than two tickets with Bulgaria Air to
the city to which all roads lead? The
national carrier's offers start from EUR
124 return and guarantee flexibility if
you still need to change your plans.
From www.air.bg.
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ПОСТЕЛКА ЗА ЙОГА
Така наречените мерки срещу коронавируса усложниха доста живота
на любителите на йогата. Тази
коркова постелка с две блокчета
може да компенсира това. Коркът е
подходящ материал тук по същата
причина, която го прави идеален и за
винените тапи - той има антибактериални свойства, устойчив е на
плесени и лоши миризми. Комплектът струва към 80 евро.
От 42 Birds
YOGA MAT
The measures to curb the coronavirus
have greatly complicated the lives of
yoga fans. This two-block cork mat can
compensate for this. Cork is a suitable
material for the same reason that
makes it ideal for wine corks - it has
antibacterial properties and is resistant
to mould and odours. The set costs
about EUR 80.
From 42 Birds

КУТИЯ ЗА БИЖУТА
Подаряването на бижута е доста
деликатна работа - трябва да
познаваш добре вкусовете на човека,
за когото са те, затова не бихме
се опитвали да ви даваме съвети
в тази област. Но не виждаме как
бихте сбъркали с хубава кутия за бижута. Тази, дело на Oliver Bonas, е едновременно доста практична заради
стъклените стени и множеството
отделения, и луксозна като усещане
заради кадифените възглавнички.
Струва около 40 eвро.
От Oliver Bonas
JEWELLERY BOX
Giving jewellery is a very delicate job you need to know well the taste of the
person for whom they are meant, so
we would not try to give you advice in
this respect. But we don't see how you
could go wrong with a nice jewellery
box. This one, by Oliver Bonas, is both
quite practical because of its glass

walls and the many compartments, and
luxurious to touch because of the velvet
cushions. It costs roughly EUR 40.
By Oliver Bonas
БЕЗЖИЧНА КОЛОНКА
Кой не би искал да носи музиката със
себе си? Особено ако е опакована в
блестящата златна обвивка на Bang
& Olufsen Gold Beosound A1 - специална версия в чест на 95-годишнината
на реномираната датска компания.
Впрочем този говорител не разчита
само на външен вид: той е първият
на пазара, предлагащ пълна интеграция с Amazon Alexa, освен това
е водоустойчив и може да свири 18
часа без прекъсване с едно зареждане
на батериите.
От Bang & Olufsen
WIRELESS SPEAKER
Who wouldn't want to get music with
them? Especially if it is packaged in the
shiny gold shell of Bang & Olufsen Gold
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Beosound A1 - a special version in
honour of the 95th anniversary of this
renowned Danish company. By the way,
this speaker does not rely only on appearance: it is the first on the market to
offer full integration with Amazon Alexa.
It is also waterproof and can play for 18
hours without interruption with a single
battery charge.
From Bang & Olufsen
МЕКИ ПАНТОФИ
Според една шега, която не е
твърде далеч и от истината,
пантофите са били най-използваният тип обувки през 2020. Тези
идеално меки Ugg са изработени
от овнешка кожа, подплатени са
с топлеща вълна и се предлагат в
осем различни цвята.
От UGG
SOFT SLIPPERS
A joke not too far from the truth has it
that slippers have been the most used

type of shoes in 2020. These perfectly
soft Ugg are made of sheepskin, lined
with warm wool and are available in
eight different colours.
From UGG
СЕШОАР
През 2020 на дамите им се наложи
доста повече от обичайното да се
грижат сами за външния си вид, без
помощта на фризьора си. Това обяснява защо Revlon One-Step Hair Dryer
and Volumizer се превърна в такава
сензация отвъд океана. Специално
измислен да придава обем на косата
при сушене, само за три месеца той
събра над 120 000 ревюта в Аmazon
- от които 81% му дадоха максималните пет звезди.
От Revlon
HAIR DRYER
In 2020, the ladies had to take care of
their appearance much more than usual,
without the help of their hairdresser.

This explains why Revlon One-Step
Hair Dryer and Volumizer has become
such an overseas sensation. Specially
designed to add volume to the hair
when dried, in just three months it has
gathered over 120,000 reviews in Amazon - 81% of which gave it a maximum
of five stars.
From Revlon
ГРИЖА ЗА ТЕЛЕФОНА
"О, още една ваза". Първоначалното разочарование обаче бързо ще
премине, защото този продукт на
Oblio, наречен Lexon, не е предназначен за цветя, а за смартфона ви.
Той комбинира две функции: зарежда безжично телефона и в същото
време го децинфекцира и почиства
с ултравиолетови лъчи. Последното е особено актуално, като си
припомним, че по телефоните ни
обикновено има повече бактерии,
отколкото по тоалетните чинии.
От Oblio

PHONE CARE
‘Oh, yet another vase...’ However, the
initial disappointment will pass quickly,
because this Oblio product, called
Lexon, is not intended for flowers, but
for your smartphone. It combines two
functions: it charges the phone wirelessly and at the same time disinfects
and cleans it with ultraviolet rays. The
latter is especially relevant, remembering that our phones usually have more
bacteria than toilet bowls.
From Oblio
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ЗА НЕГО
FOR HIM

ПРЕНОСИМО ОГНИЩЕ
За страстта на мъжете към огъня
могат да се изпишат - и са изписани
- цели томове с психоанализа. Но със
сигурност знаем, че след 2020 никога
няма да пренебрегнем с лека ръка
възможността да поседим вечер на
открито до веселите пламъци. Това
медно огнище от Terrain е изработено ръчно в Турция и цената е леко
шокираща - към 2300 eвро. Но има и
далеч по-достъпни варианти - макар
и може би не толкова красиви.
От Terrain
PORTABLE HEARTH
Whole volumes of psychoanalytical
books can and have been written about
man's passion for fire. But we know
for sure that, since 2020, we will
never lightly ignore the opportunity to
sit outdoors in the evening by the merry
bonfire. This copper hearth from Terrain
is handmade in Turkey and the price is
slightly shocking - about EUR 2,300. But
there are far more affordable options -
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though perhaps not as beautiful.
From Terrain
БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ ЗА СПОРТ
Затварянето на фитнесите ни
подсети, че всъщност спокойно
можем да поддържаме форма и сред
природата. Чифт добри спортни
слушалки, като тези
Beoplay E8 Sport, дават допълнителен
тонус. Те са водоустойчиви, свръхлеки и в същото време - достатъчно
мощни и с прецизен звук. Батериите
също са съобразени с това, че може
да прекарате доста време навън, и
издържат седем часа непрекъснато
слушане.
От Bang & Olufsen
WIRELESS SPORTS HEADPHONES
The closure of the gyms reminded us
that we can actually keep fit in the
open. A pair of good sports headphones like these Beoplay E8 Sport,
give extra tone. They are waterproof,
ultra-light and at the same time power-

ful enough and with precise sound.
The batteries are also complied with
the fact that you can spend a lot of
time outdoors, and last seven hours of
continuous listening.
From Bang & Olufsen
РОЗАТА НА БАЛКАНИТЕ
Този нов двутомник от проф. Иван
Илчев е история на България, каквато никога не сте чели преди. Вместо
да изрежда важните събития с
участници и дати, тя се стреми да
ни покаже как са живели предците ни
от дълбока древност чак до епохата
на дядовците и бабите ни. Как са
се обличали, с какво са се хранели и
забавлявали, и какви подминавани от
класическите историци ежедневни
дреболии се крият за някои от найзначимите обрати в историята ни.
"Розата на Балканите" ще ви накара
да обикнете България такава, каквато е, вместо някаква идеализирана
представа за нея.
От "Колибри"

THE ROSE OF THE BALKANS
This new two-volume book by Prof
Ivan Ilchev is a history of Bulgaria like
you have never read before. Instead of
listing important events with participants and dates, it seeks to show us
how our ancestors lived from ancient
times to the time of our grandparents.
How they dressed, what they ate and
had fun with, and what everyday trifles
overlooked by classical historians
are hidden behind some of the most
significant twists in our history. “The
Rose of the Balkans" will make you
love Bulgaria as it is, instead of some
idealised image of it.
From Colibri Publishers
BEERWULF THE SUB
Да наблюдаваш как барманът ти
налива халба прясна бира, е едно от
най-семплите и чисти удоволствия
в живота на мъжа (а и на немалко
жени). А сега най-после можете да
го правите сами у дома с това устройство, произведено от Krups за

LIFESTYLE
GIFTS

Beerfwulf. Разбира се, ще ви трябва
бира в специален двулитров кег, но
вече можете да поръчате онлайн
от над 30 марки (от Krusovice до
Newcastle Brown Ale), и бройката
расте непрекъснато. Машинката
поддържа пивото ви при температура 2 градуса. Цената e около 105
евро - без бирата.
От Beerwulf
BEERWULF THE SUB
Watching your bartender pour you a
mug of fresh beer is one of the simplest and purest pleasures in the life
of a man (and of quite a few women).
And now you can finally do it yourself
at home with this device made by
Krups for Beerwulf. Of course, you will
need beer in a special two-litre keg,
but you can now order online from
over 30 brands, from Krusovice to
Newcastle Brown Ale, and the number
is constantly growing. The machine
keeps your beer at a temperature of 2
degrees. The price is about EUR 105,

the beer not included.
From Beerwulf
НАЙ-УНИВЕРСАЛНАТА ПИСАЛКА
Да подариш на някого писалка
навремето е било признак на добър
вкус. Днес е малко архаично. Но не
и с тази писалка, наречена А-Tech,
която е всъщност 7 уреда в едно.
Има гумиран накрайник за писане по
сензорни екрани. Има линийка и две
различни отверки, както и отварачка за бутилки. Може да служи като
много удобна стойка за смартфон
или таблет. И даже, да не повярвате, може и да пише върху хартия.
Струва 13-15 евро.
От A-Tech
THE MOST VERSATILE PEN
Giving someone a pen used to be a
sign of good taste. Today it is a bit
archaic. But not with this pen called
ATECH, which is actually 7 devices in
one. It has a rubberised tip for writing
on touch screens. There is a ruler and

two different screwdrivers, as well as
a bottle opener. It can serve as a very
comfortable stand for a smartphone or
tablet. And even if you don't believe it, it
can write on paper. It costs EUR 13-15.
From ATECH
УМЕН... ПРЪСТЕН
Далеч не всички мъже смятат
носенето на пръстени за особено
елегантно и мъжествено. От друга
страна, и носенето на смартгривна
не е триумф на високия стил. А този
пръстен от Oura я замества напълно
- той е възможно най-дискретният
фитнес тракер, който ще откриете
на пазара. Цената му е към 250 евро.
От Oura
SMART... RING
Not all men consider wearing rings to be
particularly elegant and masculine. On
the other hand, wearing a smart bracelet
is not a triumph of high style, either. But
this ring from Oura completely replaces
it - it is the most discreet fitness tracker

you will find on the market. Its price is
about EUR 250.
From Oura
ПЪТНА ЧАНТА
След една година лишения 2021
би трябвало отново да ни върне
възможността да пътуваме. Можем
да използваме паузата, за да го
направим по-стилно - като заменим
пролетарската раница или сак с
истинска елегантна пътна чанта
от истинска кожа. Добрите образци
струват много, но пък са вещи за
цял живот.
От Mullbery
TRAVEL BAG
After a year of deprivation, 2021 should
give us back the opportunity to travel. We
can use the break to make it more stylish
- by replacing the proletarian backpack or
bag with a real elegant travel bag made of
real leather. Good models cost a lot, but
they are things for life.
From Mullbery
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ЗА ДЕЦАТА
FOR CHILDREN

КЕЦОВЕ
Здравият разум вероятно ще се
възпротиви на идеята да подарите
на децата кецове от Vans. Първо,
те никак не са евтини. И второ,
дори не могат да претендират
да са оригиналните създатели на
този тип обувки - тази чест се
пада на далеч по-достъпните Keds
(оттам и думата "кец"). Но здравият разум няма думата: важното
е кои са модерни и ще накарат
хлапето да се чувства добре.
От Vans
SNEAKERS
Common sense will probably oppose
the idea of giving children Vans sneakers. First, they are not cheap at all.
And secondly, they can't even claim to
be the original creators of this type of
shoe - this honour falls on the far more
affordable Keds, hence the word kets
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(sneaker) in Bulgarian. But common
sense has no say here: the important
thing is what is fashionable and will
make the kid feel good.
From Vans
КОНСТРУКТОР
По някакъв начин тази датска
компания, създадена преди цели
71 години, все още продължава
да е на гребена на вълната и да
продава аналогови удоволствия
в дигиталната епоха. Какъвто и
конструктор да изберете, едва ли
ще сгрешите. Но на нас ни хвана
очите новата поредица Creator с
култови автомобили, като например легендарния Aston Martin DB5,
каран от Джеймс Бонд.
От Lego
LEGO
Somehow, this Danish company,

founded 71 years ago, is still on the
crest of the wave and selling analogue
pleasures in the digital age. Whatever
Lego kit you choose, you are unlikely to
go wrong. But we loved the new Creator
series with iconic cars, such as the
legendary Aston Martin DB5, driven by
James Bond.
From Lego
КАРАОКЕ МАШИНА
Тя може да осигури безкрайни
часове забавления за цялото
семейство (и горчиви страдания
за съседите, но наистина ли ви
пука?). Комплектът Lucky Voice
Karaoke Kit е съвместим с домашния ви компютър - без значение
дали е PC или Mac, а също и с iOS и
Android. Разполага с над 9000 песни,
така че ще се намери по нещо за
всекиго. Цената е към 60 евро.
От Amazon

KARAOKE MACHINE
It can provide endless hours of fun for
the whole family, and bitter suffering for
the neighbours, but do you really care?
The Lucky Voice Karaoke Kit is compatible with your home computer - whether
PC or Mac, as well as iOS and Android.
It plays over 9,000 songs, so there will
be something for everyone. The price is
around EUR 60.
From Amazon
СТАЕН ПЛАНЕТАРИУМ
Дори само външният вид на тази
джаджа, който силно напомня на
Звездата на смъртта от "Междузвездни войни", ще е достатъчен да
спечели хлапетата. Но по-важното
е как действа тя: на практика е
способна да превърне всяка стая в
дома ви в истински планетариум,
с най-различни карти на звездното
небе. Не само е безценна за изуча-

LIFESTYLE
GIFTS

ването на астрономията, но и, в
град с чистота на въздуха като
София например, е единственият
шанс на детето ви изобщо да види
звездите.
От Sega
ROOM PLANETARIUM
Even the appearance of this gadget,
which strongly resembles the Star Wars
Death Star, will do to win the kids over.
But more importantly, the way it works:
it is practically able to turn any room in
your home into a real planetarium, with
a variety of maps of the starry sky. Not
only is it invaluable for studying astronomy, but in a city with a ‘clean’ air
like Sofia, for example, it is your child's
only chance to see the stars.
From Sega
ЗАМЪЦИ ОТ ОДЕАЛА
Crazy Forts е много любопитна

концепция, която на практика обезсмисля преобръщането на всички
столове и фотьойли с цел от тях
да се построи замък или индиански
вигвам. Вместо това комплектът
предлага възможност на децата
да си строят гъвкави, но здрави
скелета, които после да обличат
с каквото поискат - чаршафи,
одеала, хавлии.
От Amazon

УМЕН ГЛОБУС
Всяко любознателно дете се
нуждае от глобус, за да опознае
света. Но този не е като другите
- разполага с добавена реалност
(AR), така че когато детето се
спре на някоя зона, може да покаже
над 1000 любопитни факти за нея.
Бъдещите домашни по география
ще са детска игра. Буквално.
От Shifu

CASTLES FROM BLANKETS
Crazy Forts is a very curious concept
that makes virtually pointless the
overturning of all chairs and armchairs
in order to build a castle or an Indian
wigwam from them. Instead, the set
offers children the opportunity to build
a flexible but strong scaffolding, which
can then be dressed in whatever they
want - sheets, blankets, or towels.
From Amazon

SMART GLOBE
Every curious child needs a globe to
get to know the world. But this one is
not like the others - it has augmented
reality (AR), so when the child selects
an area, it can show over 1,000 interesting facts about it. Future geography
homework assignments will be child's
play. Literally.
From Shifu

ТАЙНСТВЕН ЛЮБИМЕЦ
Тази играчка, наречена Scruff-A-Luvs
Plush Mystery Pet, е фокусирана
сякаш повече върху момиченцата
и представлява една безформена топка. Децата трябва да я
изкъпят, подсушат, срешат и
въобще да се грижат за нея, за
да разберат накрая какъв е точно
тайнственият им нов домашен
любимец.
От Little Live Pets
A MYSTERIOUS PET
This toy, called Scruff-A-Luvs Plush
Mystery Pet, seems to focus more on
the girls and is a shapeless ball. The
children have to bathe, dry, comb and
take care of it in order to finally find
out exactly what their mysterious new
pet is.
From Little Live Pets
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ПЪТЕШЕСТВИЯ
С ВИЛИЦА:
БРЮКСЕЛ
Белгийската столица минава за скучна сред обикновените туристи.
Но не и сред ценителите на добрата храна
ТЕКСТ МАРГАРИТА СПАСОВА / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK
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TRAVEL
FOOD

З

а Брюксел казват, че е място за чиновници. Че е най-скучният град в
Европа. Че дори блатото, на чието
място е построен, е било по-добра
гледка. Но има една категория туристи,
за които белгийската столица е истинско
място за поклонение. Става дума за почитателите на добрата храна. Опитайте
само веднъж смайващата по разнообразие
белгийска бира, разтапящия сърцето белгийски шоколад, прочутите moules frites, и
никога вече езикът ви няма да се обърне да
изрече лоша дума срещу град Брюксел.
ВСЯКА ОБИКОЛКА - гастрономическа или
туристическа – неизменно започва от Големия площад (Grand-Place или Grote Markt,
според валонската или фламанската версия). Това изящно бижу, украсявано от готически и барокови сгради, неслучайно е
паметник на ЮНЕСКО. Малките улички
наоколо предлагат изискана селекция от
гурме изкушения, магазинчета за сувенири,
шоколатиери и архитектурни шедьоври от
епохата на търговското благоденствие в
Европа. Вечер разходката по Гран Плас е
истинска наслада за сетивата – елегантно
облечени хора от всички краища на света,
класни улични музиканти, художници и артисти, чиито представления се простират
от традиционното изкуство до изкусната
провокация. Непременно се разходете в галериите „Сен Юбер“, които са най-старият
(1847) покрит търговски пасаж в Западна
Европа. Ако разполагате с повече време,
посетете и Cafе Bota в Ботаническата
градина (Rue Royale 236 Koningsstraat), за
да се насладите на авангардни групи и партита, да опитате творенията на школите
за висша кулинария в Брюксел и да пиете
божествена наливна бира, при това на
достъпни цени. Други тайни съкровища са
Халите (Place Saint-Gеry 25), построени на
мястото на старинна църква. Навремето
в този исторически център на града имало четири воденици, основен източник на
богатство в средновековната индустрия.
В Халите Сен Гери ще откриете прекрасно бистро с наливна бира, горещ шоколад
и вкусни блюда. Ако предпочитате ултрамодерна обстановка и бохемска компания,
влезте в дълбините на култовото заведение Belga Queen (Rue du Fosse-aux-Loups 32).
Обещаваме ви незабравимо преживяване.
В НАЧАЛОТО БЕ ШОКОЛАДЪТ. Брюксел
може да е известен като административна
столица на Европа, но гурманите го знаят
като световната столица на шоколада. Тук
се намира легендарният магазин на Пиер
Марколини (Place du Grand Sablon) – негласния повелител на шоколадовата мода.
Приглушеният интериор напомня на изискан моден бутик, а ръчно изработените
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трюфели и шоколадови бонбони са подредени в минималистични черни кутии. Застлано с черен плюшен килим стълбище води
към втория етаж, където цари декадентски разкош. Ако искате уникални брюкселски специалитети, опитайте „карака“ (по
името на вид старинни ветроходни кораби)
- фантастични пралини от черен шоколад с
вишнева бира Kriek, млечен шоколад с бисквити spеculoos и бял шоколад с крушов пълнеж… За по-традиционни вкусове можете
да избирате между изкушенията на най-реномираните шоколадиери - Godiva, Leonidas,
Cornе Port-Royal, Galler, Cote d’Or, Dolfin или
Neuhaus… Каквото и да изберете, няма да
сбъркате, защото съставът на белгийският шоколад се регулира със закон от 1884
година, който гарантира минимално ниво
от 35% чисто какао.
Впрочем не пропускайте да опитате и белгийски вафли - хрупкави и златисти отвън,
меки и ефирни отвътре. Те се отличават
от всички останали вафли с по-големия си
размер, по-лекото тесто (благодарение на
добавената мая) и специалната решетка за
печене, която образува дълбоки джобове за
шоколадовия сос, сладкото или сметаната,
с които ще ги залеете.
БИРАТА Е ВТОРИЯТ СТЪЛБ на белгийската
висша кулинария. Тук това уж прозаично и
плебейско питие е издигнато до нивото на
амброзия. Разнообразието е изумително:
от нежнокремавата пшенична "бяла бира"
(Witbier), традиционно ароматизирана с
кориандър и портокалова кора, през всички нюанси на златното до опияняващите,
разкошни червеникаво-кафяви и шоколадови
тонове на ейла, с плътно малцово присъствие и деликатни плодови вкусове. Запазена марка на Брюксел е ароматната бира
ламбик, плод на спонтанна ферментация с
диви дрожди, които виреят само на място,
и при това протичаща в бъчви, в които преди това е отлежавало вино. Това е весела,
искряща, вълнуваща амброзия, която ще ви
зареди с вдъхновение.
Следващото изкушение е сезонният или домашен ейл, с характерен плодов характер и
деликатен плодов привкус, олекотена версия
на ламбика. Някои пивоварни го подправят с
билки и подправки, за да подчертаят аромата
му. Около Коледа десетки малки пивоварни
се надпреварват да изкушават познавачи и
невинни туристи с фантастични вкусове и
рецепти, датиращи често от Средните векове (които не може да са били чак толкова
мрачни, щом са родили тъкмо такава бира…).
ТРАПИСТКАТА БИРА се произвежда от или
под контрола на трапистки монаси. В света едва десет абатства (шест от тях в
Белгия) произвеждат трапистка бира и
имат право да поставят върху етикетите
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логото „Автентичен трапистки продукт“.
Следва кланът на двойно ферментиралите
бири, на фламандски dubbel - наситено пиво
с кехлибарен до кафяв цвят и богат, изпечен малцов аромат. Интригува небцето с
привкус на подправки и плодове.
И накрая стигаме до tripel (силен троен ейл),
произвеждани по автентични рецепти от
ХVІ-ХVІІ век. Произходът им ни отвежда отново към пивоварните на абатствата, където
още преди 300 години монасите съчетавали три вида зърно - пшеница, овес и ечемик.
Обикновено това са светли бири с бронзов до
златист цвят, лека хмелна горчивина, хармоничен плодов вкус на банан и ванилия и богат
букет от аромати с нотки на портокал и цитрусови плодове. Препоръчителната температура за сервиране е 6 - 9 градуса.
ТАКА НЕУСЕТНО СТИГАМЕ и до най-верния
приятел на бирата - пържените картофи.

Наричани Frites, те са на особена почит в
Брюксел. Белгийците се кълнат, че в далечния ХІV век именно те са дали на света вкусното изкушение. Приготвят ги в
десетки будки и магазинчета, в картонени
фунии, задължително с гарнитура от майонеза. Нещо повече, през 2008 в очарователния град Брюж отвори врати специален
Музей на пържените картофи.
И ако все още сте в настроение за вкусни
приключения, можеше да завършите гастрономическата експедиция с moules frites,
тоест задушени прясно уловени миди с гигантска порция пържения картофи, Anguille
au Vert - змиорка в зелен сос с пресни подправки и билки, Asparagus à la Flamande - аспержи в сметанов сос, Boudin Blanc & Boudin
Noir – бяла и черна кървавица или пък знаковото ястие на Гент, Waterzooi – гъста пилешка супа, понякога с риба. Най-скучният
град ли? Не ни се вярва.
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Travel with a
fork: Brussels
The Belgian capital may be regarded as boring by some
tourists, but not among good food lovers
By MARGARITA SPASOVA / Photography SHUTTERSTOCK

B

russels is said to be a city of politicians and officials. It is also known as
the most boring city in Europe and that
even the swamp on which it was built
presented a better view. There is one category
of tourists for whom the Belgian capital is a genuine place of worship. I am referring to the lovers
of good food. You just have to try the amazingly
diverse Belgian beer varieties, the heart-melting
Belgian chocolate and the famous moules frites
just once, and you will never be able to say anything bad about the city of Brussels.
ANY TOUR – be it a gastronomic or sightseeing
one – invariably starts from the Grand-Place or
Grote Markt, depending on the Walloon or Flemish version. This exquisite gem, flanked by Gothic and Baroque buildings, is a UNESCO world
heritage site. The surrounding small streets offer a fine selection of gourmet temptations, gift
shops, chocolatiers, and architectural masterpieces from the era of commercial prosperity in
Europe. In the evening a stroll in Grand-Place is
a genuine delight for the senses with elegantly dressed people from all parts of the world,
classy street musicians, and artists and actors
who create anything from traditional art to subtle
provocations. Stroll down the Saint-Hubert Galleries, the oldest covered shopping arcade in
Western Europe (1847).
Time allowing, you should also visit the Café
Bota in the Botanical Gardens (Rue Royale 236
Koningsstraat) to enjoy trendsetting groups and
parties, sample the creations of Brussels’ haute
cuisine schools and drink the divine draft beer,
all at reasonable prices. Other secret treasures
include Les Halles (Place Saint-Gеry 25), built in
the place of an ancient church. In the past, four
water-mills rose in this historical center of the
city, the main source of wealth in mediaeval industry. In the Halles Saint-Géry you will discover
a great bistro serving draft beer, hot chocolate
and tasty dishes. If you prefer an ultramodern
setting and bohemian atmosphere, venture inside the depths of the cultic establishment Belga
Queen (Rue du Fosse-aux-Loups 32). We promise an unforgettable experience.
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IN THE BEGINNING WAS THE CHOCOLATE.
Brussels may be known as the administrative
capital of Europe, but to gourmands it is known
as the world capital of chocolate. This is where
you will find the legendary Pierre Marcolini
(Place du Grand Sablon) shop, known as the
undisputed ruler of chocolate fashion. The subdued interior resembles an elegant fashion boutique, and the handmade truffles and chocolates
are displayed in minimalist black boxes. A staircase covered with a black plush carpet leads to
the second floor where decadent luxury reigns.
If you are looking for unique Brussels specialties
try “karaka” (named after a type of ancient sailing vessel) which are fantastic dark chocolate
pralines with Kriek cherry beer, milk chocolate
with spеculoos biscuits and white chocolate
with a pear filling. For more traditional tastes
take your pick from the temptations of the most
famous chocolatiers: Godiva, Leonidas, Cornе
Port-Royal, Galler, Cote d’Or, Dolfin or Neuhaus.
You cannot choose badly because the composition of Belgian chocolate has been regulated
by law since 1884, guaranteeing a minimum 35
percent pure cocoa content.
Actually, do not miss tasting Belgian waffles,
crisp and golden on the outside, soft and fluffy
on the inside. They differ from all other waffles because of their bigger size, lighter batter
(thanks to added yeast) and the special waffle
iron which forms deep pockets for the chocolate
sauce, jam or cream you choose to add.
BEER IS THE SECOND PILLAR of Belgian haute
cuisine. This seemingly prosaic and plebeian
beverage has been raised to the level of ambrosia. The diversity is astounding: from the pale

white beer (Witbier), traditionally flavoured with
coriander and orange peel, through all shades
of gold to the intoxicating superb reddish-brown
and chocolate shades of ale, with its full malt
and delicate fruit flavour. Brussels’ trademark is
the fragrant Lambic beer, which is the result of
spontaneous fermentation with wild local yeasts
and is then placed in barrels that were used to
age wine. This is a cheerful, sparkling, exciting
ambrosia that is bound to inspire you.
The next temptation is the seasonal or homebrewed ale, with a distinctive yet delicate fruit
flavour, a lighter version of Lambic beer. Some
breweries add herbs and spices to bring out the
flavor. Around Christmas, scores of small breweries compete to amaze connoisseurs and innocent tourists with fantastic tastes and recipes,
often dating from the Dark Ages (which cannot
have been all that dark, as they gave birth to this
kind of beer…).
TRAPPIST BEER is produced by or under the
control of Trappist monks. In the world only 10
abbeys (six of them in Belgium) produce Trappist beer and have the right to add the logo “Authentic Trappist Product” to their labels.
Dubbel, in Flemish, is a double fermented beer
that is a full beer with an amber to brown color
and rich, roasted malt flavor. This type of beer
ntrigues the palate with a hint of spices and
fruits.
Finally we come to tripel beer (strong triple
ale), produced according to the original 16th
and 17th century recipes. Their origin date back
to the abbey breweries where 300 years ago
monks blended three types of grain: wheat, oats
and barley. These are usually light beers with a
bronze to golden color, with a slightly bitter taste
of hops, a harmonious fruit flavour of banana
and vanilla, and a rich bouquet of flavors with a
hint of orange and citrus fruit. The recommended serving temperature is 6°-9° C.
THUS WE IMPERCEPTIBLY COME TO the
beer’s best friend – fries. Known as frites, they
enjoy particular esteem in Brussels. The Belgians swear that it was they who gave the world
this tasty temptation in the distant 14th century.
They are prepared in dozens of kiosks and small
shops, in cardboard funnels, and are always
garnished with mayonnaise. A special Fries
Museum opened in 2008 the charming town of
Bruges.
If you are still in the mood for tasty adventures,
you can complete the gastronomic expedition
with moules frites, i.e. freshly caught steamed
mussels with a giant portion of fries; Anguille au
Vert – eel in a green sauce with fresh spices and
herbs; Asparagus à la Flamande – asparagus
in cream sauce; Boudin Blanc & Boudin Noir –
white or blood sausage or the emblematic dish
of Ghent; or Waterzooi – a thick chicken soup,
sometimes with fish. The most boring city? We
do not think so.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ
В БУТИЛКА
Дом Периньон ненавиждал мехурчетата, които му пречели да прави
нормално вино. Днес недостатъкът, който той се борел да изкорени,
владее света

ТЕКСТ ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK

В навечерието на една от отминалите Коледи Ума Търман вдигна тост в чест на Куентин Тарантино и двамата пиха шампанско
от обувките на актрисата на скромно парти
в нюйоркския „Хилтън”. Преди да отпият, Ума
емоционално обясни как Куентин е променил не
само нейния живот, но и световното кино. Ако
екстравагантният тост беше с друга напитка,
едва ли би имал същия медиен отзвук. Шампанското е специално вино, което неизменно съпътства важните дати в живота на отделния
човек, семейството или държавата. Лее се в
чест на трудни победи, на сватби и задължително на Нова година.
АКО СЕ ПРИЕМЕ КАТО АКСИОМА, че всяка историческа епоха има свой възглед за виното,
то Просвещението бележи своето отделяне
от Средновековието чрез науките, изкуствата, модерните социални идеи - и изобретяването на шампанското. Това необикновено вино
е по особен начин заредено с рационалистичния
дух на Новото време, то повече от всички други
вина носи в себе си просвещенската идея, че човекът може да се измъкне от клопката на природата, да й наложи свои правила и да я накара
да му служи. Това вино има свой ярък просвещенски профил, който не губи, дори когато е налято
в обувките на Ума Търман.
Историята му е добре известна, но все пак ще
я припомним. За негов създател се сочи бене-
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диктинският монах Дом Периньон, който между
1668 и 1715 бил управител на абатството Овилар, близо до град Еперне в областта Шампан.
Дом не е първото му име, както си мислят някои, а монашеска степен, нещо като архимандрит. Задълженията му включвали грижи за манастирската изба и там отец Периньон открил,
че някои бутилирани млади вина през пролетта
се насищат с въглероден двуокис и променят
вкуса си - факт, който днес лесно може да се
обясни. Хладният климат в тази част на Франция не позволявал на гроздето да узрее добре,
поради което то се беряло късно. После идвали
зимните студове, преди виното да е ферментирало напълно. През пролетта в бутилките започвала повторна ферментация и отделеният
въглероден двуокис насищал виното с мехурчета, които дълго време били приемани като “дефект” и самият отец Периньон търсел начин да
се отърве от тях.
ПОСТЕПЕННО НЕДОСТАТЪКЪТ започнал да събужда любопитство и да се възприема като
качество. Амбицията на бенедиктинския монах
всъщност е била да прави класически тихи вина,
които да се харесват в кралския двор и да се
наредят до утвърдени апелации като Бордо и
Бургундия. Търсейки съвършеното бяло вино,
той въвел някои практики, които през следващите десетилетия щели да навлязат трайно в
световното виноделие. Той пръв започнал да
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смесва вина от различни сортове, региони и реколти, за да подобри качеството и
да създаде продукт с утвърден стандарт.
Днес тази практика е запазена и оригиналното шампанско най-често се прави от три
сорта - Пино ноар, Пино мьоние и Шардоне
(може да се прави и само от Шардоне или
само от Пино и това обикновено е посочено
на етикета с означенията blanc de blancs
или blanc de noirs.) Друга новост е въвеждането на корковата тапа. Дотогава бутилките се запушвали с дървени тапи или с
насмолени кълчища.
Исторически е доказано, че някакви пенливи вина, получени по подобна технология,
са били познати в Англия още преди Дом
Периньон, но те са останали анонимни. Във
френската област Лиму се правели пенливи
вина още от средата на XVI век, но световната слава споходила бенедиктинеца. Известността на шампанското започнала да
расте през 30-те години на XVIII век, след
като Луи XV разрешил транспорта и търговията на вина в бутилки.
В НАВЕЧЕРИЕТО НА ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ то се превърнало в европейска мода,
неговите искрящи мехурчета предизвикали
жив интерес в кралските дворци на Англия,
Прусия, Австрия и Русия, а третият президент на САЩ Томас Джеферсън го направил
познато и в Америка. През 1815 Талейран
открил Виенския конгрес с шампанско. По
същото време руското дворянство виждало в него знака на своята европейска принадлежност. Пушкин в “Евгений Онегин”
споменава известни и днес марки като
Voeuve Cliquot и Moet.
Търговското наименование Champagne е
запазено само за естествено пенливи вина,
произведени по класическа технология в
областта Шампан във Франция. Навсякъде другаде те се наричат по друг начин Cava в Испания, Sekt - в Германия и Австрия,
Spumante - в Италия, Cap Classique - в Южна
Африка. В самата Франция, когато не са от
Шампан, вината се наричат Cremant.
Привилегированата позиция на областта
Шампан е свързана не толкова с пионерската й роля при създаването на шампанското, а по-скоро с уникалните природни
условия. Варовиковите каменисти почви и
специфичният северноевропейски климат
дават вина с непостижим никъде другаде
характер.
В БЪЛГАРИЯ ШАМПАНСКОТО започва да
навлиза бавно след Освобождението, макар че и по-рано не е било непознато. Още
в средата на XIX век в “Показалец” Раковски между другото пише: “А някои си богати
българи оставятъ по няколко бъчви пълни с
вино вънъ, и зиме, къту замръзнатъ, пробиватъ дъно съ свределъ, и изтачътъ сърдце
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вина, после го наливатъ в боци (стъклени
бутилки), коихъ засмуляватъ и запечатватъ
добре, къту гуждътъ вътре имъ по малко
захар и няколко капки ромъ. Техъ боци зиме
заравятъ в слама в зимниците, а пролетъ
в пясъкъ. То е българско шампанско, кое
превъзходи европейское.“ Няма значение
дали казаното от Раковски е напълно вярно.
По-важното е друго - идеологът на българското национална революция размишлява за
„българското шампанско”.
В началото на миналия век в София се е продавала известната марка Mumm, при това
на относително достъпни цени, научаваме
от мемоарите на съвременници, като знак
за приобщаването на българската градска
култура към модерността.
Труман Капоти в недовършения си роман
“Сбъднати молитви” е украсил изтънчената светска бездуховност на нюйоркските

сноби с едно елегантно описание на шампанско. “Дори онези, които ненавиждат
шампанското като моя милост, признават
два вида: “Дом Периньон” и още по-върховното “Кристал”, бутилирано в стъкло с естествен цвят, за да се вижда лумналото му
великолепие - охладен огън, сух и щипещ на
вкус, който сякаш не се преглъща, а се изпарява още на езика и догаря там в сладка
влажна пепел.”
Извън рационалистичния дух на Просвещението шампанското би било невъзможно.
При него намесата на човека е по-изразителна, отколкото при обикновеното вино,
за което е достатъчно гроздето да бъде
смачкано и да ферментира. Шампанското
ферментира два пъти, за него освен внимателно подбиране на сортове трябват бутилка, тапа и идея. Нужна е и някаква малка
или голяма победа, заради която да си стру-

ва неговото отваряне и разливане - ако ще
и в обувка.
КАК СЕ ПРАВИ И КАК СЕ ПИЕ? При класическия метод вторичната ферментация
протича в бутилки. Преди това виното се
купажира, добавя се специален ликьор, дрожди и се бутилира с временни тапи. Вторичната ферментация обикновено протича
за 40 дни. После виното отлежава поне 18
месеца, като в това време се извършват
някои специални обработки. Важна операция
е т.нар. “ремюаж” - подреждане на бутилките в дървени стелажи почти хоризонтално,
като в продължение на около месец през ден
се завъртат леко около оста и постепенно
се изправят. Към края на операцията утайката е събрана върху тапата, а бутилките
са почти прави. Следва друга важна операция - “дегоржаж”, която също като ремюажа

се извършва ръчно. След силно охлаждане на
гърлото тапата се вади и утайката се отстранява. След това понякога се добавя малко ликьор и виното окончателно се запечатва с коркова тапа и телена кошничка. Тези
технологични практики обясняват защо
вината, произведени по класическата технология са по-скъпи. Масовите пенливи вина
обикновено са произведени по метода Cuve
close в цистерни от по 6-7 тона, които имитират затворената среда на бутилката.
Според цвета шампанското може да бъде
бяло или розово, а според съдържанието на
захар има няколко категории. Означенията Extra Brut, Ultra Brut, Brut Zero показват,
че виното е с по-малко от 6 грама остатъчна захар на литър. Те са практически
сухи. Brut са най-популярните пенливи вина
с остътъчна захар до 15 грама на литър.
Extra Dry или Extra Sec означава остатъчна

захар от 15 до 20 грама, а Sec - до 35 грама.
Тези вина са леко сладки. Demi-Sec и Doux
са подчертано сладки с над 35 грама захар
на литър.
Шампанско се пие добре охладено (около 7
градуса) във високи прозрачни чаши, за да
се следи играта на мехурчетата. Най-разумно е охлаждането да става в шампаниера
с лед и вода или в хладилник, но не във фризер. Отваря се внимателно със задържане
на тапата в едната ръка и завъртане на
бутилката с другата. Някои предпочитат
силния гръм, но ценителите знаят, че от
това виното губи. Заедно с празничния залп
от бутилката си отива и газът, който разиграва мехурчетата. Освен това изстрелването на тапата не е безопасно, защото
налагянето в бутилката е около 6 атмосфери, т.е. три пъти повече от автомобилна гума.
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Enlightenment in a Bottle
Dom Perignon hated the bubbles that hindered his efforts to produce a normal wine.
The shortcoming, which he struggled to eradicate, now rules the world
By YASSEN BORISLAVOV / Photography SHUTTERSTOCK

I

n November last year Uma Thurman toasted
Quentin Tarantino and the two of them guzzled
champagne from the actress’ shoes during
a modest party at the New York Hilton. After
taking a sip, Uma made an emotional statement
revealing how Quentin has changed not only her
life, but the world of cinema as well. If the extravagant toast had been made with some other drink,
it hardly would have been covered by the media in
the same manner. Champagne is a special wine
that invariably accompanies the important events
in the life of an individual, family, or country. It is
poured to celebrate hard-won victories, weddings
and, especially, at New Year’s celebrations.

his duties included the management of the monastery cellar, Father Perignon discovered that
some bottles of young wine became full of carbon
dioxide in the spring and changed their taste – a
fact that can be easily explained today. The cool
climate in that part of France did not allow the
grapes to ripen very well. Therefore, grapes were
harvested later; then the winter cold came before
the wine had time to reach full fermentation. With
the coming of the spring a secondary fermentation began in the bottles and released carbon dioxide, saturating the wine in bubbles. For a long
time they were considered a “defect”, and Father
Perignon himself tried hard to get rid of them.

IF WE TAKE IT AS A TRUTH that every period of history has its own concept of wine, then
the Enlightenment marks its separation from
the Middle Ages through the sciences, the arts,
modern social ideas and the invention of champagne. This unusual wine is somehow filled with
the rationalistic spirit of the Modern Times; more
than any other wine it carries in itself the idea of
the Enlightenment – that man is able to escape
the trap of nature, to impose his rules on her
and force her into his service. This wine has a
bright, enlightening profile of its own that does
not lose anything, even when poured into Uma
Thurman’s high-heeled shoe.
Though the history of champagne is well known,
a retrospective is well worth the time. Its invention
is credited to a Benedictine monk, Dom Perignon,
who was a cellarer at the Hautvillers Abbey near
the town of Epernay in the Champagne Region
of France. Dom is not his given name, as some
people think, but rather his monastic rank. Since

GRADUALLY THE SHORTCOMING BEGAN TO
AROUSE curiosity and people started to consider
them a mark of quality. In fact, the Benedictine
monk’s desire was to produce classic still wines
that would satisfy the taste of the royal court and
line up alongside such appellations as Bordeaux
and Burgundy. In search of the perfect wine, he
introduced some practices, which became established in the world of winemaking during the following decades. He was the first to blend wines
from different varieties, regions, and vintages, in
order to improve the quality and make a product
of high standard. Today this practice continues
and the original champagne is most often made
from three varieties – Pinot Noire, Pinot Meunier, and Chardonnay (it may be produced from
Chardonnay alone or from Pinot alone, which is
usually represented on the label with the words
blank de blancs or blanc de noirs). Another innovation was the introduction of the cork. Until
then bottles were sealed with wooden stoppers or
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oil-soaked rags. It is historically proven that some
sort of sparkling wines, made via a similar technology, were known in England earlier than Dom
Perignon, but they remained anonymous. Sparkling wines had been made in the French region
of Limoux as early as the middle of the 1500s,
but the glory went to the Benedictine monk. During the 1730s the popularity of the champagne
began to grow, after Louis XV allowed wine to be
transported and sold in bottles.
ON THE EVE OF THE FRENCH REVOLUTION,
champagne became fashionable in Europe.
Its sparkling bubbles had become an object of
keen interest among the royal courts of England,
Prussia, Austria, and Russia, while the third US
President, Thomas Jefferson, also made it popular in USA. In 1815 Talleyrand opened the Congress of Vienna with champagne. At the same
time Russian nobility perceived it as a sign of
their European identity. In Eugene Onegin, Pushkin mentions brands that are still famous, such
as Voeuve Cliquot and Moet.
The brand name “Champagne” is reserved only
for naturally sparkling wines, made by classic technology in France’s Champagne region.
Everywhere else they are called by a variety of
different names: Cava (Spain), Sekt (Germany
and Austria), Spumante (Italy), or Cap Classique
(South Africa). In France itself, when such wines
are not from the Champagne region, they are
called Cremant.
The reason why the Champagne region has a
privileged position is not its pioneer role in the
invention of champagne, but rather its unique
natural conditions. The limestone soil and the

specific northern European climate produce
wines with such characteristics, which are unattainable anywhere else.
CHAMPAGNE BEGAN TO PENETRATE BULGARIA slowly after the Liberation, though it was
not completely unknown earlier. As early as the
mid 1800s Rakovski wrote the following in Pokazalets among other things: “Some affluent Bulgarians leave several casks full of wine outside and,
during the winter, when they freeze, they drill a
hole in the bottom and drain the heart of the wine.
Then they pour it into bottles of glass, pitch them
and seal them well, after adding some sugar and
a few drops of rum. Then they wrap these bottles
in straw and place them in the cellars. During the
spring they are buried in sand. This is Bulgarian
champagne, which is better than any in European.” It does not matter if what Rakovski said
was completely true. The important thing is that
the ideologist of the Bulgarian National Revolution
speculated regarding “Bulgarian champagne”.
On reading the memoires of contemporary people, we learn that, at the beginning of the twentieth century, the famous Mumm brand was sold
in Sofia and that was considered to be a sign
of the advancement of Bulgarian town culture
toward modernity.
In his unfinished novel, Answered Prayers, Truman Capote beautified the sophisticated, secular
worldliness of New York’s snobs with an elegant
description of champagne, “Even for those who
dislike champagne, myself among them, there
are two champagnes one can't refuse: Dom
Perignon and the even superior Cristal, which is
bottled in a natural-colored glass that displays

its pale blaze, a chilled fire of such prickly dryness that, swallowed, seems not to have been
swallowed at all, but instead to have turned to
vapors on the tongue and burned there into a
damp sweet ash.”
Champagne would not be possible without the
rationalistic spirit of the Enlightenment. Human
intervention is more visible with this wine than
with classical wine, where it is enough for the
grapes to be squeezed and left to ferment.
Champagne ferments twice; besides the careful selection of varieties, it also needs a bottle,
a cork, and an idea. It also needs a small (or
larger) victory to justify opening and pouring it –
even if it is into a shoe.
HOW IT IS MADE AND HOW TO DRINK IT? In
the classic method the secondary fermentation
takes place in the bottles. Before that the wine is
blended; a special liqueur and yeast are added,
and it is bottled with a temporary cork. It usually
takes 40 days for the secondary fermentation to
take place. Then the wine matures at least 18
months, being treated in a special way during
that time. The so-called “remuage” is very important; it entails stacking the bottles on wooden
shelves in an almost horizontal position and,
then, gradually turning and upending the bottles
every other day for almost a month. Toward the
end of this process the lees accumulate around
the cork and the bottles are almost in an upright
position. This is followed by another important
process – “degorgage”, which like the remuage
is also done by hand. After the liquid is frozen in
the neck of the bottle, the cork is removed and
the lees are expelled. Then some producers add

a small quantity of liqueur and the wine is finally
sealed with a cork held by a wire cage. These
technological processes explain why wines
made by the classic method are more expensive. Mass-produced sparkling wines are usually
produced by the Cuve close method in tanks of
6-7 tons each, which imitate the conditions of a
closed bottle.
Depending on the color, the champagne can be
white or pink; depending on the sugar contents
there are several styles. The designations Extra Brut, Ultra Brut, and Brut Zero mean that the
wine has less than 6 grams residual sugar per
liter. These wines are practically dry. The most
popular sparkling wines are those designated
Brut, which means they contain residual sugar
up to 15 grams per liter. Extra Dry or Extra Sec
contains residual sugar from 15 to 20 g, while
Sec may have up to 35 grams. These wines are
slightly sweet. Demi-Sec and Doux are markedly
sweet with more than 35 grams per liter.
Champagne is drunk well cooled (about 7 degrees Celcius) in tall, transparent glasses that allow one to see the play of the bubbles. The cooling is done best in champagne buckets with ice
and water or in a refrigerator, but not in a freezer.
It should be opened carefully by holding the cork
in the one hand and rotating the bottle with the
other hand. Some people prefer the loud popping sound, but connoisseurs know that this is not
good for the wine, since the gas that makes the
bubbles goes out of the bottle together with the
celebratory pop. Besides, the firing of the cork is
not safe, since the pressure in the bottle is about
6 atmospheres, i.e. three times greater than the
pressure in an automobile tire.
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ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА БАГАЖ
ПО ПОЛЕТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕЪР
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 Еър“.
> 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 Еър“, 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 ЕЪР 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 Еър“.
•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 Еър“ 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
•2 pieces hand baggage with a total weight up to 15 kg (dimensions 55x40x23cm each)
and 1 personal item/laptop bag;
• 2 pieces of checked baggage up to 32 kg and 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 Еър“, 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.
За пътуване от Лондон посочените тарифи са съответно 50/70/100 GBP,
от Цюрих 50/70/100 CHF, от Тел Авив 50/70/100 USD.
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 Еър“:
•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 Еър“. Превозът
на огнестрелни оръжия не може да бъде потвърден в случаите, когато
авиокомпания „България Еър“ 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 Еър“ 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
Еър“ 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 60 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 - 100 евро в посока
при тегло на животното и контейнера над 32 кг - 140 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 Еър” 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.)
*за полети FB1431/1432 до и от Париж, където опериращ превозвач
е Air France, максималното тегло за превоз на PETC е 6 кг.
** Животни с тегло с контейнера над 32 кг не се приемат за превоз
до/от Брюксел.
* За смесени превози с участието на „България Еър“ и други партньорски
авиокомпании в маршрута могат да бъдат прилагани други условия за багаж

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.
For travel from London the indicated fares are respectively 50/70/100 GBP,
from Zurich 50/70/100 CHF, from Tel Aviv 50/70/100 USD
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 60 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 100 per direction;
At the weight of the animal and container over 32 kg − EUR 140 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.).
* For flights FB1431/1432 to and from Paris where operating carrier is Air France, the
maximum weight of PETC is 6 kg.
** Animals weighing over 32 kg together with the container are not accepted for carriage
to / from Brussels.
* 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 Еър“ 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
Еър“. 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 Еър“ 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 Еър“ 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,
а размерите на клетката
48 x 35 x 22 cм. За услугата
се заплаща такса от 60 евро
в посока.
При превоз на домашни любимци
в багажното отделение /AVIH/
няма ограничение в теглото

UPGRADE TO BUSINESS CLASS
UPGADE ДО БИЗНЕС КЛАСА

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

на животното, а максималните
размери на клетката са
110 x 65 x 70 cм. При общо тегло
до 32 кг се заплаща такса 100
евро, а над 32 кг – 140 евро
в посока.
Превозът на домашни
любимци задължително
подлежи на потвърждение
от Авиокомпанията.
Могат да бъдат превозвани
само кучета и котки,
като единствено до и от
Великобритания не се
предлага услугата превоз
на животни.

Пътниците, които желаят да
пътуват с домашен любимец (куче
или котка), предварително трябва
да се запознаят с инструкциите
за превоз на домашни любимци
на авиокомпанията на www.air.bg
и да спазват всички условия на
регламент 576/2013. Регламентът
е задължителен за всички страни
членки на ЕС. По време на check-in
документите на любимеца, ще
бъдат обстойно проверени.
Паспортът трябва да отговаря
на общоприетия международен
образец.

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

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

Upgrade to business
class to be perfect

Бойните и опасни породи
се приемат за превоз само
като карго.

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.

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 60 per direction applies.

container are 110 x 65 x 70 cm.

only as cargo.

At the weight of the animal and
container up to 32 kg, a fee of
EUR 100 per direction applies,
if the weight is over 32 kg –
EUR 140 per direction applies.

Passengers willing to travel with
a pet (dog or a cat), should get
acquainted in advance with the
airline's instructions for traveling
with pets on www.air.bg as well as
to observe and follow all the conditions of Regulation 576/2013. The
regulation is mandatory for all EU
member countries. During checkin the pet's documents will be
thoroughly checked. The passport
must comply with the generally
accepted international model.

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.

When transporting pets in the
luggage compartment /AVIH/ there
are no limitations in the weight of
The fighting and dangerous
the animal.
breeds are accepted for carriage
The maximum dimensions of the

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.

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

ред можете да резервирате
като предпочитани, поради
близостта им до изхода и
възможността бързо да се
отправите към крайната
Как? Като запазите своето
точка или трансферния си
място с допълнително
пункт.
пространство и повече
Можете да заявите и
комфорт срещу такса от 20
заплатите своето място
евро на посока, или изберете
чрез Центъра за обслужване
своето предпочитано място,
на клиенти на тел.: +(359) 2 40
близо до изхода, срещу такса от 20 400 или по e-mail на callfb@
10 евро на посока. Услугата е
air.bg, както и в офисите на
налична за директните полети, „България Еър”, чрез издателя
изпълнявани от авиокомпанията. на билета и на летището
Седалките с повече
преди полета. Съветваме
пространство и комфорт
Ви да заявите услугата
са разположени на 3 ред и
предварително, за да си
авариен изход, а тези на 4

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, 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

preferred due to their proximity
to the exit point and the
availability they provide for the
passenger to head straight to
his final destination or transfer
point.
You can request and prepay
your 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 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.

Пътуване на деца без
придружител

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.

the one-way fare in the M class
and two-way airport taxes for the
escort flight attendant.

the service, against payment of
the UM fee. They are provided
the same service as for children
between 5 and 11 years of age.

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

Добавете повече
удобство към
Вашето пътуване!
ПОВЕЧЕ КОМФОРТ
MORE COMFORT
ПРЕВОЗ НА НЕПРЕДРУЖЕНО ДЕТЕ
UNACCOMPANIED MINOR

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

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

• 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 50 евро
детето от изпращача на
на отсечка за международни
отправното летище, да го
полети и 30 евро за вътрешни
придружи по време на всички
летищни процедури до качване полети. Зa София – Лондон
в самолета, да се погрижи лично таксата е 60 евро, а за Лондон
– София е 60 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 Еър“,
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 space and more comfort
for 20 EUR per flight or book
your preferred seat near the
exit f for 10 EUR per flight. The
service is available for all direct
flights operated by Bulgaria Air.
Seats with extra space are
located on the 3rd row and
emergency exit, while those at
4th row can be booked as a

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

• 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 50 in direction for
international flights and EUR 30
in direction for domestic flights.
For Sofia – London the fee
is EUR 60 and for London –
Sofia is GBP 60.
•Per parents request, children
between 12 and 18 years old
could also take advantage of

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.

* For Tel Aviv the fee is in USD, for
London in GBP, for Zurich in CHF

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

VARNA/BURGAS – SOFIA – BUCHAREST

SOFIA – DOHA / VARNA / BURGAS

SOFIA – KIEV / VARNA
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Дестинации
Destinations

Helsinki

Saint Petersburg

Stockholm

Göteborg

Copenhagen

Kiev

Stuttgart

Belgrade

Barcelona
Lisbon

Valencia

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

LCA
SOF
BOJ
VAR

Cyprus, Nicosia

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

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

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

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

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

fax: +359 2 984 02 03
e-mail: office@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
Sofia City Office

United Kingdom, London

2 Ivan Vazov Street
Working hours:
Monday – Sunday
Opens 2 hours prior to scheduled
departure

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

phone: +359 2 402 03 93
e-mail: tickets1@air.bg
www.air.bg

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

FLY MORE Office
MOW
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
Opens 2 hours prior to scheduled
departure

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

Varna City Office

Russia, Moscow
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)

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

TLV
Israel - Tel Aviv

55, 8-mi primorski polk blvd
Working Hours:
Monday - Friday 09:00-17:00 Local Time
Saturday 10:00-16:00 Local Time

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

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

phone: +359 887 84 01 71
e-mail: shumen@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: +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
phone: +359 56 900 155
fax: +359 56 870 132
e-mail: boj@air.bg
www.air.bg

Shumen City office
Shumen, Patleyna 10 str.
Monday-Friday: 09:00-17:00

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

phone: +32 470 401 260
e-mail: brussels@air.bg
www.air.bg

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

