WELCOME
NOTE

Dear Passengers,
Welcome aboard Bulgaria Air!
Mankind has never before lived as
good as it does today. Those that
are existing below the poverty line
have decreased by over a billion
people for the last quarter of a
century.

Уважаеми пътници,
Добре дошли на борда на България Ер!
Човечеството никога досега не е живяло така добре, както
днес. Съществуващите под ръба на бедността са намалели с
над милиард души за последния четвърт век.
Случаите на масов глад са вече редки
изключения. Почти всички страшни болести са победени - и има добри изгледи
към списъка скоро да прибавим СПИН и
маларията.
Средната продължителност на живота
ни е по-висока отвсякога и продължава да
нараства. Двойно повече хора имат достъп до свободата на личния автомобил в
сравнение с 1994 година. Авиацията направи света съвсем близък; интернет го
направи несравнимо по-бърз и ни дава
възможности за общуване, каквито през
60-те не бяхме и сънували. Защо тогава е
това повсеместно угнетяващо усещане,
че нещата отиват на зле?
Небивало голям дял от хората са скептични за бъдещето. В една скорошна анкета
19% от запитаните определиха 2016 за
най-лошата в историята - по-лоша от
годините на Черната смърт, на Голямата
депресия и на бомбата над Хирошима.
Защо е така? Простият отговор е: зара-

ди напредъка на технологиите.
Човекът винаги е бил леко подозрителен
към прогреса и промените. И винаги ползата от тях е заглушавала подозренията.
Но сега за пръв път сме изправени пред
технологична революция, която да промени не само бита и икономиката ни, но и
самия начин, по който общуваме помежду
си и дори по който работят нашите умове (виж стр. 56). Това може да е наистина плашещо. Но проблемът всъщност
не е в технологията - той е в начините,
по които я ползваме, в нашите глави. А,
както казва забележителният сър Дейвид
Атънбъро (стр. 52), човекът по природа е силен в решаването на проблеми.
Трябва само първо да си признаем, че те
съществуват.

The cases of mass hunger are already rare
exceptions. Almost all dread diseases have
been defeated - and there are good prospects
for us to soon add AIDS and Malaria to the list.
Our average life expectancy is higher than ever
and continues to grow. Twice as many people
have access to the freedom of the private
automobile as compared with the year 1994.
Aviation made the world quite near; internet
made it incomparably faster and is giving us
possibilities for communication, which we
haven’t even dreamed of during the 60s.
Why then is this ubiquitous feeling that things
are getting worse? An unprecedentedly large
portion of the people is skeptical about the
future. In a recent inquiry 19% of the people
interviewed defined 2016 as the worst year
in history - worse than the years of the Black
Death, the Great Depression and the bombing
of Hiroshima.
Why is that so? The simple answer is: due
to the advance in technology. Mankind has
always been a little suspicious of progress
and change. And their usefulness has always
stifled the suspicions. But now for the first
time we are facing a technological revolution,
which is to change not only our way of living
and our economy, but also the way itself, in
which we are communicating with each other
and even in which our brains are working
(see p. 60). This can be really frightening. But
actually the problem is not in the technology
- it is in the ways in which we are using it, in
our heads. And, as the remarkable Sir David
Attenborough (pp. 54) says, mankind is strong
by nature in the resolution of problems. We
just have to first admit, that they exist.

I wish you a pleasant flight!
Yanko Georgiev
CEO

Желая ви приятен полет!
Янко Георгиев,
Изпълнителен директор
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Цената е крайна и включва: всички такси, 1 бр.
ръчен багаж до 10 кг + 1 бр. дамска чанта/лаптоп,
кетъринг на борда, безплатен check-in.
Чекиран багаж може да се заплати преди полет
на летище или в офис на издателя на билета. Цена
на първо парче багаж до 23 кг - 20 евро в посока.
авиокомпанията предлага цени и с включен
чекиран багаж.
вижте всички предложения и резервирайте
на www.air.bg
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Специални предложения
за BMW X6.
Сега в М Кар.

Разход на гориво в л/100 км (комбинирано): 8,3 – 9,2 л; CO2 емисии в г/км (комбинирано): 216 - 240

За повече информация и индивидуална оферта, моля, обърнете се към вашия М Кар Дилър.

М Кар
4003 Пловдив
бул. Карловско шосе
тел.: 032/ 906 996
www.bmw-mcar.bg

М Кар Варна
9023 Варна
бул. Вл. Варненчик 320
тел.: 052/ 739 860
www.bmw-mcarvarna.bg

М Кар Плевен
5800 Плевен
кв. Дружба 1
тел.: 064/ 870 007
www.bmw-mcarpleven.bg

М Кар София
1407 София
бул. Черни връх 53
тел.: 02/ 45 17 800
www.bmw-mcarsofia.bg
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СЪР ДЕЙВИД АТЪНБЪРО, носител на Ордена
за заслуги и Кавалер на Британската империя,
е английски телевизионер и натуралист. Бивш
директор на ВВС 2, той е автор и водещ на някои
от най-впечатляващите природонаучни поредици,
като "Живата планета", "Планета Земя", "Синята
планета", "Живот" и др. През 2002 бе обявен за един
от 100-те най-велики британци в историята. Поне
15 различни животински и растителни видове носят
неговото име.
SIR DAVID ATTENBOROUGH, OM, CBE, is a British
broadcaster and natural historian, former senior manager
of BBC 2, author and presenter of some of most
touching nature documentary series such as The Living
Planet, Planet Earth, The Blue Planet, Life etc. In 2002
he was named among the 100 Greatest Britons. At least
15 animal and plant species have been named after him.

МИНА ОГНЯНОВА е журналист, редактор на
предаванията "Бизнес среща" и "UpDate" по Bloomberg
TV Bulgaria. Акцентът в тях е поставен съответно
върху българската предприемаческа среда и върху
постиженията на технологични лидери и стартиращи
компании в и извън България.
MINA OGNIANOVA is a Bulgarian journalist, editor of
Bloomberg TV Bulgaria's Business Meeting and UpDate.
The accent in the former is placed on the Bulgarian
entrepreneurial environment, and the latter follows the
achievements of technological leaders and start-up
companies in and outside Bulgaria.
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ЛЕТЕТЕ С НАС
ДО РИГА,
ВИЛНЮС И
ТАЛИН
FLY WITH US TO
RIGA, VILINIUS
AND TALLINN

Националният превозвач Bulgaria Air
разшири портфолиото си от дестинации
чрез ново споразумение с латвийската
авиокомпания Air Baltic. Благодарение
на него можете удобно да пътувате до
трите прибалтийски столици - Рига (от
125 евро), Вилнюс и Талин (от 138 евро).
Предимство за пътниците е голямото
разнобразие от трансферни пунктове:
полетите могат да се изпълняват с връзки
през Амстердам, Париж, Брюксел, Лондон,
Цюрих, Милано, Рим, Москва, Берлин, Виена,
Франкфурт, Ларнака, Барселона, Прага и
Одеса.
Можете да резервирате своите билети в
офисите на компанията и на www.air.bg.

The national flag carrier Bulgaria Air extended
its portfolio of destinations through a new
agreement with the Latvian airline Air Baltic.
Thanks to it you may travel conveniently to the
three Baltic capitals - Riga (from 125 EUR), Vilnius and Tallinn (from 138 EUR). An advantage
for the passengers is the large variety of trans-

fer points: the flights may be implemented via
connections through Amsterdam, Paris, Brussels, London, Zurich, Milan, Rome, Moscow,
Berlin, Vienna, Frankfurt, Larnaca, Barcelona,
Prague and Odessa.
You may book your tickets in the offices of the
company and at www.air.bg.

БИЗНЕСЪТ ИЗБИРА
BLOOMBERG TV BULGARIA
THE BUSINESS IS CHOOSING
BLOOMBERG TV BULGARIA

"МУЛТИМЕДИЯ" ПО BULGARIA ON AIR
"MULTIMEDIA" ON BULGARIA ON AIR
"Мултимедия" е името на новото специализирано предаване за съвременна
култура и изкуство по телевизия
Bulgaria ON AIR. То се излъчва всяка
събота и неделя между 9:00 и 10:30
часа. "Предаването има два основни
фокуса. Първо, темите и идеите,
които засягат всички – през кодовете
на изкуството днес. И второ – идеите
на културно-творческите индустрии,
които променят света“, обяснява
водещият Даниел Ненчев.
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"Multimedia" is the name of the new
specialised broadcast for modern culture
and art on the Bulgaria ON AIR television. It is broadcasted every Saturday
and Sunday between 9:00 and 10:30 AM.
“The broadcast has two key focuses.
Firstly, the topics and ideas, which are
concerning everyone - through the codes
of art today. And secondly - the ideas of
the cultural-creative industries, which are
changing the world”, the presenter Daniel
Nenchev explains.

Собственици, управители на компании и членове на висшия
мениджмънт съставят основната част от аудиторията на
Bloomberg TV Bulgaria, показват резултатите от маркетингово проучване, изготвено от "Прогрес Консулт". Над 40% от
зрителите на единствената бизнес телевизия в България са хора,
които вземат решенията в своите предприятия. Една трета от
запитаните признават, че оформят мнението си по конкретни
теми благодарение на Bloomberg TV Bulgaria.
Най-голям дял (15%) от зрителите на канала работят в сферата
на услугите, на финансите (12.5%) и в държавни институции
(12.5%). Почти девет десети от аудиторията са концентрирани в
София и останалите големи градове на страната.
The results of a market survey, prepared by “Progress Consult”, are
showing that owners, company managers, and members of the senior
management are comprising the main portion of the audience of Bloomberg TV Bulgaria. Over 40% of the viewers of the only business television
in Bulgaria are people, who are taking the decisions in their enterprises. A
third of those interviewed are admitting that they are forming their opinion
with regard to specific topics thanks to Bloomberg TV Bulgaria.
The largest share (15%) of the viewers of the channel are working in the
service sector, in that of finance (12.5%) and in state institutions (12.5%).
Almost nine tenths of the audience are concentrated in Sofia and the other
big cities of the country.
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FIGURES & FACES
1100

автомобила BMW и 154 MINI са продадени на българския пазар през 2018
година, съобщи изпълнителният директор на BMW България Александър
Миланов. Това е най-силният резултат на компанията на местния пазар в
историята. Трите най-продавани модела са Серия 5, Х3 и Х5. Продадени са
и рекордните 60 бройки от електромобила BMW i3. Делът на дизеловите
мотори в продажбите е намалял от 90% преди няколко години до 66% сега.
EN

BMW automobiles and 154 MINI were sold on the Bulgarian market in 2018, the
Executive Director of BMW Bulgaria Aleksandar Milanov announced. This is the
best result of the company on the local market in history. The three most sold
models are Series 5, X3 and X5. The record 60 electric cars BMW i3 have also
been sold. The share of the diesel engines in the sales has been reduced from
90% a few years ago to 66% now.

април е новият срок за подаване
на
оферти
за
концесията
на
"Летище
София",
съобщи
транспортният министър Росен
Желязков. Правителството удължи
процедурата, за да привлече
допълнителни оферти и да постигне
по-добра цена. Концесията ще е за
35 години, за над 7.6 милиарда лева.
EN

of April is the new deadline for
submitting offers for the concession of
“Sofia Airport”, the Transport Minister
Rosen Zhelyazkov announced. The
Government extended the procedure,
in order to attract additional offers and
achieve a better price. The concession
will be for 35 years, for over 7.6 billion
BGN.

28
дни е бил средният срок за
междуфирмени разплащания в
България през 2018 година, показва
последният доклад на Intrum. Това е
чувствително подобрение спрямо
2017, когато този срок е бил 38
дни. За Западна Европа средното
време за разплащане между фирми
е 34 дни.
EN

days was the average period for
inter-company payments in Bulgaria
during 2018, the last report of Intrum
has shown. This is a significant
improvement as compared to 2017,
when this period was 38 days. For
Western Europe the average time for
payment between companies is 34
days.

6139
долара за метричен тон достигна на международните пазари цената на медта,
една от основните експортни стоки на България. Ръстът е 5% от началото на
годината, а анализатори на Citi Bank прогнозират цените да достигнат до 6700
долара за тон, най-вече заради ускоряващото се търсене на електромобили в
Китай. Медта е основна суровина за производството на електромотори. През 2017
българският износ на мед и стоки от мед надхвърли 3 милиарда лева.
EN

dollars per metric ton is what the price of copper, one of the fundamental export goods of
Bulgaria, reached on the international markets. The growth is by 5% since the beginning of
the year, and analysts from Citi Bank are prognosticating that the prices are to reach 6700
dolars per ton, mostly due to the accelerating demand for electric cars in China. Copper is
a main raw material for the production of electric motors. In 2017 the Bulgarian exports of
copper and copper goods exceeded 3 billion BGN.
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ЕВРОПА НА
ИЗЧАКВАНЕ
Смятани от повечето хора за нещо второстепенно,
сегашните европейски избори са съдбовни за много неща: от
приемането на еврото в България до самото оцеляване на ЕС

Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография SHUTTERSTOCK
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"Оптимистичната" дата за въвеждане на еврото в
България е 1 януари 2022 година, обявиха еврокомисарят
по общата валута Валдис Домбровскис и финансовият
министър Владислав Горанов след срещата си в София. Това
е сценарият според сроковете, които българската страна
сама си е поставила: влизане във валутния механизъм ERM
II през юли тази година, задължителен поне двугодишен
престой в него, след това известен период за оценка на
напредъка и за техническа подготовка, преди официално да
бъде въведена единната валута за сметка на лева.
САМО ЧЕ ВСЪЩНОСТ 1 ЯНУАРИ 2022 е не просто
оптимистичен, а свръхоптимистичен вариант. Причината
не е в съмнения доколко успешно България ще изпълни
шестте групи изисквания, които Еврокомисията и ЕЦБ
й поставиха - от проверката на активите на банките до
управлението на държавните предприятия. Причината е,
че онази Европейска комисия и онзи борд на ЕЦБ, с които
България се договори миналото лято, през този юли вече
няма да съществуват.
Не е напълно изключено да се потвърдят опасенията
на някои скептици, че в замяна на изключителната
си сговорчивост София не е получила никакви твърди
ангажименти. На срещата за петгодишнината от
приемането на еврото в Латвия през януари се чуха гласове,
че решението за българското членство в ERM II ще остане
за следващата Еврокомисия. Тоест най-рано за ноември. В
София Домбровскис внимателно отбягна тази тема и само
каза, че "ако всичко е наред" с прегледа на активите на
банките, България може да влезе в механизма "в средата"
на годината.
ПРОМЕНИТЕ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на ЕЦБ вече са
в ход: един от членовете му вече си замина, други двама
ще го последват през май и декември, и, разбира се, през
октомври ще изтече мандатът на председателя Марио
Драги, без засега да има яснота кой ще го наследи.
От началото на януари е факт и друга ключова рокада:
на върха на европейския банков надзор. Даниел Нуи, която
го ръководеше от години и усилено се бореше за повече
правомощия за сметка на националните надзорни органи, се
оттегли в края на миналата година. За неин наследник бе
избран Андреа Енриа, италиански експерт с дългогодишен
стаж в ЕЦБ, който минава за близък на Драги. "Заместникът
на Даниел Нуи заслужава също толкова внимание, колкото
и евентуалният наследник на Марио Драги", писа в един
коментар Bloomberg, намеквайки за все по-растящата роля
на надзора.
ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПРОБЛЕМИ по българския път към еврото
може да създаде бъдещата Европейска комисия. Ако на изборите за Европейски парламент (23-26 май) не се стигне до прекалено сензационни резултати, председателят
на следващата комисия би трябвало да се знае до юли, но
самата комисия ще встъпи в длъжност едва през ноември.
Ако тя е със сходен състав с досегашната, вероятно няма
да е проблем България да получи ключовото "да" още през

юли от комисията "Юнкер". Но това изглежда все по-слабо
вероятно. По всичко личи, че по банките на Европарламента
предстоят драматични размествания.
ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО ЕВРОПЕЙЦИ никога не са се
вълнували особено от изборите за Европейски парламент:
отчасти, защото не са съвсем наясно какво зависи от него,
и отчасти поради самата им структура, която прави евродепутатите изцяло зависими от издигналите ги национални партии. По-просто казано, важните въпроси за бъдещето на Европа се решават от националните лидери като
Меркел и Макрон, а не от техните делегати в Брюксел и
Страсбург. Гласоподавателите добре го разбират, затова
и изборната активност постепенно се срина от 62% на евровота през 1979 до едва 42% през 2014 (и щеше да е дори
по-ниска, ако в някои страни гласуването не бе задължително).
Големите национални партии яростно се съпротивляваха на
всички досегашни опити да се промени начинът на издигане
на кандидатурите за евродепутати. Те запазват пълния си
контрол върху процеса, което превръща европейския парламент в топло местенце за заслужили, но най-често анонимни и безлични партийни кариеристи (доколко е топло, може
да съдите по факта, че има създадена организация от рода
на Анонимните алкохолици, която да помага на бившите евродепутати да се справят с шока, че са го загубили).
В ЕДНО ИЛИ ДРУГО СЪОТНОШЕНИЕ, вече от десетилетия
Европа се ръководи от две "партии": Европейската народна
партия и Партията на европейските социалисти. Кавичките не са случайни - това не са партии в класическия смисъл,
а обединения на твърде разнородни политически субекти
по все по-размиващи се критерии. В Европейската народна
партия днес германските християндемократи, водени две
десетилетия от Ангела Меркел, са рамо до рамо с "Фидес"
на Виктор Орбан и с откровено популистката "Форца Италия" на Берлускони. В ПЕС, чийто президент е Сергей Станишев, също са събрани представители на европейската
левица с често противоречащи си възгледи и послания.
"Ляво-центристките и дясно-центристките партии сякаш
са изчерпани откъм идеи след шест десетилетия доминация", писаха Щефан Леене и Хедър Граб в един анализ за
Carnegie Europe. "Тези партии бяха създадени на основата
на идентичност по вяра и класа - неща, които до голяма
степен загубиха значението си в постиндустриалните общества. Малцина европейци вече се идентифицират като
християни, консерватори или социалисти, както го правеха
бащите и дядовците им. През 50-те и 60-те години промишлените работници гласуваха за представителите на
профсъюзите, бизнесмените - за представители на бизнеса, либералите - за други либерали. Хората прекарваха поголямата част от живота си на едно и също място и често познаваха лично парламентарните си представители.
Тяхната политическа обвързаност почиваше върху класов
произход и географска локация. Но тези идентичности са
много по-отслабени днес, когато професиите са се променили, обществата са по-отворени, а хората - по-мобилни".
February 2019
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ТЪКМО ОТТУК ЩЕ ДОЙДЕ ГОЛЯМАТА
ПРОМЯНА след предстоящите европейски
избори. До този момент християндемократите и социалистите винаги са имали мнозинство в Европейския парламент и достатъчно мощ да неутрализират по-крайните
политически субекти. След май може би
няма вече да е така. Отливът от традиционните партии, както и оттеглянето на
Великобритания, имат потенциала значително да разбъркат картите. Броят на евроскептиците, крайно десните и крайно левите депутати със сигурност ще е по-голям
в деветия парламент, отколкото в осмия.
Може би не толкова голям, че да мислят за
мнозинство и съставяне на Европейска комисия. Но достатъчен да блокират важните
решения и да участват във вземането на
други: от приемането на България в еврозоната до условията по Brexit, ако се сбъднат
очакванията тези преговори да се отложат.
В момента ЕНП и ПЕС заедно имат 404 депутати, при необходими за мнозинство 375
(а с подкрепата и на либералите стигат до
472). В следващия парламент, без Великобритания, за мнозинство ще са необходими
353 депутати. Но вече изглежда съмнително дали двата гиганта ще ги съберат.
НАЙ-ТРЕВОЖНО ИЗГЛЕЖДА ПОЛОЖЕНИЕТО при социалдемократите. От техните
сегашни 187 места със сигурност ще бъдат загубени 20 - на британските Лейбъристи.
Освен това почти всички големи партии в
ПЕС търпят отлив на национално ниво. В
Германия социалдемократите записаха найслабия си резултат от 1949 насам на последните избори. Френските социалисти,
издигнали в миналото Митеран и Оланд до
президентския пост, на последния вот се
сгромолясаха до едва 5% от гласовете. В
Италия управлявала доскоро Демократическа партия върви надолу в анкетите и едва
ли ще получи и половината от онези гласове
(40%), които взе на предишните европейски избори през 2014. В Испания и Швеция
левицата управлява, но с твърде крехки
правителства на малцинството. Някои
анализатори предвиждат загуба на до 50
депутатски кресла за ПЕС. Като добавим
и ефекта от Brexit, европейската левица
може да остане с едва около 120 депутати.
ПРИ ЕНП ПОНЕ НЯМА ДА ИМА ефект от
напускането на Великобритания, защото
британските консерватори се отцепиха
и създадоха своя европейска група още в
предишния парламент. Но и тук големите
партии не стоят добре в социологическите
анкети. В Германия ХДС спечели изборите
през 2017 с 33% от гласовете, но сега проучванията показват не повече от 25% подкрепа. В Полша Гражданска платформа отс-
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тъпи властта още през 2015. Френските
републиканци, наследници на партията на
Ширак и Саркози, в последните президентски избори за пръв път в историята си не
успяха да стигнат до втори тур, пометени
от явлението "Макрон". В Испания Народната партия не само падна от власт миналата година, но и е на път да бъде изпреварена като първа сила вдясно от центъра от
Ciudadanos (Гражданите). В Италия чарът
на Берлускони най-после сякаш се изчерпва и
"Форца Италия" едва ли ще премине и 10% от
гласовете. Силно представяне може да очаква "Фидес" в Унгария, но по някои основни
въпроси възгледите на Орбан са противоположни с тези на партньорите му в ЕНП, а и
той едва ли е забравил, че над две трети от
депутатите на ЕНП гласуваха в подкрепа на
последните мерки, насочени срещу Унгария.
Ако до вота през май не настъпят сериозни промени, ЕНП вероятно ще се смъкне от
днешните 218 депутати до около 180.
ТАКА ДОМИНАЦИЯТА НА ЕНП-ПЕС официално ще приключи. Двата блока ще се нуждаят от поне още петдесетина гласа, за да
имат мнозинство. Но въпросът откъде да
ги вземат засега няма лесен отговор.
Най-очевидният вариант е ново партньорство с либералите от АЛДЕ, които не губят почти нищо от Brexit, очакват растяща подкрепа в Испания (чрез Ciudadanos), и
дори не изключват варианта да придърпат
италианската Демократическа партия от
ЕНП. Най-същественият въпрос е накъде
ще се ориентира Еманюел Макрон, чиято
формация "Напред!" (En Marche!) разчита на
поне 22% от гласовете във Франция. Ако
Макрон избере либералите, това ще ги превърне във втората най-голяма група в европарламента, дори пред ПЕС.
Другата възможност е ЕНП и ПЕС да потърсят подкрепата на Зелените, които се
радват на растящо влияние в страни като

Андреа Ерниа, новият шеф на европейския банков надзор

Германия и Белгия. Но групата им в европарламента и сега е твърде малка - 52 депутати, а освен това ще загуби шест места
заради Brexit.
ДРУГИЯТ РЕШАВАЩ ВЪПРОС Е до каква
степен евроскептиците, националистите и крайните популисти ще могат да се
спогодят помежду си. Италианският вицепремиер Матео Салвини очаква тяхната
мощ да нарасне значително и дори посочи себе си като вариант за президент на
следващата Еврокомисия. Но истината е,
че популистите имат само една обща идея:
враждебното отношение към имиграцията.
И дори по тази точка трудно биха се разбрали, защото Салвини например настоява
имигрантите да се разпределят "честно"
между европейските страни по квотен
принцип (Италия в момента изнася най-голямата тежест на имигрантската вълна),
докато Орбан или полските консерватори
са категорично против това. Предложението на Салвини за едно голямо обединение
на евроскептиците, наречено "Лига на лигите", едва ли ще се случи, "защото повечето
от тези партии намират компанията на останалите за трудно поносима", отбелязва
Паскал Жоанен от фондация "Робер Шуман".
Но, макар да изглеждат неспособни да създадат собствен дневен ред, тези формации
може би ще са достатъчно силни, за да саботират съществуващия. Затова всички,
които очакват важни за съдбата си решения от Брюксел - а България е начело в този
списък - трябва да имат едно наум.
"Ако популистите съберат достатъчно
власт да блокират ключовите решения,
всички останали партии трябва да се сплотят, за да запазят ЕС функциониращ", отбелязват Леене и Граб. "Ако не успеят, националните правителства ще започнат да
прескачат европарламента и да решават
въпросите директно помежду си".
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Babiš.
Members for Bulgaria: the Movement for Rights
and Freedoms (as well as the National Movement
for Stability and Progress, which is not represented
in the present Parliament).

WHO’S WHO IN THE
EUROPEAN PARLIAMENT

ЕВРОПЕЙСКА НАРОДНА ПАРТИЯ
Депутати: 218 (7 от България)
Обединява консервативните и християндемократически партии, а също и някои представители на центъра. От 1999 е най-голямата партия в Европейския парламент.
Популярни членове: Християндемократическият съюз и Християнсоциалният съюз (Германия), френските "Републиканци" (това е бившият Съюз за народно движение на Ширак и
Саркози), австрийската Партия на народа (на
сегашния канцлер Курц), испанската Народна
партия (доскоро на Мариано Рахой), полската
Гражданска платформа (създадена от Доналд
Туск), възродената "Форца Италия" на Силвио
Берлускони, гръцката "Нова Демокрация", а
също и управляващата в Унгария "Фидес" на
Виктор Орбан.
Членове от България: ГЕРБ и Реформаторски
блок.
EUROPEAN PEOPLE'S PARTY
MEPs: 218 (7 from Bulgaria)
Unites the conservative and Christian democratic
parties, as well as some representatives of the centre. The largest party in the European Parliament
since 1999.
Popular members: Christian Democratic Union and
Christian Social Union (Germany), France’s Republicans (the former Union for a Popular Movement of
Chirac and Sarkozy), the Austrian People’s Party (of
incumbent Chancellor Kurz), the Spanish People’s
Party (recently of Mariano Rajoy), the Polish Civic
Platform (formed by Donald Tusk), the revived Forza
Italia of Silvio Berlusconi, the Greek New Democracy, as well Victor Orban’s ruling Fidesz party in
Hungary.
Members for Bulgaria: GERB and the Reformist
Bloc

ПАРТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ
Депутати: 186 (4)
Обединява социалдемократическите движения. Председател на партията в момента е

Сергей Станишев, а на парламентарната й
група - Удо Булман.
Популярни членове: френската Социалистическа партия, германската Социалдемократическа партия, социалдемократите от Дания,
Финландия и Швеция, гръцката ПАСОК, управлявалата доскоро в Италия Демократическа
партия (на Матео Ренци, който се оттегли),
румънските социалдемократи, испанската
Социалистическа работническа партия и британските Лейбъристи.
Членове от България: Българската социалистическа партия.
PARTY OF EUROPEAN SOCIALISTS
MEPs: 186 (4)
Unites the social democratic movements. The party’s current President is Sergei Stanishev, while Udo
Bullmann heads its group in Parliament.
Popular members: the French Socialist Party,
the German Social Democratic Party, the Social
Democrats from Denmark, Finland and Sweden, the
Greek PASOK, the recently ruling Democratic Party
(of Matteo Renzi who stepped down) in Italy, the
Romanian Social Democrats, the Spanish Socialist
Workers' Party and the UK’s Labour Party.
Members for Bulgaria: Bulgarian Socialist Party

АЛИАНС НА ЛИБЕРАЛИТЕ И ДЕМОКРАТИТЕ ЗА
ЕВРОПА
Депутати: 68 (4)
Обединява две паневропейски либерални и демократически сдружения.
Популярни членове: германските Свободни
демократи, холандската "Демократи 66",
британските Либерал-демократи, чешката
партия ANO 2011 на Андрей Бабиш.
Български членове: Движението за права и
свободи (а също и НДСВ, което не е представено в сегашния парламент).
ALLIANCE OF LIBERALS AND DEMOCRATS FOR
EUROPE
MEPs: 68 (4)
Unites two pan-European liberal and democratic
alliances.
Popular members: the German Free Democratic
Party, the Dutch Democrats 66, the UK’s Liberal
Democrats, the Czech ANO 2011 party of Andrej

ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ
Депутати: 72 (2)
Група, съставена от евроскептици и националисти, противопоставящи се на федералистките идеи за бъдещето на Европа. На
практика бе създадена след отцепването на
британските консерватори от ЕНП.
Популярни членове: Консервативната партия
на Великобритания, полската Право и справедливост (на Качински), Новофламанският алианс, Либерално-консервативните реформатори от Германия (отцепили се от Алтернатива
за Германия).
Български членове: ВМРО-БНД, "Презареди
България" (прекръстената "България без цензура" на Бареков).
EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS
MEPs: 72 (2)
A group of Eurosceptics and nationalists, opposed
to the federalist ideas for the future of Europe. In
practice formed after the split of the British Conservatives from the European People's Party.
Popular members: The British Conservative Party,
the Polish Law and Justice party (of Kaczyński),
the New Flemish Alliance, the Liberal Conservative
Reformers from Germany (split from the Alternative
for Germany).
Members for Bulgaria: IMRO–BNM, Reload Bulgaria (Barekov’s renamed Bulgaria Without Censorship).

тия за животните.
EUROPEAN UNITED LEFT–NORDIC GREEN LEFT
MEPs: 52 (0)
Unites parties with a clear left-wing orientation –
socialists and communists.
Popular members: the French Communist Party,
The Left (Germany), Greece’s ruling Syriza, Ireland’s Sinn Féin, the Spanish Podemos, the Dutch
Party for Animals.

ЕВРОПА ЗА СВОБОДА И ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Депутати: 44
Обединение на евроскептични популисти, доминирано от британската UKIP на Найджъл
Фарадж. Някои са десни, други - леви, като
италианското "Движение Пет звезди".
Популярни членове: UKIP (Великобритания),
"Алтернатива за Германия", италианското
"Движение Пет звезди".
EUROPE OF FREEDOM AND DIRECT DEMOCRACY
MEPs: 44
An alliance of Eurosceptic populists, dominated by
Nigel Farage’s UK Independence Party. Some are
right-wing, others left-wing, such as Italy’s Five Star
Movement.
Popular members: UKIP, Alternative for Germany,
Italy’s Five Star Movement.

ЕВРОПА НА НАЦИИТЕ И СВОБОДАТА
Депутати: 34
Съюз на предимно десни популисти, обединени
най-вече от враждебното си настроение срещу имиграцията.
Популярни членове: Френски национален съюз
(бивш Национален фронт, воден от Марин Льо
Пен), Австрийската партия на свободата,
италианската "Северна лига" на Матео Салвини, холандската Партия на свободата.

ЗЕЛЕНИ / ЕВРОПЕЙСКИ СВОБОДЕН АЛИАНС
Депутати: 52 (0)
Обединение на зелени, леви и регионалистки
партии.
Популярни членове: австрийските и германските Зелени, шведската Пиратска партия,
Шотландската национална партия, регионалистките партии на баски, каталунци и валенсианци от Испания.

EUROPE OF NATIONS AND FREEDOM
MEPs: 34
An alliance of primarily of right-wing populists,
united mainly by their hostile attitude to immigration.
Popular members: the French National Rally (the
former National Front of Marine Le Pen), the Freedom Party of Austria, the Italian Northern League
of Matteo Salvini, the Dutch Party for Freedom.

GREENS/EUROPEAN FREE ALLIANCE
MEPs: 52 (0)
An alliance of green, left-wing and regionalist parties.
Popular members: the Austrian and German
Greens, the Swedish Pirate Party, the Scottish National Party, the regionalist parties of the Basques,
Catalonians and Valencians in Spain.

Необвързани
Депутати: 22
Тук попадат отделни независими депутати,
отцепили се от групите си, както и някои
формации, които не са искали или не са били
искани от нито една парламентарна група - например гръцката крайнодясна "Златна
зора", обвиняваната в антисемитизъм унгарска Jobbik. Като необвързани в миналото
действат евродепутатите от българската
"Атака".

ЕВРОПЕЙСКА ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА - СЕВЕРЕН
ЛЯВ АЛИАНС
Депутати: 52 (0)
Тук са събрани партиите с отчетливо лява
ориентация - социалисти и комунисти.
Популярни членове: Френската комунистическа партия, "Левицата" (Германия), управляващата в Гърция "Сириза", ирландската Шин
Фейн, испанската "Подемос", холандската Пар-

NON-INSCRITS
MEPs: 22
Includes individual independent MEPs, who have
split from their groups, as well as some formations
that did not want or were not wanted by any parliamentary group – for example, the Greek far right
Golden Dawn or the Hungarian Jobbik, accused of
anti-Semitism. The MEPs of the Bulgarian Attack
acted as non-inscrits in the past.
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EUROPE
ON HOLD
Regarded by most as unimportant, the upcoming European
elections will be crucial for many things: from the adoption
of the euro in Bulgaria to the very survival of the EU
By KALIN ANGELOV / Photography SHUTTERSTOCK

The "optimistic" date for the introduction of the euro in Bulgaria is 1 January
2022, the European Commission Vice-President for the Euro and Social
Dialogue, Valdis Dombrovskis, and Bulgarian Finance Minister Vladislav
Goranov announced after their meeting in Sofia. This is the scenario
according to the deadlines which Bulgaria has set itself: entry into the
Exchange Rate Mechanism (ERM II) in July this year, a compulsory stay of
at least two years in it, followed by a certain period of progress assessment
and technical preparation before the single currency is officially introduced
instead of the lev.
ACTUALLY, HOWEVER, 1 JANUARY 2022 is not just an optimistic, but an
overoptimistic option. The reason does not stem from doubts of whether
Bulgaria will succeed in meeting the six sets of requirements of the European
Commission and the European Central Bank (ECB) – from the asset quality
review of banks to the management of state-owned enterprises. The reason
is that the European Commission and the ECB Board with which Bulgaria
negotiated last summer, will no longer exist in July.
Certain sceptics' fears that, while Sofia has been extremely accommodating,
the other side has not reciprocated by any firm commitments, may prove
not entirely unfounded. At the meeting marking the 5th anniversary of the
adoption of the euro by Latvia in January, it was rumoured that the decision
on Bulgaria’s membership in ERM II would be left to the next European
Commission. That is, for November at the earliest. In Sofia, Dombrovskis
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carefully avoided the issue, only saying that “if all is well” with the banks’
asset review, Bulgaria could join the Mechanism “in the middle” of the year.
THE CHANGES IN THE ECB GOVERNING COUNCIL are already
underway: one of its members has already left, another two will follow suit
in May and December, and, of course, Mario Draghi’s term will expire in
October, without it being clear yet who will succeed him.
Since the beginning of January another major reshuffle is a fact: at the top
of European banking supervision. Daniele Nouy, who headed it for years
and worked hard for more powers at the expense of national supervisory
bodies, stepped down at the end of last year. Chosen as her successor
was Andrea Enria, an Italian expert with long experience in the ECB, who
is considered close to Draghi. "Daniele Nouy’s successor deserves just
as much attention as the possible successor of Mario Draghi," Bloomberg
commented, hinting at the growing role of supervision.
EVEN MORE PROBLEMS on Bulgaria’s road to the euro could come
from the future European Commission. Unless the European Parliament
elections (May 23-26) produce a sensational result, the head of the next
Commission should be known by July, although the Commission itself
will not assume office until November. If it has a similar composition as
the present one, it will probably not be a problem for Bulgaria to get the
decisive “yes” already in July by the Juncker Commission. But this seems

ECONOMY
EUROPE

less and less likely. Everything points to the fact that dramatic changes are
in store in the European Parliament.
THE HUGE MAJORITY OF EUROPEANS have never cared much about
the European Parliament elections: partly because they are not quite sure
of their importance, and partly because of their very structure, which makes
the MEPs entirely dependent on the national parties that nominate them.
Or, to put it simply, important questions about the future of Europe are
decided by national leaders such as Merkel and Macron, rather than by
their delegates in Brussels or Strasbourg. Voters are well aware of this,
that’s why voter turnout gradually dropped from 62% in the European
elections in 1979 to only 42% in 2014 (and would have been even lower if
voting had not been compulsory in some countries).
The big national parties fiercely oppose all previous attempts to change
the way in which MEPs are nominated. They retain their full control over
the process, which turns the European Parliament into a cushy job for
deserving, but mostly anonymous and nondescript party careerists (how
cushy it is can be is judged by the fact that an organisation of the kind of
Alcoholics Anonymous has been set up to help former MEPs deal with the
shock of losing it).
IN VARYING PROPORTIONS, for decades now Europe has been led by two
“parties”. The European People's Party (EPP) and the Party of European
Socialists (PES). The quotation marks are not accidental – these are not
parties in the classical sense but alliances of rather diverse political entities
gathered under increasingly blurred criteria.
In the EPP, the German Christian Democrats, led for two decades by
Angela Merkel, are now side by side with Victor Orban’s Fidesz party and
Berlusconi’s openly populist Forza Italia. PES, of which Sergei Stanishev is
the President, also gathers representatives of the European left with often
contradictory views and messages.
"Centre-left and centre-right parties seem to have run out of ideas after
six decades of dominance," Stefan Lehne and Heather Grabbe said in
an analysis for Carnegie Europe. "The parties were established based on
identities of faith and class that have largely lost relevance in post-industrial
societies. Few Europeans identify themselves as Christian, conservative, or
socialist like their parents and grandparents did. In the 1950s and 1960s,
industrial workers voted for union representatives, business people for
business representatives, and liberal people for each other. People stayed
in the same place most of their lives and often knew their local or regional

parliamentarians personally. Their affiliations were largely based on social
class and geographical location. These identities are much weaker today, as
jobs have changed, societies are more fluid, and people are more mobile.”
THIS IS WHERE THE BIG CHANGE will come from after the upcoming
European elections. Until now, the Christian Democrats and Socialists have
always had a majority in the European Parliament and enough power to
neutralize more extreme political subjects. After May this may not be the
case any more. Voters’ waning support for the mainstream parties, as well
as Britain’s withdrawal, may shuffle the cards in quite unexpected ways.
The number of Eurosceptics, far-right and far-left MEPs will no doubt be
larger in the ninth European Parliament than in the eighth. Probably not
that large as to tempt them to try and form a majority and compose a
European Commission. But large enough to enable them to block important
decisions and share in decision-making across the board, from Bulgaria’s
admission to the eurozone to the conditions of Brexit, if these negotiations
are reopened as expected.
At present the EPP and PES together have 404 MEPs, with 375 being
required for a majority (and reaching 472 with the liberals’ support). In the
next Parliament, without the UK, 353 MEPs will be required for a majority.
But it is already doubtful whether the two giants will get them.
THE SITUATION SEEMS MOST WORRYING among the Social Democrats.
Of their current 187 seats they are bound to lose 20 – those of the British
Labourists.
Besides this, almost all big parties in PES are experiencing setbacks at the
national level. In Germany, the Social Democrats recorded their worst result
since 1949 in the last elections. The French Socialists, who once propelled
Mitterrand and Hollande to the presidency, in the last elections slumped
to a mere 5% of the votes. In Italy, the until recently ruling Democratic

Матео Салвини / Matteo Salvini
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Party is doing badly in the polls and is unlikely
to get even half of the votes (40%) it got at the
previous European elections in 2014. In Spain
and Sweden, the left is ruling, but with very fragile minority governments. Some analysts predict
a loss of up to 50 seats for PES. Adding the effect of Brexit, the European left may well remain
with only about 120 MEPs.
THE EPP AT LEAST WON’T BE affected by
the UK’s exit from the EU because the British
Conservatives split off and formed their own
European group in the previous Parliament. But
here too, the big parties are not doing well in the
polls. In Germany, the CDU won the elections
in 2017 with 33% of the votes, but current polls
show no more than 25% support. In Poland, the
Civic Platform ceded power back in 2015. The
French Republicans, successors of the party
of Chirac and Sarkozy, in the last presidential
elections for the first time in their history failed
to make the second round, swept away by
the “Macron” phenomenon. In Spain, besides
falling from power last year, the People’s
Party is also about to be overtaken as the first
centre-right party by Ciudadanos (Citizens). In
Italy, Berlusconi’s appeal is finally dwindling
and Forza Italia is unlikely to pass even 10%
of the votes. In Hungary, Fidesz can expect to
do well, but on some key issues Orban’s views
run counter to those of his partners in the EPP,

Големият въпрос: либералите или популистите?
The big question: liberals or populists?
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and he has hardly forgotten that over two-thirds
of the EPP MEPs voted in favour of the latest
measures against Hungary.
Unless any major changes occur before the May
elections, the EPP will probably be reduced from
its current 218 MEPs to about 180 MEPs.
THUS THE EPP-PES DOMINANCE will officially
end. Both blocs will need at least another 50
votes for a majority. But the question of where to
get them has no easy answer for now.
The most obvious option is a new partnership
with the ALDE liberals, who stand to lose
almost nothing from Brexit, expect growing
support in Spain (through Ciudadanos), and
do not even rule out the option to kidnap the
Italian Democratic Party from the EPP. The
most important question is what way Emmanuel
Macron will go, whose En Marche! formation
relies on at least 22% of the votes in France,
If Macron choses the Liberals, it will make
them the second largest group in the European
Parliament, even ahead of PES.
The EPP and PES could also seek the support
of the Greens, whose influence is spreading in
countries like Germany and Belgium. But their
group in the European Parliament is too small
even now - 52 MEPs, and it will also lose six
seats because of Brexit.
THE OTHER DECISIVE QUESTION is to what

extent the Eurosceptics, nationalists and extreme
populists will be able to come to terms. Italian
Deputy Prime Minister Matteo Salvini expects
their clout to grow significantly and even named
himself as an option for president of the next
European Commission. But the truth is that the
populists have only one common idea: the hostile
attitude towards immigration. But they would be
hard put to agree even on this issue because
Salvini, for example, insists on a “fair” allocation
of migrants among the European countries on
a quota basis (Italy is currently bearing the
brunt of the migrant wave), while Orban or the
Polish Conservatives are categorically opposed
to this. Salvini’s proposal for a big alliance of
Eurosceptics, called League of Leagues is
unlikely to happen “because most of these
parties find each other’s company hard to bear,"
says Pascale Joannin of the Robert Schuman
Foundation. But, although they seem unable to
create their own agenda, these formations may
be strong enough to sabotage the existing one.
That’s why all those who are expecting crucial
decisions from Brussels - and Bulgaria is at the
top of this list - should be on their guard.
“If the populist parties gain enough power to
block crucial decisions, all the other parties will
have to pull together to keep the EU functioning,”
say Lehne and Grabbe. “If they don’t, member
governments will start bypassing parliament by
doing intergovernmental deals.”
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БИТКАТА, КОЯТО
ВСИЧКИ ЗАГУБИХА
Усилията на България са фокусирани върху отлагането на
пакета “Мобилност” 1. Но е нужна и стратегия за след това
Текст ИВАНИНА МАНЧЕВА / Фотография ДИМИТЪР КЬОСЕМАРЛИЕВ, SHUTTERSTOCK

Бъдещето на българските превозвачи остава несигурно след поредната вълна спорове около прословутия пакет “Мобилност”
1. Развръзката по него изглежда далеч, но е
сигурно, че на този етап от “Мобилност 1”
губят всички. Губят българските превозвачи, защото пазарът за тях остава несигурен, както и шофьорите, които няма да получат повече социални гаранции. Не печелят
и евродепутатите и останалите политици,
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които пропуснаха шанса да развеят знамена
пред Европарламента (а бяха подготвени).
Не са доволни и европейските превозвачи и
синдикати, които вече се обявиха срещу отлагането на пакета “Мобилност”.
Но най-големият губещ е идеята за общ пазар, основан на свободата на движение на
хора, стоки, услуги и капитали.
ЗАГУБЕНИ В БРЮКСЕЛСКИЯ ЛАБИРИНТ.

През януари Комисията по транспорт прие
измененията по докладите за каботаж (тоест превози между локации в една и съща
държава) и достъпа до професията на автомобилен превозвач с 27 гласа „за“ срещу
21 гласа „против“, и отхвърли внесените
изменения по докладите относно времето
за почивка и правилата за командироване на
шофьорите.
Евродепутатите подкрепиха фирмите да
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начално това бе интерпретирано като победа? Планът на българската страна очевидно е да отложи приемането на пакета
"Мобилност" за след европейските избори
- първо, така той няма да окаже влияние
на вота, и второ, решението ще остане за
евентуалния следващ състав на европарламента, който може да е доста различен от
сегашния. Това впечатление се затвърди
още през декември, когато останалите несъгласни министри на транспорта излагаха
в детайли възраженията си в търсене на
компромис, докато българският им колега
атакува по принцип и заговори за блокиране на пакета. Десният депутат Светослав
Малинов подкрепи този ход, като нарече
отлагането "тактически успех".
На този етап това може би беше максималното възможно, но ако не са ясни следващите стъпки, отлагането може да се окаже грешна тактика. България вече опита
подобен ход, когато с облекчение извади
транспорта от дебата за командированите работници, само за да открие година
по-късно, че трайно решение на въпроса
изисква да преформулира позицията си за
социалния дъмпинг.

В ЧИСЛА
Българските превозвачи:
67 000 влекача,
регистрирани в ЕС
1.17 млрд. евро приходи,
реализирани в ЕС през 2017
14% ръст на приходите
пред 2018

имат право да извършват неограничен брой
превози в други държави на ЕС в рамките
на 3 дни след трансгранична доставка. Сегашните правила позволяват три операции
в рамките на 7 дни.
Превозните средства ще трябва да извършват товаренето и разтоварването
веднъж на четири седмици в държавата
членка, в която са регистрирани. Това е
прословутото връщане на камионите, срещу което възразяваше България.
ИМАШЕ ОБЪРКВАНЕ КАКВО ТОЧНО е гласувано. По думите на транспортния министър Росен Желязков новините по темата
напомняли израза „не било компоти, а компютри“. “Пакет „Мобилност“ се състои от
три доклада: по един за командировките,
кабината и каботажа", обясни Желязков.
"Първите два не получиха необходимите

гласове, а третият за каботажа вече беше
отхвърлен от Съвета на министрите.
Тоест тези предложения не са приети, а
отхвърлени. Ние ще изискаме от политическите групи целият пакет “Мобилност”
да не влиза на гласуване в Европейския
парламент“. Всъщност Съветът гласува
да се запази сега действащото правило
за каботажа, което позволява максимум 3
операции в рамките на 7 дни, но одобри и
прекъсване от пет дни, за да се попречи
на “системния каботаж”. “За нас е недопустимо при положение, че са отхвърлени две
от трите предложения, този въпрос да се
поставя на разглеждане в пленарна зала“,
се казва в общата позиция на българските
евродепутати.
Всъщност се стигна до патова ситуация.
ОТЛАГАМЕ, ОТЛАГАМЕ. Защо обаче първо-

СТОТИЦИТЕ БЪЛГАРИ, ПОЛЯЦИ И РУМЪНЦИ, събрали се пред сградата на съвета
по време на обсъжданията, направиха проблема видим за всички. Но сега ще е невъзможно да се проведе кампания за евроизборите без претендентите да кажат ясно
какво предлагат. Това означава конкретни
и ефективни мерки, тъй като темата пряко засяга съдбата на десетки хиляди шофьори и косвено – всички, които разчитат
на това, че членството в ЕС носи просперитет. Ако се задълбочим в този въпрос,
ще открием, че той далеч надхвърля сектора на транспорта, достигайки до правилата за конкуренция, липсата на общи
данъчни и осигурителни правила и т. нар.
социален стълб.
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ? Пакетът “Мобилност 1” се отнася до сърцевината на европейската идея, както и до механизмите,
които я задушават.
Темата за нарушената свобода на движение (какъв парадокс е названието на пакета – “Мобилност”) вече се превърна в
баналност. “Това гласуване показа, че компромис по предложените текстове от ЕК,
както и последните компромисни предложения, предложени от докладчиците, не могат
да бъдат приети. Опитът от страна на ЕК
и група държави членки да прокарат явно
протекционистки мерки постига единствено разделение. Този опит беше на път да
постави началото на края на Европейския
съюз, но не успя”, се казва в общата позиция
на българските евродепутати.
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Белгийски шофьори протестират срещу т. нар. "социален дъмпинг"
Belgian truckers protesting against what they call 'social dumping'

СПОРЕД ЕВРОКОМИСАРЯ ВИОЛЕТА
БУЛЦ обаче нещата не стоят по този начин. Тя заяви след среща с транспортните министри на България, Полша и Литва:
“Ако не бъде намерено подходящо решение,
ще бъдем изправени пред множество некоординирани национални изисквания. Това
би довело до разпокъсване на вътрешния
пазар, несигурност, по-високи разходи и
понижаване на конкурентоспособността
на ЕС”. Това изказване е спорно. Именно
защото не могат да се въведат национални ограничения, които противоречат на
Договора за ЕС, се търси общ подход чрез
пакета “Мобилност”.
Реалностите в Брюксел са такива, че ако
искаш да защитиш принципите, трябва да
си добър в детайлите. България все още не
умее тази игра.
ЗАЩО ПАКЕТЪТ Е СПОРЕН? В обща декларация на превозвачите от седем източноевропейски страни се казва, че предложениетя са “дискриминационни, издигащи
бариери пред автомобилния транспорт с
пагубни последици, които предизвикват огромна административна, организационна
и финансова тежест, фрагментиране на
европейския пазар на транспортни услуги.”
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КАБОТАЖ: оригиналният
термин идва от мореплаването
и буквално означава "плаване
от нос до нос" - в епохата на
ветроходите било по-безопасно
корабите да следват брега
и да не излизат в открито
море. В съвременния смисъл
на думата означава плаване
между пристанищата на една и
съща държава. Същият смисъл
е пренесен и при сухопътните
превози.
Те посочват, че не е правена оценка на въздействието и ЕК не е довършила започнатите процедури за нарушение срещу някои
от тези страни-членки (такива дела има
например в Белгия). Те протестират срещу:
- Прилагането на правилата за командироване на работници за водачите при превозите по кръстосаната търговия и каботажа.
Според превозвачите, тази мярка, която
ще увеличи разходите им, е косвена забрана
за превозите по кръстосаната търговия и
каботажа, сериозно застрашаваща свободата за предоставяне на услуги в ЕС.

- Въвеждането на забрана за извършване на
каботажни превози между два каботажни
цикъла. Според превозвачите това ограничение ще увеличи празните курсове и престоите на превозните средства в очакване
на товар, водещо до загуба на производителност и влошаване на екологичността
на превозите.
- Връщането у дома на превозните средства
и водачите (предложението на германския
депутат Исмаил Ертуг, по което България
търсеше активно компромис, но не успя) в
страната на регистрация на превозвача.
За периферните страни това е по-скъпо,
отколкото за превозвачите от Централна
Европа. Задължението това да се прави на
всеки 4 седмици ще увеличи празните курсове и престоите. Превозвачите искат да се
даде право на водачите да избират мястото, където да прекарват почивките си.
- Забрана за ползване на седмичните почивки
в кабината. Превозвачите искат това изискване, което изглежда повече от нормално,
да не се прилага до изграждането на всички
необходими специализирани паркинги в ЕС.
Пакетът съдържа редица други правила,
които не се оспорват (или не се коментират широко), а те са ключови. Това са
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правилата по отношение на превозите с
леки търговски превозни средства (от 2.5
до 3.5 тона) и практиките за правоприлагане (включително, мерки срещу пощенските
кутии и компании с лоша репутация)
ПРАВАТА НА ШОФЬОРИТЕ. Заради абсурдното изискване за връщане на камионите
бяха заглушени по-сериозните проблеми,
свързани със социалния дъмпинг, а именно
правото на равно заплащане и някои нечестни практики. Българските шофьори
като цяло подкрепиха протеста (защото
иначе ще загубят работата си), но едва
през последните дни се чу и гласът на тези,
които са недоволни.
„Някои от точките, които вчера бяха отхвърлени, са в наш интерес", коментира
пред БНР Господин Иванов от Сдружението
на българските професионални шофьори. "В
тях виждахме шанс за по-добро заплащане
откъм осигуряване и откъм заплати. Имаше
точка, в която ни беше предложено равно
заплащане за равен труд – тоест, да ни се
плаща почасово, както примерно в Германия, в Австрия, поне по минималните стандарти за тези страни. Това щеше да бъде
осигурителен праг. Виждахме повишаване
на заплатата. Повтарям заплатата, а не на
дохода, защото има разлика. Доходът при
нас се образува от заплата 560 лева плюс
командировъчни. Тази пропорция изобщо не
ни устройва и искаме уличаване на осигурителните прагове“.
ШОФЬОРИТЕ ОБАЧЕ ПОДКРЕПЯТ работодателите си за каботажа и връщането на
камионите.
Така проблемът се озовава пак там, откъдето тръгна – при социалния дъмпинг
и причините за по-ниското заплащане на
българските шофьори. У нас вече се появиха мнения (в това число на ляво настроени
икономисти и медии), че всъщност пакетът
е в интерес на българските шофьор, и защото благодарение на него те ще получат
по-високо заплащане и по-добри условия на
труд. В това има доза истина (особено за
условията), но и доза преувеличение. Дали
белгийска или френска фирма ще даде много
по-висока заплата именно на източноевропейските шофьори, ако се приеме пакетът
“Мобилност 1”? Тя може да го направи, ако в
условията на недостиг на кадри трябва да
се конкурира с българските превозвачи, но
това няма да е заради пакета “Мобилност”.
Така работи отвореният пазар.
ИСКАМЕ ИЛИ НЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ВГЛЕДАМЕ в причините за по-ниското заплащане
на българските работници в ЕС (не само
шофьорите, а и други работници, които не
са постоянно установени там). Тези причини са:
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– по-ниски разходи за издръжка и по-нисък
жизнен стандарт. Тази разлика се формира
не толкова от ежедневните разходи, колкото от големите и житейски важни разходи;
– жилища, образование на децата, здравеопазване;
- по-ниски данъци;
- по-ниски осигуровки.
Последното е критично важно, защото,
както показва и изказването на Господин
Иванов, конкурентното предимство на
работната сила от България директно се
формира от слабите гаранции за бъдещите
пенсии в България. ЕС е недовършен в много
отношения и социалният дъмпинг разкрива
една от тези липси.
За България, чиито правителства в продължение на години се опитваха да привличат
инвеститори с обещания за евтин труд,
това е стратегически въпрос.

МЯСТО ЗА КОМПРОМИС. За да спечелиш
един спор, трябва да влезеш в обувките на
отсрещната страна. Българското правителство не направи опит да разбере страховете на Западна Европа, а трябваше.
Сега, вместо да търси отлагане, то трябва да поеме инициативата и в сътрудничество с бранша (тези компании, които са
на светло) да разработи правила за честна
конкуренция. Това включва мерки срещу пощенските кутии и правила за установяване
в страната за компании, които искат да се
възползват от по-благоприятните данъчни
условия, както и мерки срещу превозвачите, които са в сивия сектор.
Най-важното обаче си остават усилията
за реална конвергенция, защото опасенията за социален дъмпинг свършват там,
където свършват и драстичните разлики в
жизнения стандарт.

Заради абсурдното изискване за
връщане на камионите бяха заглушени
по-сериозните проблеми, свързани със
социалния дъмпинг
Министърът на транспорта Румен Желязков
Bulgaria's transport minister Rumen Zhelyazkov
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The Battle
Everyone Lost
Bulgaria’s efforts are focused on the postponing of the
“Mobility 1” Package. But a strategy is necessary for
after that as well
By IVANINA MANCHEVA / Photography DIMITAR KYOSEMARLIEV, SHUTTERSTOCK

The future of Bulgarian forwarders remains uncertain after the consecutive wave of arguments
around the notorious “Mobility 1” Package. The
outcome of it seems far away, but it is certain
that at this stage of “Mobility 1” everyone is losing. The Bulgarian forwarders are losing, because the market remains uncertain for them,
as are the chauffeurs, who will not get more social guarantees. The members of the European
Parliament and the other politicians, who missed
the opportunity to wave their flags in front of the
European Parliament (and they were prepared)
are also not winning. The European forwarders
and trade unions, who/which already spoke out
against the postponing of the “Mobility” Package, are also not pleased.
But the biggest loser is the idea for a common
market, based on the freedom of movement of
persons, goods, services and capital.
LOST IN THE BRUSSELS LABYRINTH. In January the Committee on Transport adopted the
amendments to the reports on cabotage (i.e.
carriage between locations in the same state)
and the access to the occupation of road trans-
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port operator with 27 votes “for” and 21 votes
“against”, and rejected the amendments made
to the reports regarding the rest periods and the
rules for posting of chauffeurs.
The members of the European Parliament supported the companies in order for the latter to be
able to carry out an unlimited number of haulages in other EU countries within 3 days after
a cross-border delivery. The presently existing
rules allow for three operations within 7 days.
The vehicles will have to implement the loading
and unloading once per four weeks in the EU
Member State, in which they are registered. This
is the notorious returning of the trucks, which
Bulgaria was objecting to.
THERE WAS A CONFUSION AS TO WHAT
EXACTLY has been voted. In the words of the
transport minister Rosen Zhelyazkov the news
with regard to the topic reminded the expression
“it was not compotes, it was computers”. “The
“Mobility” Package consists of three reports: one
for each of the following: the business trips, the
cabin and the cabotage” Zhelyazkov explained.
“The first two did not receive the necessary

votes, and the third one regarding cabotage was
rejected by the Council of Ministers. That is to
say these proposals have not been accepted,
but rejected instead. We will require of the political groups for the entire “Mobility” Package not
to be submitted for voting in the European Parliament”. Actually the Council voted for the currently in use rule regarding cabotage, allowing
for a maximum of 3 operations within 7 days, to
be maintained, but also endorsed an interruption
of five days, in order to obstruct the “systematic cabotage”. “It is unacceptable for us that in
a situation in which two of the three proposals
have been rejected, this matter is to be brought
forward in plenary” the common position of the
Bulgarian members of the European Parliament
states.
In fact things came to a stalemate.
WE POSTPONE AND POSTPONE. Yet why was
this initially interpreted as a victory? The plan
of the Bulgarian state is obviously to postpone
the adoption of the “Mobility” Package for after
the European elections - firstly, this way it will
not affect the vote, and secondly, the decision

will remain for the eventual next composition of
the European Parliament, which may be quite
different than the present one. This impression
became consolidated as early as in December, when the rest of the disagreeing transport
ministers were explaining in detail their objections in the search for a compromise, while their
Bulgarian colleague attacked in general and
started talking about blocking the package. The
right-wing M.P. Svetoslav Malinov supported this
move by calling the postponing a “tactical success”. At this stage this was maybe the maximum possible thing, but if the next steps are not
clear, postponing may turn out to be a wrong
tactic. Bulgaria already tried such a move, when
it with relief put transportation out of the discussion on the posted workers, only to find out a
year later that a sustainable solution to the problem requires for it to reformulate its position with
respect to social dumping.
THE HUNDREDS OF BULGARIANS, POLES
AND ROMANIANS, gathered in front of the
Council’s building during the discussions, made
the problem visible for everyone. But now it

would be impossible for a campaign for the European elections to be carried out without the
claimants clearly stating what they are offering.
This means concrete and efficient measures,
due to the topic directly concerning the destiny
of tens of thousands of drivers and indirectly everyone who is relying on the fact that the EU
membership is bringing prosperity. If we delve
deeper into this matter, we will find out that it
extends far beyond the transportation sector,
reaching the rules on competition, the lack of
common tax and insurance rules and the socalled social pillar.

IN NUMBERS
The Bulgarian carriers:
67 000 tractor units, registered in the EU
1.17 billion EUR billion EUR of
income, realized in the EU during 2017
14% growth of the income during 2018

FREE MOVEMENT? The “Mobility 1” Package
has to do with the core of the European idea, as
well as with the mechanism that are stifling it.
The subject of the infringed freedom of movement (what a paradox the name of the package
is - “Mobility”) has already turned into a banality.
“This vote demonstrated that a compromise on
the texts proposed by the European Commission, as well as the latest compromise proposals, offered by the rapporteurs, cannot be accepted. The attempt on behalf of the European
Commission and a group of EU Member States
to put through manifestly protectionist measures
is achieving only division. This attempt was on
track to initiating the beginning of the end of the
European Union, but it did not succeed”, is what
is stated in the common position of the Bulgarian
members of the European Parliament.
ACCORDING TO THE EUROPEAN COMMISSIONER VIOLETA BULC however, this is not the
case. Here is what she stated after a meeting
with the transport ministers of Bulgaria, Poland
and Lithuania: “If a suitable solution is not found,
we will be facing a multitude of uncoordinated
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national requirements. This would lead to a
fragmentation of the internal market, uncertainty, higher costs and reducing of the competitiveness of the EU”. This statement is a controversial
one. Namely because no national restrictions
can be introduced, which are contrary to the EU
Treaty, a common approach is sought through
the “Mobility” Package.
The realities in Brussels are such, that if you want
to defend the principles, you have to be good in
the details. Bulgaria does not know this game yet.
WHY IS THE PACKAGE CONTROVERSIAL? In
a common declaration of the forwarders from
seven Eastern European countries it is said that
the proposals are “discriminatory, establishing
barriers to the automotive transport with devastating consequences, which are causing a
huge administrative, organizational and financial
burden, a fragmentation of the European market of transport services.” They are indicating
that no impact assessment has been made and
the European Commission has not completed
the started procedures for infringement against
some of these Member States (there are such
cases in Belgium for example). They are protesting against:
- The application of the rules for posting of
workers to the drivers with the freights under the
cross trade and the cabotage. According to the
carriers, this measure, which will increase their
expenditure, is indirect ban on the freights under
the cross trade and the cabotage, which is seriously threatening the freedom for provision of
services in the EU.
- The introducing of a ban on the carrying out of
cabotage operations between two cabotage cycles. According to the carriers this limitation will
increase the unladen journeys and the stops of
the vehicles pending cargo, leading to productivity loss and worsening of the environmental
friendliness of the carriages.
- The returning home of the vehicles and the
drivers (the proposal of the German MP Ismail
Ertug, in connection with which Bulgaria was
actively seeking a compromise, but did not succeed) in the country of registration of the carrier.
For the peripheral countries this is more expensive than for the carriers from Central Europe.
The obligation to do this once every 4 weeks will
increase the unladen journeys and the stops.
The carriers want a right to be given to the drivers to choose the place, where they are to spend
their rest periods.
- A ban on using the weekly rest periods in the
cabin. The carriers want for this requirement,
which seems to be more than normal, not to be
applied until the construction of all necessary
specialized parking lots in the EU.
The package contains a number of other rules,
which are not being contested (or are not being
commented at great length), and they are key
ones. Those are the rules regarding the freights
with light commercial vehicles (from 2.5 to 3.5
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CABOTAGE: the original term
comes from seafaring and literally
means “sailing from cape to cape” –
during the Age of Sail it was easier
for ships to follow the coastline and
not to enter the high seas. In the
modern sense of the word it means
sailing between the ports of the same
country. The same meaning has
been transferred to the road freight
transport as well.

Due to the absurd
requirement for
returning of the
trucks, the more
serious problems,
connected with
social dumping were
obstructed
tons) and the law enforcement practices (including measures against the mail boxes and companies with a bad reputation)
THE RIGHTS OF THE CHAUFFEURS. Due
to the absurd requirement for returning of the
trucks, the more serious problems, connected
with social dumping were obstructed, namely
the right to equal pay and some unfair practices.
The Bulgarian chauffeurs as a whole supported
the protest (because otherwise they will lose
their job), but it was only during the last days
when the voice of those who are discontented
was heard as well.
“Some of the items which were rejected yesterday are in our interest”, Gospodin Ivanov
from the Association of Bulgarian Professional
Chauffeurs commented in front of the Bulgarian National Radio. “In them we were seeing a
chance for a better payment as regards insurance and as regards salaries. There was an
item, in which we were offered equal pay for
equal labour - that is to say for us to be paid
hourly, as for example in Germany, in Austria,
at least in accordance with the minimum standards for these countries. This would have been
an insurance threshold. We were seeing an increase of the salary. I repeat, the salary, and not
the income, because there is a difference. Our
income is formed by a salary of 560 BGN plus
mission expenses. This proportion does not suit
us at all and we want an increase of the insurance thresholds”.*
THE CHAUFFEURS HOWEVER ARE SUPPORTING their employers for the cabotage and the

returning of the tucks.
This way the problem finds itself once more
there, where it started – with the social dumping
and the reasons for the lower pay of the Bulgarian chauffeurs. Opinions have already appeared in our country (including ones expressed
by leftist economists and media) stating that the
package is in the Bulgarian chauffeur’s interest
because thanks to it they will receive get higher
wages and better working conditions. There is
some truth in it (especially about the conditions),
but also some exaggeration. Would a Belgian
or French company give a much higher salary
precisely to the Eastern European drivers, if the
“Mobility 1” Package is adopted? It may do it, if
under the conditions of a shortage of personnel
it has to compete with the Bulgarian carriers, but
this would not be due to the “Mobility” package.
This is how the open market works.
WHETHER WE LIKE IT OR NOT, WE HAVE TO
LOOK at the reasons for the lower wages of the
Bulgarian workers in the EU (not only the chauffeurs, but other workers as well, who have not
permanently settled there). Those reasons are:
- lower cost of living and lower standard of living. This difference is formed not so much by
everyday expenditure, as by the big and vitally
important expenses – housing, education of the
children, health care;
- lower taxes;
- lower insurance contributions.
The latter is critically important, because, as
the statement of Gospodin Ivanov is showing as
well, the competitive advantage of the workforce
from Bulgaria is being formed directly from the
weak guarantees for the future pensions in Bulgaria. The EU is uncompleted in many respects
and the social dumping is revealing one of these
shortages. For Bulgaria, the governments of
which have for years been trying to attract investors with promises of cheap labour, this is a
strategic issue.
ROOM FOR COMPROMISE. In order to win an
argument, you have to put yourself in the opposite party’s shoes. The Bulgarian government
did not make an attempt to understand the fears
of Western Europe, and it should have done so.
Now, instead of seeking a postponing, it has to
take the initiative and in cooperation with the line
of business (those companies which are out of
cover) to elaborate rules for honest competition. This includes measures against the mail
boxes and rules for establishing in the country
for companies, which want to take advantage of
the more favourable tax conditions, as well as
measures against the carriers which are in the
informal sector.
But the thing that continues to be most important are the efforts towards real convergence,
because the concerns about social dumping are
ending there, where the drastic differences in
the standard of living are ending as well.

НЯМАМЕ ИЗБОР,
ОСВЕН ДА
ПРОДАВАМЕ
ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
SUV-модата затруднява много покриването на
екостандартите, казва Емилио Ерера, главен
оперативен директор на Kia Europe, пред "КОЛЕЛА"

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА, KIA

Е

вропа е пословично труден пазар за автомобилните производители - с ожесточена
конкуренция, претенциозни клиенти и все
по-строги регулации. Неслучайно само една
компания може да се похвали с 10 години непрекъснат растеж на Стария континент - и това е Kia.
По този повод "КОЛЕЛА" разговаря с Емилио Ерера,
новия главен изпълнителен директор на Kia Europe,
за основните тенденции, които ще променят пазара
в следващите години.
Г-н Ерера, Kia e eдинственият производител, който може да се похвали с 9 години на последователен растеж в Европа. Ще има ли и десета?
Справяме се добре, очакваме 500 000 продажби тази
година. Така че ще имаме и десета поредна година
на рекордни продажби и непрекъснат ръст. Това е
и главната ни цел в Kia - да продължим да растем,
може би бавно, но уверено.
Какъв потенциал за развитие виждате на пазарите в Югоизточна Европа?
Огромен. Икономиката в този регион става все посилна, така че и перспективите са все по-добри. Имаме възможност да предложим много богата гама - не
само като модели, но и като задвижване. Имаме меки
хибриди, паралелни хибриди, плъг ин хибриди, изцяло
електрически модели... Но имаме и традиционните
бензинови и дизелови двигатели. Това ни позволява да
сме конкурентни навсякъде, и да растем навсякъде.
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Обещавате да имате поне 14 различни модела
с алтернативно задвижване до 2020 година. Но
стигнахме ли до момента, в който тези автомобили ще са конкурентни без държавната подкрепа
и субсидии?
Все още не сме. Наскоро слушах един коментатор
по Bloomberg, който каза, че електромобилите ще се
изравнят като цени с конвенционалните модели някъде около 2024 година. Така че има още време, преди
да станат напълно конкурентни. Всички пазари, на
които днес електромобилите се продават добре, са
силно субсидирани от съответните правителства.
Швеция не начислява ДДС за тях, Франция дава по
6000 евро помощ... Днес електромобилите се нуждаят от такава подкрепа, за да растат. Но след
няколко години тя вече няма да е нужна. Тогава

"Всички пазари,
на които днес
електромобилите се
продават добре, са
силно субсидирани
от съответните
правителства"
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електрическите модели ще могат да се
продават без каквито и да било субсидии.
Все още голяма част от вашите продажби се пада на дизеловите модели. Как ще
се отрази отливът от дизела в Европа
и на продажбите, и на покриването на
бъдещите нови европейски стандарти за
емисиите?
Предлагаме дизел, защото вярваме, че той
има бъдеще, поне в следващите пет години. Може би делът му ще намалява, но
той ще си остане разумен избор в близко
бъдеще. Но сте прав, че на пазара има две
тенденции, които никак не помагат да покрием много стриктните нови изисквания
на Европейския съюз. Трябва да постигнем
средно 95 грама въглероден диоксид на километър до 2020 година, което вече е доста близо. Едната тенденция е намаляването на дизела - навсякъде в Западна Европа
продажбите му са по-ниски, отколкото миналата година. Втората тенденция са SUV
моделите. Те отделят повече парникови
емисии от обикновените коли.
Единственият начин напук на тези две тенденции да се справим с новите екостандарти, е да продаваме повече електрифицирани автомобили. Затова в Kia се стараем
да имаме всички възможни видове електрическо задвижване. Може би повечето хора
не са готови все още да изберат чистите
електромобили днес. Но ние имаме също
плъг-ин хибриди, с по 55-58 километра пробег изцяло на ток. А ако ви се наложи да
пътувате по-далеч, можете да използвате
двигателя им с вътрешно горене.
Най-важното днес е да продаваш пълния набор от задвижвания, да не се съсредоточаваш само върху едно. Мисля, че компаниите,
които ще имат трудности да оцелеят, са
онези, които се бяха фокусирали върху само
един тип двигатели. Някои премиум марки
залагаха почти стопроцентово върху дизела. Сега за тях промяната е много драматична и трудна. За нас тя е по-скоро нормална еволюция.
Създадохте схема за споделяне на автомобили в Мадрид. Смятате ли, че това
ще е растящ и печеливш бизнес в следващите години?
Растящ - да. Целта ни е първо да консолидираме този бизнес в Испания и после да
го разширим и в други европейски страни.
Дали е печеливш бизнес? За момента - не
особено, за да бъда честен с вас. Но за
Кia той крие две предимства. Първо, това
е отлична платформа да запознаем нови
хора с марката. Нещо като схема, позволяваща на огромен брой хора да тестват
колите ни. И второ, ние трябва да продадем определени бройки електромобили, за
да постигнем онези 95 грама на километър.
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"Мисля, че компаниите, които ще имат
трудности да оцелеят, са онези, които
се бяха фокусирали върху само един тип
двигатели"
Схемите за споделяне и наем могат да ни
помогнат в това.
В по-далечна перспектива тези тенденции ще променят самите източници на
приходи за автомобилните компании.
Първо, инвестирате в автопилоти и
споделяне, което значи по-ефективно
ползване на автомобилите и съответно - по-малко продажби за вас. После
електромобилите изискват по-малко
поддръжка, което означава и по-малко
приходи от следпродажбено обслужване.
Как автомобилните компании могат да
компенсират това?
Така е. Всеки производител днес мисли по
този въпрос... Действително автономното управление ще намали броя на автомобилите, както и броя на катастрофите.
А електромобилите означават по-малко
сервизно обслужване. Имайте предвид обаче, че не всички автомобили ще са такива.
Електричеството и автопилотите ще са
само част от уравнението. Начинът да
компенсираме това е, че отсега нататък
всички автомобили, които продаваме, ще
бъдат свързани. Това ни дава много ценна
информация за клиентите и освен това
ни позволява да им предложим множество
различни услуги. Но трябва да се подготвим добре за това. iTunes, да речем, днес
ви таксува по 99 цента за произволна услуга. Ние не сме готови да го правим. За
да го постигнем, ще трябва да променим и
мисленето си, и инфраструктурата. Това е

един от начините да компенсираме намаляващите приходи. Но никога не може да ги
компенсира напълно.
Вашият европейски завод в Словакия работи при пълно натоварване от години.
Обмисляте ли да увеличите производствения си капацитет в Европа - може
би в друга локация?
Обмисляме възможността да разширим завода в Жилина. Не да строим нови заводи.
Но още не сме взели окончателно решение.
Имате най-високия дял на частни клиенти от всички компании в Европа. Това
недостатък ли е, или предимство?
Предимство е от гледна точка на факта,
че доходността от частните клиенти е
много добра. От друга страна, при всички
споменати дотук тенденции - споделяне,
наеми и така нататък, ние трябва да сме
сигурни, че сме добре представени и при
корпоративните покупки. Засилването на
този сегмент е ключово в нашата стратегия. В наша полза е, че днес все повече корпорации търсят по-екологични флотилии, а
ние сме в състояние да предложим нужните
автомобили. Местните власти, които все
повече налагат ограничения на конвенционалните автомобили - особено в Западна
Европа - също ще трябва да минат на зелени коли, за да не си противоречат. Така
че имаме добра възможност да компенсираме тази донякъде небалансирана позиция, в
която сме днес.

February 2019

35

WE HAVE NO
CHOICE BUT TO
SELL ELECTRIC
CARS
Emilio Herrera, Chief Operating Officer of Kia Motors Europe,
talks to Bulgaria ON AIR

By KONSTANTIN TOMOV / Photography KIA, KOLELA

E

urope is a notoriously tough market for
carmakers - with heavy competition,
demanding customers and ever stricter regulations. It is no wonder that just
one company has managed to achieve 10 years
of consecutive growth in the continent: and that
is Kia Motors. KOLELA used the occasion to talk
about new trends with Emilio Herrera, Kia Europe's new Chief Operating Officer.
Mr Herrera, Kia is the only carmaker that can
boast nine years of consecutive growth in Europe. What about the tenth, is the momentum
still going?
Yes, we're doing OK. We're looking at 500,000
sales for the year, so that's another year of record sales and continued growth. That is really
what we are looking for with Kia: to continue
growing, slowly but steadily.

You are keeping your promise to have 14
models with alternative powertrains by 2020.
But do you think we have reached the point
where electric cars are viable without subsidies and incentives?
Not yet today. I was listening to a speaker from
Bloomberg the other day who said that we will
reach parity in terms or price between conventional and electric cars in 2024. So there are still
some more years before we get there. We can
clearly see that the markets which are selling
a lot of electric vehicles nowadays are heavily
subsidized by the government. In the instance
of Sweden, no VAT is calculated on them; in
France you get 6,000 euro from the state to buy
an electric car... This is what electric vehicles
require today to grow. But I believe in a few
years’ time that won't be necessary anymore,
and EVs could be sold without any subsidizing.

How about Southeast Europe and its markets?
What growth potential do you see there?
We see a huge potential there as the economy
is getting stronger and better. We have the opportunity to offer a very large line-up, but also
very diverse in terms of powertrains: from mild
hybrid to hybrid, plug-in hybrid, 100% electric,
but also traditional petrol and diesel. That gives
us the chance to sell everywhere - and to grow
everywhere.

You still have quite a large proportion of
diesel engines in your sales mix. Is diesel’s
current decline in Europe a problem for Kia both sales-wise and in terms of meeting the
new, much tougher EU emission standards?
How feasible is it to cover the next Euro 6d
standard in 2020 without diesel?
We have diesel because we believe it will be
part of the future, at least in the next five years.
Maybe its share will be lower, but it is still a very
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viable technology for the coming years.
It is true there are two trends in the market that
are not helping to reduce the emissions and
comply with the very strict EU regulations. We
need to reach 95 grams of CO2 per kilometre by
2020, which is not so far away. One trend is less
diesels - everywhere in Western Europe we are
selling less diesels compared to last year. The
second trend are SUV cars. They are emitting
more CO2 than normal cars. So it's those two
trends on one side, and on the other - the 95
grams target. It's a very difficult balance. The
only way to do it is to have electrified cars in the
range. That's why with Kia we are making sure
we have all kinds of electric cars. Maybe most of
the people still don't want to buy a 100% electric
today. But they can buy a plug-in hybrid which
has a pure electric range of 55-58 kilometres in
the city, and then, if they have to go for a longer
distance, they can still use the internal combustion engine.
The important thing today is not to sell only electric vehicles, or only diesel, but to sell a mix,
a variety of all these technologies. I think the
brands that will have more difficulties to survive
in the coming years are the brands that are focused on one type of engine. Some premium
brands, for example, have relied over the last
years almost 100 per cent on diesel engines.
Now the shift is very difficult and very dramatic
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for them. For us it's like a normal evolution.
You have recently launched a car-sharing
scheme in Madrid. Do you see this as a growing and profitable business in the near future?
A growing business - yes, and actually the idea
is to expand it, first to consolidate the business
in Spain and then also to expand in Europe. Is
it a profitable business? It's not a very profitable business, to be really honest with you. But
for Kia it has two advantages. The first is that
it's a very, very good platform for people to get
acquainted with the brand. It's like a huge test
platform that allows people to test our cars. The
other advantage is that we have to sell a number
of electric vehicles to reach the mentioned 95
grams of CO2. Car-sharing activities might help
us to achieve these numbers.
In a broader perspective, these trends are
about to change the very business model of
the automotive industry, the sources of profit
of car companies. First, you are investing
in autonomous drive and sharing which will
probably lead to more effective usage of cars
and therefore - to less sales. And electrification also means less profit from aftersales...
Yes, every car manufacturer today is looking at
that because, like you said, autonomous cars
will probably reduce the number of accidents,

and also electric vehicles will have less maintenance, less aftersales services. What you have
to know though is that not all the vehicles will be
like that. These are going to be only a part of the
equation. And the way to compensate it is that
from now on all the vehicles that will launch will
be connected. Connected vehicles offer loads
of information about the car and also give us the
opportunity to provide a lot of services to their
owners. But we need to be prepared. Because
iTunes might be charging you 0.99 euros for
whatever services - we are not prepared to do
that. It requires a change in the setup, in the
infrastructure of a typical car manufacturer.
Or a partnership with third parties?
With third parties, yes. But these services will
never compensate one hundred per cent the
loss we will have on the other side.

"The brands that will
have difficulties to
survive in the coming
years are the brands
that are focused on
one type of engine"

A question about your production facility in
Zilina, Slovakia. It has been working at full
load in recent years. Do you think of increasing your capacity in Europe - with a new plant
perhaps?
We're thinking about the possibility of expanding
Zilina. Not building new facilities but expanding
the existing one. But we haven't taken the decision so far.
Kia has the highest percentage of private
buyers of all the car brands in Europe. Is that
a problem or an advantage? Do you try to
change the ratio?
It's an advantage in the sense that the profitability with private consumers is very good. On
the other hand, I think that with all the trends
you have mentioned - car sharing, private lease,
things like that - we also have to make sure we
are present in the fleet segment. This is one of
the pillars in our strategy. One way of doing it
is that a lot of corporations today are looking to
have a green fleet, and we have the opportunity
to offer cars that are environmentally friendly.
The other thing we see in Western Europe is
public administrations trying to restrict cars in big
cities and to make sure they have eco-friendly
fleets. Because otherwise they won't be very
consistent in what they say on one side and what
they do on the other.
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Дълги години българското вино криеше откъде идва, и не
знаеше накъде отива. Това най-после се променя

Вероятно и до ден-днешен най-популярната по света реклама на българско вино си остава една кампания, поръчана от "Домейн Бойар" за британския пазар. Тя гласеше: "И
Исус е бил роден в плевня. Българското Blueridge. Има ли
значение откъде идва?".
ТОВА Е ЧУДЕСНО ОБОБЩЕНИЕ на двата главни проблема,
който имаше българското вино в продължение на повече
от четвърт век: то не искаше да се знае откъде идва, и
само не знаеше къде иска да отиде. Едва сега, 30 години
след началото на прехода, решението на тези два проблема започва плахо да се очертава.
В България винаги сме имали подчертаното самочувствие
на водеща винарска страна. За него има обяснения: около половината археолози твърдят, че тъкмо тук, в района
около Варна, човекът за пръв път е произвел вино (другата
половина сочат към Кавказ). Българското вино, особено от
долината на Струма, е била важен елемент в регионалната икономика по османско време, когато за него идвали
търговци от Дубровник и Венеция. И накрая стигаме до
края на 70-те и началото на 80-те, когато България беше
вторият най-голям износител на бутилирано вино в света след Франция, а българските каберне и мерло, на цени
по 2-3 лири бутилката, господстваха в британските супермаркети. "България имаше доста преднина през 80-те,
съблазнявайки много от нас със своите евтини и приятни
вина дълго преди австралийците да дойдат и да я победят
в тази игра", отбелязва в потвърждение The Wine Society,
една от най-големите платформи за вино във Великобритания.
САМО 5-6 ГОДИНИ СЕ ОКАЗАХА ДОСТАТЪЧНИ да сринат това. Горбачов въведе сухия режим в СССР, свивайки
драстично българския експорт; правителствата в Чили,
Аржентина и Австралия започнаха мощно да субсидират
своите винарски отрасли, създавайки нови конкуренти на
България в бюджетния сегмент. След падането на социалистическия режим в България земята бе реституирана по
отчайващо късоглед начин и раздробена до степен известно време никой да не може да си позволи сериозни инвестиции; в същото време полукриминалната приватизация остави много винарски предприятия в ръцете на откровени
спекуланти, които търсеха бърза ликвидация на активите
и после ги изоставиха в руини. Едва покрай очертаващото
се приемане на страната в ЕС миналото десетилетие започнаха по-интензивно да се модернизират и строят изби,
и да се засаждат нови лозя.
НО ЗАД ТАЗИ ВЪЛНА ОТ НОВИ ИНВЕСТИЦИИ нямаше ясна
и единна стратегия, и те теглеха сектора в най-различни
посоки:
- Едни продължиха да залагат на изпитаната в миналото
рецепта да изнасят нискокачествени вина (и имитации на

вина) за Русия и бившите съветски републики. Но руският
пазар привличаше и други апетити, а и постепенно започна да върви нагоре и днес вече не е мястото, което би
погълнало каквото и да е, стига да има алкохолен градус.
Политическите пречки в последните години допълнително
затрудниха този износ;
- Други се фокусираха в ниския сегмент и главно върху вътрешния пазар, който продължава да расте, макар и с умерени темпове. Но това е пазар най-вече за евтини вина без
защитен географски произход (89% от продажбите през
2017 година), които носят твърде ниска норма на печалба;
- Трети предпочетоха да търсят високата добавена стойност и да произвеждат качествени вина. Но и на тях им
отне доста време да се ориентират с какво биха могли да
привлекат интерес навън. Вероятно лоша шега изиграха и
европейските субсидии за засаждане на нови лозя, които
бяха фокусирани около няколко световни сорта и пренебрегваха местните.
ЗА ДЪЛГО ВЪВ ВИНАРСКИТЕ СРЕДИ се настани убеждението, че трябва да акцентират върху познатите навсякъде мерло, сира, малбек, вионие. Едва в последните
години повечето изби започнаха да се ориентират към
специфични и традиционни за България сортове: димят,
мискет, рикат, широка мелнишка лоза, мавруд, гъмза. Тези
вина наистина предизвикват любопитство на най-платежоспособните пазари; но лозовите масиви, пренебрегвани
с десетилетия, са намалели драстично и тепърва ще искат нови инвестиции.
"Производството наистина се сви... но качеството забележимо се подобри, подмогнато и от европейското финансиране, и от новата вълна ентусиазирани производители,
посветили се на създаването на интересни и добре направени вина", писа Джъстин Кией в авторитетното The
Buyer.
ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС СЕГА Е дали това ново поколение ентусиазирани български винари ще успее да се завърне посериозно на водещите европейски пазари (вместо на нискобюджетни като Полша, Чехия и Русия), и дали ще спечели
нови - най-вече в Китай, най-обещаващата нова дестинация за виното.
Вероятно е добър знак, че на проведеното в Пекин последно издание на Concours Mondial de Bruxelles българските
вина спечелиха 44 медала, включително един голям златен
и 15 златни. Разбира се, успехите по изложения далеч не
означават и пазарни успехи. Но поне българското вино найпосле има ясна идея къде иска да отиде, и не се бои да
казва откъде идва. "Както и в другите страни от централна и Източна Европа, в България се случват много неща в
момента", казва Фреди Бълмър от Wine Society. "Това само
затвърждава мнението ми, че това е един от най-вълнуващите и динамични региони в света на виното днес".
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Added Value
For many years the Bulgarian wine was keeping secret
where it is coming from, and did not know where it was
going. This is changing at last
By KALIN NIKOLOV / Photography SHUTTERSTOCK

Probably to this day the Bulgarian wine
advertisement that remains the most popular
around the world is a campaign, ordered by
“Domaine Boyar” for the British market. It read as
follows: “‘Jesus was born in a trough,” followed
by the line, “Bulgarian Blueridge. Does it matter
where it comes from?”.
THIS IS A WONDERFUL SUMMARY of the two
main problems that Bulgarian wine was having
for more than a quarter of a century: it did not
want its place of origin to be known and it itself
did not know where it wanted to go. It is only
now, 30 years after the beginning of the period
of transition, the solution to these two problems
is starting to furtively emerge.
We in Bulgaria have always had the marked
self-confidence of a leading wine country.
There are explanations for it: around half of the
archeologists are asserting that it was precisely
here, in the region around Varna, where mankind
has produced wine for the first time (the other
half are pointing towards the Caucasus).
Bulgarian wine, especially from the Struma
Valley, was an important element in the regional
economy in Ottoman days, when merchants
were coming for it from Dubrovnik and Venice.
And finally we come to the end of the 70s and
the beginning of the 80s, when Bulgaria was the
second largest exporter of bottled wine in
the world after France, and the Bulgarian
Cabernet and Merlot, at prices of 2-3
GBP per bottle, were ruling supreme in
the British supermarkets. “Bulgaria was
ahead of the pack in the 1980s, seducing
many of us with its cheap and cheerful
varietal wines long before the Australians
arrived to beat them at their game”, The
Wine Society, one of the largest platforms
for wine in Great Britain, is mentioning in
confirmation.
JUST 5-6 YEARS PROVED ENOUGH
to do away with that. Gorbachev
introduced the prohibition to the USSR,
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shrinking drastically the Bulgarian exports;
the governments in Chile, Argentina and
Australia began massively subsidizing their
wine industries, creating new competitors of
Bulgaria in the cheap segment. After the fall
of the Socialist regime in Bulgaria the land
was restituted in an infuriatingly short-sighted
manner and fragmented to an extent in which
no one could afford serious investments; at the
same time the semi criminal privatization left
many wine-producing enterprises in the hands
of avowed speculators, who were seeking a
quick liquidation of the assets and then left them
in ruins. It was only along with the emerging
admission of the country to the EU during the
past decade that wine-cellars started being
more intensively modernized and built, and new
vineyards being planted.
BUT BEHING THIS WAVE OF NEW
INVESTMENTS there was no clear and single
strategy, and they were pulling the sector in
various directions:
- Some continued staking on the tested in the
past recipe of exporting low quality wines (and
counterfeit wines) to Russia and the former
Soviet republics. But the Russian market was
attracting other appetites as well, and it also
gradually began going upward and is today

no longer the place, which would swallow
anything, as long as it has an alcoholic degree.
The political hindrances in the recent years
additionally complicated this export;
- Others focused on the low segment and mainly
on the domestic market, which continues to
grow, although at a moderate pace. But this is a
market mostly for cheap wines without protected
designations of origin (89% of the sales in the
year 2017), which are bringing a too low profit
margin;
- Third ones preferred seeking the high added
value and producing quality wines. But it took
them a long time as well finding their way as
to with what they might attract interest abroad.
Probably a bad joke was played by the European
subsidies for planting of new vineyards as well,
which were focused around several world
varieties and were neglecting the local ones.
FOR A LONG TIME IN THE WINE CIRCLES
the belief became entrenched that they should
focus on the known everywhere Merlot, Syrah,
Malbec, Viognier. It was only in recent years that
most wince-cellars began orienting themselves
towards specific and traditional for Bulgaria
varieties: Dimyat, Muscat, Rikat, Shiroka
Melnishka Loza, Mavrud, Gamza. These wines
are truly an object of curiosity on the most
solvent markets; but the vineyards, neglected for
decades, have diminished drastically and there
are new investments yet to be needed by them.
“The production has truly dwindled… but the
quality has significantly improved, assisted
both bu the European funding and by the new
wave of enthusiastic producers, having devoted
themselves to the creating of interesting and
well-made wines”, Justin Keay wrote in the
authoritative The Buyer.
THE BIG QUESTION NOW IS if this new
generation of enthusiastic Bulgarian winegrowers will manage to return more seriously
on the leading European markets (instead of
on low budget ones such as Poland, the Czech
Republic and Russia), and if it will win over new
ones – mostly in China, the most promising new
destination for wine.
It is probably a good sign that at the latest
issue of Concours Mondial de Bruxelles
which was held in Beijing, the Bulgarian
wines won 44 medals, including a grand
gold and 15 gold ones. Of course, the
successes at exhibitions are far from
meaning market successes as well. But
at least Bulgarian wine finally has a clear
idea as to where it wants to go, and is
not afraid to tell where it is coming from.
“As in other central and east European
countries there’s a lot going on here,
reaffirming my belief that this region is
one of the most exciting and dynamic
in the wine world today,” says Freddie
Bulmer, Wine Society.
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МАКРОН ОТЗОВА
ПОСЛАНИКА СИ В РИМ

MACRON RECALLED HIS
AMBASSADOR TO ROME

БЪЛГАРИЯ Е ШЕСТА В СВЕТА
ПО ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ

BULGARIA IS SIXTH IN THE WORLD WITH
REGARD TO INCOME TAX

България е шеста сред страните с най-благоприятен данък върху дохода, показва
класация, съставена от компанията за мобилна работна сила CapRelo. Данните
отчитат единствено прекия данък общ доход, изчислен върху средната годишна
работна заплата в страна, и не включват други такси и осигуровки.
На дъното в списъка са държави с мощни социални системи като Дания, където
фактическият данък върху средния доход достига стряскащите 56% и където от
средната годишна заплата (в размер на 64 310 долара) накрая работещият получава
едва 28 227 долара. Сходно е положението в Швеция, Белгия и Холандия.
В Испания, една от страните с най-многобройна българска диаспора, действителният
размер на данъка върху средната заплата е 30% (от 30 000 долара годишно
работещите получават 21 400). Същото е облагането във Франция и Германия.
В Турция и Италия реалният данък е 27%, в Хърватия - 27%, в Гърция - 22%. В
САЩ хазната прибира 18 на сто от дохода, в Чехия и Унгария - по 15%, в Русия и
Великобритания - по 13%.
В България, както добре знаете, въведеният плосък данък от 10% на практика означава
една ставка за всички размери на дохода. Средната годишна заплата у нас е изчислена
на 7580 долара, от които работещият получава 6 822. В Румъния при същата ставка
средната заплата е 9480 долара, а след облагане - 8532.
Страните с най-благоприятни ставки на данъка върху дохода са Индонезия с 3% и
Швейцария с 2% (и средна годишна заплата след облагане от 84 006 долара). В Индия и
Саудитска Арабия пък изобщо няма данък върху дохода, макар да има най-различни други
такси.
Bulgaria is sixth among the countries with the most favourable income tax, a ranking, drawn up by
the mobile workforce company CapRelo, has shown. The data are rendering an account of only
the direct income tax, calculated on the grounds of the average annual salary in the country, and
do not include other fees and insurance.
Countries with powerful social systems such as Denmark, where the actual tax on the average
income is reaching the startling 56% and where from the average annual salary (amounting to 64
310 dollars) in the end the labourer is receiving only 28 227 dollars, are at the bottom of the list.
The situation is Switzerland, Belgium and the Netherlands is similar.
In Spain, one of the countries with the most numerous Bulgarian diaspora, the actual amount of
the tax on the average salary is 30% (the workers are receiving 21 400 out of 30 000 dollars per
year). The taxation is the same in France and Germany.
In Turkey and Italy the real tax is 27%, in Croatia - 27%, in Greece - 22%. In the USA the treasury
collects 18 per cent of the income, in the Czech Republic and Hungary - 15%, in Russia and
Great Britain - 13%.
In Bulgaria, as you well know, the introduced flat tax of 10% in practice means one rate for
all amounts of the income. The average annual salary in our country has been calculated as
amounting to 7580 dollars, of which the labourer receives 6 822. In Romania at the same rate the
average salary is 9480 dollars, and after taxation - 8532. The countries with the most favourable
rates of the income tax are Indonesia with 3% and Switzerland with 2% (and an average annual
salary after taxation of 84 006 dollars). And in India and Saudi Arabia there is no income tax at
all, despite various other fees being in existence there.
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За пръв път след Втората световна
война Франция остана без посланик
в Рим, след като Кристиян Масе бе
отзован лично от президента Макрон
"за разговори". Това е последният
засега етап в ескалацията между
френския държавен глава и лидерите на
управляващите партии в Италия Луиджи
ди Майо (Движение 5 звезди) и Матео
Салвини (Северна Лига). Преди това двете
страни размениха остри реплики: Макрон
намекна, че италианските популисти
били "политическа проказа", а Ди Майо се
срещна с "жълтите жилетки" в Париж и
после обясни, че не ги е подстрекавал да
свалят Макрон - "това французите сами
ще го направят". После Салвини предложи
да отиде "на крака" при Макрон да уредят
споровете, но бе отрязан с аргумента,
че като вицепремиер просто няма
необходимия ранг.
For the first time after World War II France
has remained without an ambassador to
Rome, after Christian Masset was recalled
personally by the president Macron “for
conversations”. This is the last for the time
being stage in the escalation between the
French Head of State and the leaders of
the parties in power in Italy Luigi Di Maio
(Five Star Movement) and Matteo Salvini
(Northern League). Before that the two parties
exchanged sharp words: Macron hinted
that the Italian populists were a “political
leprosy”, and Di MAio met with the “yellow
vests” in Paris and then explained that he
did not instigate them to unseat macron “the French will do this themselves”. Then
Salvini proposed to go hat in hand to Macron
in order for them to settle the disputes, but
was refused flatly with the argument that as
a Deputy Prime Minister he simply does not
have the necessary rank.

Посланик Масе
Ambassador Masset
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ТЪГА ПО
MITTELEUROPA
Съществува ли още онзи вълшебен
Център, който не е нито Изток, нито
Запад?
Текст БОЙКО ВАСИЛЕВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Н

якога Централна Европа съществуваше. И земите между
Русия и Германия имаха име.
То запълни две големи отсъствия: изчезването на многонационалните Жечпосполита през ХVIII век и АвстроУнгария през 1918. Всичко, което остана след роенето, бе наречено
Средна или Централна Европа, Mitteleuropa.

ТРУДНО ЩЕ Я ОПРЕДЕЛИТЕ, НО лесно ще я познаете. По онези
земи сецесионът изправя фасадите, проблясва в „шьонбрунско жълто“ и пълни къщите с уютен, порцеланов кич. В просторните кафенета сервират пасти и кафе с мляко. Образованите хора се обръщат на „г-н докторе“ или „г-н магистре“, а насред етническата и
религиозна пъстрота, инстинктивно ще те заговорят на немски с
лек виенски акцент.
Всъщност, Централна Европа притежава една трайна дефиниция:
нетрайността. Има свойството бързо да изчезва и да сменя формата си. Затова нацизмът, после комунизмът лесно промениха географията. Към 1955 Mitteleuropa вече е „Изток“, с изключение на
Австрия, която е „Запад“.
ОТ СПОМЕНА ОБАЧЕ БОЛИ. През 1984 писателят Милан Кундера пише на френски есето „Трагедията на Централна Европа“. С
майсторство, възбудено от носталгията, чехът-емигрант описва
средно-европееца като светоусещане и култура. Тук нациите са
малки, казва Кундера; те знаят, че винаги могат да изчезнат. На
фона на величавите западни химни, поляците пеят „Още Полша не е
загинала…“. Затова за Централна Европа са важни евреите: култура и ранимост в едно. При комунизма обаче тя няма център. Нещо
повече, според чешкия писател тя няма и опори. Загубила ги е с
падането на Хабсбургската монархия, а с Аушвиц е загубила и душа-
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та си. Културно на Запад, тя се командва от Изток. А любимият й
Запад вижда в нея само Източна Европа.
НЕКА ДА УТОЧНИМ, ЧЕ ЗА КУНДЕРА Балканите не са Mitteleuropa.
Отвъд жестоката „граница на бозата“ Австро-Унгария свършва
и започва или Византия, или Османската империя. Помним това
вътрешно деление, една от травмите на комунизма: половин Румъния и цяла България бяха „по-източни“ от Унгария, Чехословакия и
Полша. Още „по-източни“ можеха да бъдат само народите на бившия
Съветски съюз; с тях пък се подигравахме и тях съжалявахме ние.
МОЖЕ БИ ЗАТОВА ЕСЕТО на Кундера не се превърна в манифест
на българските дисиденти, доколкото ги имаше. В Полша бе иначе.
„Ние мечтаехме“, ми обясни дисидентът Ян Литински, „да обогатим
Запада със солидарността и паметта за тоталитаризма.“ Ама
станало друго. „Оказахме се съвсем обикновени, нормални. Досущ
като другите, само че изостанали с 40 години“. Така, след „нежните
революции“, Централна Европа отново се изпари. От Сопот, Полша
- до Сопот, България, всички вкупом поискаха да бъдат Запад.
ЕДИНИЦИ ОСТАНАХА ВЕРНИ на мечтата. Два пъти говорих с
княз Карел Шварценберг, чешки външен министър и потомък на
австро-унгарската аристокрация. И два пъти чух, че Централна
Европа е жива. Че поляците, чехите, унгарците не са нито Изток,
нито Запад. Че колкото и да не му се ще на победилия Запад, географията е по-силна от идеологията - и Mitteleuropa диша с пълни
гърди: „Не разбирате ли“, каза той на своя неподражаем немски с
лек виенски акцент, „Централна Европа не е мечта, а реалност! Не
е нужно дори с милиметър да се придвижваме на Запад. Оставаме
там, където сме.“

ЖАЛБАТА НА ЛИТИНСКИ и непреклонността на Шварценберг казват едно и също: Централна Европа още боли. Боли със спомена; с
особеното си присъствие-отсъствие. Да, централно-европейците
станаха „Запад“, но изгубиха западното внимание, а оттам и своето
самочувствие. През 80-те бяха героите на историята. А броени години по-късно се превърнаха в ученици, които трябваше непрекъснато
да полагат изпити по „западност“. Осъмнаха като западняци втора
ръка, за чиито проблеми вече никой не искаше да слуша. От тази болка се родиха Орбан в Унгария, Качински в Полша, Фицо в Словакия, Земан в Чехия. Западът подскочи от раждането, но не разбра болката.
ЗА БЪЛГАРИЯ ТАЗИ БОЛКА БЕ ДВОЙНА. Тя помни как централноевропейците искаха да избягат от нея. И нито навремето, нито
днес посмя да се нарече „Запад“.
Не се отпуска да разкаже своята история, пък и навалица от слушатели не иде. Няма особен ентусиазъм за сецесиона по фасадите
на нейната столица, за „шьонбрунското жълто“ на софийските павета, за пастите и кафето на нейните виенски сладкарници, за суетата на образованите хора към професорски и докторски титли,
за трудния избор между „Изток“ и „Запад“, за страха от национално
изчезване, за централно-европейската крехкост, белязала мъчителния български „път към Европа“.
ДАЛИ ПЪК НЕ БЪРКАМЕ? Може би Централна Европа е идея, а не
география. Идеята, че цивилизацията блести със цветовете на залеза – и то най-силно там, където световете се смесват и народите се карат. Че има свойството да изчезва и да се появява отново.
И че винаги боли, като всеки нерешим въпрос.
Като вечния блян по Mitteleuropa, която сякаш никога не е съществувала.
February 2019
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LAMENT FOR
MITTELEUROPA
Does that magical Middle that is neither
East nor West still exist?
By BOYKO VASILEV / Photography LOSTBULGARIA

Once Central Europe did exist. And it gave a name to the lands between
Russia and Germany.
It filled two big gaps: the disappearance of the multinational Rzeczpospolita
in the 18th century and Austria-Hungary in 1918. Whatever was left after
the splintering was called Middle or Central Europe, Mitteleuropa.
IT IS DIFFICULT TO DEFINE but easy to identify. In those lands, the Vienna Secession straightened the facades, glittered in Schönbrunner Gelb
(“Schönbrunn yellow”) and filled homes with homey porcelain kitsch. The
spacious cafés served pastries and café au lait. Educated men addressed
each other as “Herr Doktor” or “Herr Magister”, and amid the ethnic and
religious mix they instinctively spoke German with a slight Viennese accent.
In fact, the one thing that steadily defines Central Europe is unsteadiness. It
is capable of disappearing and reshaping itself in a flash. That’s why Nazism,
and later communism, redrew geography so easily. By 1955, Mitteleuropa
had become “East”, with the exception of Austria, which was “West”.
MEMORY IS PAINFUL, THOUGH. In 1984, Milan Kundera wrote an essay
in French, entitled “The Tragedy of Central Europe”. With craftsmanship
kindled by nostalgia, the Czech émigré described the Central European’s
world view and culture. The nations here are small, Kundera said, they
are aware that they can disappear at any time. In contrast to the majestic
western national anthems, the Poles sing “Poland is Not Yet Lost…”. That’s
why the Jews are important for Central Europe: culture and vulnerability
rolled into one. Under communism, however, it lacked a centre. Moreover,
according to the Czech writer, it also lacked bulwarks. It had lost them with
the fall of the Habsburg Monarchy, and with Auschwitz it had also lost its
soul. A part of the West culturewise, it was commanded from the East. And
its favourite West only saw it as Eastern Europe.
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LET’S MAKE IT CLEAR THAT FOR KUNDERA the Balkans are not Mitteleuropa. Beyond the cruel boundary east of which boza is not an acquired
taste, Austria-Hungary ends and either Byzantium or the Ottoman Empire begins. We remember this inner split, one of the traumas of communism: half of
Romania and all of Bulgaria were “more eastern” than Hungary, Czechoslovakia and Poland. Only the nations of what was then the Soviet Union could
be even “more eastern”; they were the butt of our ridicule and pity.
PROBABLY THIS IS WHY Kundera’s essay did not become the manifesto
of Bulgarian dissidents, if any. Poland was a different story. “We dreamed
of enriching the West with the solidarity and memory of totalitarianism,”
Polish dissident Jan Litynski told me. But it didn’t happen that way. “We
turned out to be quite ordinary, normal. Just like the rest, only lagging 40
years behind.” Thus, after the velvet revolutions, Central Europe vanished
yet again. From Sopot in Poland to Sopot in Bulgaria, everybody wanted to
be the West.
ONLY A FEW REMAINED FAITHFUL to the dream. On two occasions I
spoke to Prince Karel Schwarzenberg, Czech Foreign Minister and a scion
of Austro-Hungarian nobility. And on both occasions he told me that Central
Europe was alive. That Poles, Czechs, Hungarians were neither the East
nor the West. To the chagrin of the victorious West, geography prevailed
over ideology - and Mitteleuropa was more vibrant than ever: “Don’t you
realize,” he said in his inimitable German with a slight Viennese accent,
“Central Europe is not a dream, it is a reality! We don’t have to move westward by even an inch. We’re staying where we are.”
LITYNSKI’S LAMENT and Schwarzenberg’s intransigence say the same:
Central Europe is still in pain. Pain from the memory, from its peculiar pres-

Германският кайзер Вилхелм и българският цар Фердинанд близо до фронтовата линия по време на Първата световна война
The German kaiser Wilhelm and Bulgarian King Ferdinand meet near the front line
during World War I

ence–absence. Yes, Central Europeans became “the West”, but they lost
the attention of the West, and hence their own self-esteem. In the 1980s
they were the heroes of history. Just a few years later, they turned into pupils who had to sit, time and again, for tests of “Westernness”. They woke
up as second-class Westerners whose problems nobody wanted to listen
to any longer. Orban in Hungary, Kaczynski in Poland, Fico in Slovakia, Zeman in the Czech Republic were the offspring of this pain. The West was
shocked when Mitteleuropa went into labour but showed no understanding
for the pain.
FOR BULGARIA, THIS PAIN WAS TWOFOLD. It remembers how Central
Europeans wanted to escape from it. And neither in the past nor today has
it ever dared to call itself “the West”.
It cannot bring itself to tell its story, but then hardly anybody would care to
listen. There is no particular enthusiasm for the Vienna Secession on the
facades of its capital city, for the “Schönbrunn Yellow” of Sofia’s paving
stones, for the pastries and coffee of its Viennese cafés, for educated
people’s vainglorious insistence on being titled ‘professor’ and ‘doctor’, for
the difficult choice between “the East” and “the West”, for the fear of the
nation’s extinction, for the Central European fragility that blazed the tortuous Bulgarian “path to Europe”.
OR COULD WE BE WRONG? Perhaps Central Europe is an idea rather
than geography. The idea that civilization shines with the colours of the
sunset – and most intensely so where worlds mingle and nations clash.
That it is capable of disappearing and reappearing. And that it is always
painful like any conundrum.
Like the eternal dream of Mitteleuropa, which seems never to have existed.
February 2019
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РАЙСКАТА ГРАДИНА
ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА
Текст СЪР ДЕЙВИД АТЪНБЪРО

Благодаря ви, професор Клаус Шваб, Хилде Шваб, и благодаря на
Световния икономически форум за тази щедра награда* и за поканата да бъда в Давос.
АЗ СЪМ ОТ ДРУГА ЕПОХА - съвсем буквално.
Роден съм през холоцена - това е името, дадено на 12 000-годишен период на климатична стабилност, позволил на хората да
се установят, да започнат да обработват земята и да създават цивилизации.
Тези условия са изковали нашите уникални умове, давайки началото на международния обмен както на стоки, така и на идеи, и
в крайна сметка превръщайки ни в глобално свързания вид, който сме днес.
Много от онова, което ще бъде обсъждано тук днес, е последица
от тази стабилност.
Глобалният бизнес, международното сътрудничество, стремежът към по-високи идеали: това са все неща, станали възможни,
защото в продължение на хилядолетия природата е била до голяма степен предсказуема и стабилна.
СЕГА В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ - всъщност в
рамките на моя живот - всичко това се промени.
Холоценът свърши. Райската градина вече не съществува.
Ние променихме света толкова много, че учените обявиха началото на нова геологична ера - антропоцен, Епохата на човека.
Ако се замислите върху това, ще установите, че едва ли има
по-смущаваща мисъл. Единствените природни условия, които
съвременният човек познава, се променят, и то бързо. Изкушаващо и разбираемо е да пренебрегнем доказателства и да
продължаваме, както досега - или пък да се изпълним с ужас и
чувство на обреченост.
НО ИМА И ОГРОМЕН ПОТЕНЦИАЛ в нещата, които бихме могли
да предприемем.
Трябва да надмогнем чувството на вина и обвиненията, и да
се заемем с практичните задачи. Не стигнахме съзнателно до
тази точка, пък и всичко се случи със смайваща
бързина.
Когато правех първите си
телевизионни предавания,
по-голямата част от публиката не беше виждала
например африканска люспеница. Всъщност самите
люспеници не бяха виждали телевизионна камера.
Когато през 1979 започнах
поредица, проследяваща
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историята на живота на Земята, вече бях наясно с проблемите
на околната среда. Но не си и представях, че ние фундаментално
променяме природата.
През 1999, докато правех "Синята планета" за живота във водата, заснехме умиращи корали, но все още не осъзнавахме мащаба на вредата, която вече бе започнала.
ДНЕС ОБАЧЕ ИМАМЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, познания и способността
да ги споделим в мащаб, немислим даже преди няколко години.
Инициативите и идеите могат да се разпространяват със
смайваща скорост.
Публиката за онези първи мои поредици, преди 60 години, се
ограничаваше до няколко милиона зрители в южна Англия. Следващата ми поредица, "Нашата планета", която предстои да
бъде излъчена, ще достигне едновременно до стотици милиони
хора по цял свят чрез Netflix. А доказателствата, подкрепящи
тази поредица, ще са свободно достъпни за всеки, който има
връзка с интернет, чрез WWF.
АКО ХОРАТА УСПЕЯТ НАИСТИНА да разберат какво е заложено
на карта, вярвам, че ще дадат позволение на бизнеса и правителствата да се заемат с практичните решения.
Като вид ние сме специалисти в решаването на проблеми. Но
още не сме се посветили на този проблем с концентрацията,
която той изисква.
Можем да създадем свят с чист въздух, чиста вода, неограничена енергия и рибни запаси, които спокойно да ни изхранват в
едно продължително бъдеще.
Но за да го направим, ни е нужен план.
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ще има важни решения на
ООН за промените в климата, устойчивото развитие и т. нар.
"Нов курс за природата" (New Deal for Naturе). Заедно, тези решения ще очертаят плана на нашия вид за справяне с антропоцена.
Онова, което ще направим през следващите няколко години, осезаемо ще повлияе на следващите няколко хиляди.
Очаквам с нетърпение
дискусиите и анализите тази седмица.
Благодаря ви отново
за тази огромна чест.
* Обръщение на сър
ДЕЙВИД
АТЪНБЪРО
пред Световния икономически форум в Давос, където той получи
Кристалната награда
на WEF.

COMMENT
The Garden
of Eden is No More

THE GARDEN OF
EDEN IS NO MORE
By SIR DAVID ATTENBOROUGH

Thank you, Professor Klaus Schwab, Hilde Schwab and the World Economic Forum for this generous award* and inviting me to Davos.
I AM QUITE LITERALLY from from another age.
I was born during the Holocene - the name given to the 12,000-year
period of climatic stability that allowed humans to settle, farm and create
civilisations.
Those conditions fostered our unique minds, giving rise to international
trade in ideas as well as goods making us the globally-connected species we are today.
Much of what will be discussed here is the consequence of that stability.
Global businesses, international co-operation and the striving for higher
ideals these are all possible because for millennia, on a global scale,
nature has largely been predictable and stable.
NOW IN THE SPACE OF ONE HUMAN LIFETIME - indeed in the space
of my lifetime - all that has changed.
The Holocene has ended. The Garden of Eden is no more.
We have changed the world so much that scientists say we are now in a
new geological age - The Anthropocene - The Age of Humans.
When you think about it, there is perhaps no more unsettling thought.
The only conditions modern humans have ever known are changing and
changing fast.
It is tempting and understandable to ignore the evidence and carry on as
usual or to be filled with doom and gloom.
BUT THERE IS ALSO A VAST POTENTIAL for what we might do.
We need to move beyond guilt or blame and
get on with the practical tasks at hand.
We did not get to this
point deliberately – and
it has happened astonishingly quickly.
When I made my first
television programmes
most of audiences had
never even seen a pangolin - indeed few pangolin had ever seen a
TV camera!
When in 1979 I made a
series tracing the history of life on earth, I
was aware of environmental problems but I
didn’t imagine we were
fundamentally chang-
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ing nature.
In 1999, whilst making the Blue Planet series about marine life, we filmed
coral-bleaching, but I still didn’t appreciate the magnitude of the damage
that had already started.
NOW HOWEVER WE HAVE EVIDENCE, knowledge and the ability to
share it on a scale unimaginable even just a few years ago.
Movements and ideas can spread at astonishing speed.
The audience for that first series, 60 years ago, was restricted to a few
million viewers in southern England.
My next series - Our Planet - which is about to be launched, will go
instantly to hundreds of millions of people in almost every country on
Earth via Netflix.
And the evidence supporting the series will be free to view by everyone
with an internet connection via WWF.
IF PEOPLE CAN TRULY UNDERSTAND what is at stake, I believe they
will give permission to business and governments to get on with the practical solutions.
And as a species we are expert problem-solvers. But we haven’t yet applied ourselves to this problem with the focus it requires.
We can create a world with clean air and water, unlimited energy, and
fish stocks that will sustain us well into the future.
But to do that we need a plan.
OVER THE NEXT TWO YEARS there will be United Nations decisions on
Climate Change, Sustainable Development and a New Deal for Nature.
Together these will form
our species’ plan for a
route through the Anthropocene.
What we do in the next
few years will profoundly affect the next few
thousand years.
I look forward very
much to the discussions and insights this
week
Thank you again for
this great honour.
* Sir David Attenborough speech before
the World Economic
Forum in Davos after
he received the Crystal
award from the WEF for
his work.
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УМНИ
ТЕЛЕФОНИ,
ГЛУПАВИ ХОРА
Напредъкът на информационните технологии май ни
отнема повече, отколкото ни дава
Текст ВАЛЕРИ ЦЕНКОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

П

рез януари 2010 тогавашният държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън произнесе
"историческа" според някои коментари реч,
в която обяви "интернет свободата" за
основно човешко право. Тази свобода, подчерта Клинтън, подкрепя мира и сигурността, и дава основата
на обществения напредък.
ПО ОНОВА ВРЕМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО на САЩ подкрепи един 26-годишен програмист на име Остин Хийп,
чиято програма Haystack (букв. купа сено) трябваше да
осигури на иранските дисиденти защита от следене
и цензура в интернет. Властите дори уредиха на Хийп
специален лиценз, за да разпространява продукта си в
поставената под ембарго азиатска държава. Прогресивните световни медии го възславиха като защитник
на свободата, а The Guardian дори му връчи наградата
за "Новатор на годината".
Само месеци по-късно цялото начинание се сгромоляса.
Оказа се, че софтуерът има доста уязвими места и не
само не защитава потребителите си, но дори насочва
вниманието на службите за сигурност към тях.
После Хилъри Клинтън още веднъж нагази в блатото
на дигиталната свобода - в предизборната кампания през 2016 тя бе във фокуса на огромен скандал с
хакнати и публикувани комуникации по електронната
поща. Междувременно съветниците на опонента й
Доналд Тръмп заложиха на по-хитра стратегия: те
решиха да използват т.н. dark posts във Facebook не
за да мобилизират, а тъкмо обратното – за да демо-
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билизират избирателите. Знаем отлично резултата
от това.
ИСТОРИЯТА НА НАШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ многократно е доказвала, че всяко ново технологично
откритие носи неизменно и ограничения за личната
свобода. „Валутата, с която заплащаме цената
на техническите подобрения, най-често се нарича
свобода“, отбелязва уважаваното германско списание
Wirtschaftswoche. Но при информационната и интернет революцията цената се очертава по-висока
отвсякога.
Нашумелият "неолудит" Евгений Морозов (роден в Беларус, завършил в Благоевград и живеещ в Барселона),
навремето прогнозира в книгата си The Net Delusion,
че виртуалната ни свобода ще се увеличава за сметка на реалната свобода. И че цивилизацията неумолимо се приближава към момента, когато в крайна
сметка ще имаме „умни джаджи, но глупави хора“.
Морозов не е единственият критик на техническия
прогрес, разтревожен от развитието на нещата.
Бившият главен редактор на „Ню Йорк Таймс“ и шеф на
аналитичния The Marshall Project Бил Келър също e убеден, че технологиите ви правят по-глупави, защото
ни отнемат дарбата и правото да мислим самостоятелно и ни принуждават „да аутсорсваме мозъка си в
облаците“. Но, от друга страна, всички анализатори
признават, че няма връщане назад към аналоговия модел - така, както няма връщане назад към времето на
свещите и каляските.
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ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ Е, както отбелязва френският социален антрополог и
медиен експерт Филип Бретон, че интернет се е превърнал в универсална дигитална панацея за всички наши затруднения.
„Интернет-централизмът постепенно се
превърна в спасителна доктрина за всички
социални проблеми“, казва преподавателят
от Страсбургския университет.
Обхватът на интернет порасна неимоверно след появата на смартфоните преди десетина години. Днес по света има над 2.53
милиарда то тях - тоест в ръцете на всеки
трети жител на планетата има преносим
компютър, многократно по-мощен от онзи
IBM System/360 Model 75, осъществил първото кацане на Луната през 1969. Шведският гигант Ericsson прогнозира, че през 2020
година мобилните smart устройства ще са
вече над 5.6 милиарда, а скоростта на преноса на данни ще е десет пъти по-висока в
сравнение с 2005.
Тази скорост и фактът, че през цялото
време достъпът до мрежата е в джоба ни,
съвсем естествено води до пристрастяване. Откъсването от интернет за няколко
дни или дори за няколко часа вече може да
причини чувство за вина. Психолозите го
наричат crackberry syndrome. А едно проучване на берлинската социологическа агенция Forsa показа, че по-голямата част от
младите германци, заставени да избират
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между секса и дигиталното общуване, биха
избрали второто.
ТОВА МОЖЕ БИ НЕ Е ЧАК ТАКАВА ИЗНЕНАДА в епохата на "измервания Аз", в която
наистина всичко се измерва - не само приятелите ни в социалните мрежи и харесванията на снимките ни, но и направените
стъпки, изразходваните калории, ударите
на сърцето ни... Да не говорим за точната
ни локация по всяко време на денонощието
и годината. На практика съвременната

Мрежата ни
обрича на
умствена леност,
все по-влошена
концентрация
и освен това
ни отнема найвеликото ни
достижение самостоятелното
мислене

фитнес гривна се отличава от уредите за
следене, слагани принудително със съдебна
заповед на арестантите, само в два аспекта: тя събира доста повече данни за нас, и
освен това я носим доброволно.
Но следенето е нищо пред ефекта върху
мозъка. Още преди десетина години писателят Никълъс Кар постави въпроса какво
прави интернет с умовете ни. Той предупреди, че мрежата ни обрича на умствена
леност, все по-влошена концентрация и освен това ни отнема най-великото ни достижение - самостоятелното мислене.
„ДНЕС ВСИЧКИ СМЕ ЛАБОРАТОРНИ МИШКИ“, казва не друг, а един от най-ярките
интернет визионери Джейрин Лейниър в
най-новата си книга „Десет причини да изтриете веднага акаунтите в социалните
мрежи". Някогашният създател на култови
видеоигри и на първите проекти за виртуална реалност сега сравнява потребителите на социалните мрежи с котка и куче.
Кучетата са опитомени, лоялни, зависими,
котките са своенравни, непредсказуеми,
автономни. Лейниър ни съветва да бъдем
котки, а не кучета, когато сърфираме в
интернет. „Аз вече не ги наричам социални
мрежи. Наричам ги империи за промяна на
поведението“, каза Лейниър, който напоследък работи за NASA и преподава, по време
на конференция на TED във Ванкувър.

Smartphones and
Dumb People
The progress of information technology seems to take
away more than it gives us
By VALERI TSENKOV / Photography SHUTTERSTOCK, ARCHIVE

I

n January 2010, the then US Secretary
of State Hillary Clinton gave what some
commentators called a “historic” speech
in which she declared “Internet freedom”
a basic human right. “This freedom,” she said,
“supports the peace and security that provides
a foundation for global progress.”
AT THAT TIME, THE US GOVERNMENT supported a 26-year-old programmer called Austin
Heap, whose Haystack software was to protect
Iranian dissidents against tracking and censorship on the Internet. The authorities even gave
Heap a special licence to distribute his product
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in the embargoed Asian country. Progressive
global media glorified him as a defender of freedom and The Guardian even presented him with
the Innovator of the Year award.
Only a few months later, the whole thing collapsed. The software proved vulnerable to attacks and besides not protecting its users, it even
drew the attention of security services to them.
Then Hillary Clinton again entered the quagmire
of digital freedom – in her 2016 election campaign she was in the centre of a huge hacked
email scandal. Meanwhile, the advisors of her
opponent, Donald Trump, bet on a smarter strategy: they decided to use the so-called dark posts

on Facebook not to mobilize, but to demobilize
voters. We know the result of that only too well.
THE HISTORY OF HUMAN CIVILIZATION has
repeatedly shown that every new technological
invention invariably also means a restriction of
personal freedom. “The currency with which we
pay the price of technological improvements is
most often called freedom,” the respected German magazine Wirtschaftswoche notes. But in
the information and Internet revolution, the price
seems higher than ever.
The headline-making "neo-Luddite" Evgeny Morozov (who was born in Belarus, studied in Bla-

ANALYSIS
DIGITAL DEMENTIA

goevgrad and lives in Barcelona), predicted in
his book The Net Delusion, that our virtual freedom will increase at the expense of real freedom. And that civilization is inexorably reaching
the point when we will ultimately have “smart
devices, but dumb people”.
Morozov is not the only critic of technological progress who is worried by the way things are going.
The former editor-in-chief of The New York Times
and head of The Marshall Project, Bill Keller, is
also convinced that technology makes us dumber
because it deprives us of the ability and right to
think independently and forces us to “outsource
our brains to the cloud”. But, on the other hand, all
analysts admit that there is no going back to the
analogue model, just as there is no going back to
the time of candles and carriages.

that is millions of times more powerful than the
IBM System/360 Model 75 that was used for the
first Moon landing in 1969. Swedish giant Ericsson predicts that in 2020 mobile smart devices
will number over 5.6 billion and the data transfer
speed will be ten times higher than in 2005.
This speed and the fact that access to the
web is in our pocket all the time only naturally
leads to addition. Being away from the Internet
for a few days or even just a few hours can
cause a feeling of guilt. Psychologists call this
the crackberry syndrome. And a study of forsa,
the Institute for Social Research and Statistical Analysis in Berlin, shows that the majority
of young Germans asked to choose between
sex and digital communication, would opt for
the latter.

THE MAIN PROBLEM, as noted by French social anthropologist and media expert Philippe
Breton, is that the Internet has become a universal digital panacea for all our problems. “Internet
centralization has gradually become a safety
doctrine for all social problems,” the Strasbourg
University professor says.
The reach of the Internet has grown unbelievably
after the appearance of smartphones some ten
years ago. There are now more than 2.53 billion
smartphones in the world – i.e. one in every three
inhabitants on the planet has a portable computer

THIS MIGHT NOT BE ALL THAT SURPRISING
in the age of the “quantified self” in which truly
everything is measured – not only our friends in
the social networks and the likes of our photos,
but also our steps, spent calories, heart beats...
Not to mention our exact location at any time
of the day or night. In fact, the modern fitness
tracker differs from the ankle monitor people under house arrest are required to wear only in two
respects: it collects a lot more information about
us, and to boot, we are wearing it voluntarily.
But tracking is nothing compared to the effect on

our brain. Already ten years ago writer Nicholas
Carr asked the question of What the Internet
is Doing to Our Brains. He warned that the web
dooms us to mental laziness, worsening concentration and also deprives us of our greatest
achievement – independent thinking.
“TODAY WE ARE ALL GUINEA PIGS”, says
none other than one of the most prominent Internet visionaries, Jaron Lanier, in his latest book
Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. The former creator of
iconic video games and the first virtual reality
projects now compares social media users with
cats and dogs. Dogs are tamed, loyal, dependent, cats are unruly, unpredictable, autonomous.
Lanier, who has lately been working for NASA
and lecturing, advises us to be cats rather than
dogs when we surf the web. “I can’t call them
social networks anymore. I call them behaviour
modification empires,” he said at the TED conference in Vancouver.
The first President of Facebook, Sean Parker,
openly admits that the networks are cynically
taking advantage of our need for the dopamine
of social approval.
"The inventors, creators — it's me, it's Mark
[Zuckerberg], it's Kevin Systrom on Instagram,
it's all of these people — understood this consciously. And we did it anyway … it literally
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Първият президент на Facebook Шон
Паркър откровено признава, че мрежите
цинично се възползват от нуждата ни от
допамина на социалното одобрение. "Изобретателите, създателите - например аз, Марк
Зукърбърт, Кевин Систром от Instagram добре разбират тази нужда.... Тя буквално
променя вашата връзка с обществото, едни
с други... Вероятно се намесва в продуктивността ни по странни начини. Един Бог знае
какво прави с умовете на децата ни".
БИВШИЯТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА FACEBOOK
Чамат Палихапитя също признава, че това
преследване на харесвания и споделяния
разрушава самия модел на обществото ни:
"Никакви обществени дебати, никакво сътрудничество, дезинформации, неистини…
И това не е само американски проблем, и не
става дума само за руските реклами. Това
е глобален проблем.
Ако храниш звяра, той ще те унищожи. Изпитвам огромна вина... Мисля, че дълбоко
в съзнанието си го знаехме - макар да си
повтаряхме, че вероятно няма да има лоши
последствия. Но дълбоко в главите си усещахме, че нещо лошо ще се случи... Сега сме
в наистина лошо положение. То подкопава
самите устои на поведението ни и на отношенията ни един към друг. И признавам,
че нямам решение. Моето лично решение е
просто да не ползвам тези инструменти
повече. Не съм ги ползвал от години".
ДОСКОРО САМО ОТЯВЛЕНИТЕ ИНТЕРНЕТПЕСИМИСТИ се осмеляваха да говорят
подобни неща. Но щом вече ги чуваме от
самите създатели на социалните мрежи,
това е доказателство колко сериозни са
станали нещата. Ключовият въпрос е дали
е възможен обрат? Може ли негативното
им въздействие да се обърне в позитивна
посока? Компании като Facebook, Google,
Twitter вече правят усилия да решат поне
част от натрупаните проблеми. Но още е
рано да се преценят ефектите.
Джейрин Лейниър от своя страна предупреждава за рисковете от налагане на модела, който позволява на социалните медии
да правят пари. Той го нарича „модификация на поведението“ и включва техники за
промяна на поведението на потребители
в социалните мрежи в полза на големите
корпорации. Според Лейниър това подлудява хората и ги откъсва напълно от реалния
свят. Затова той нарича онези, които продават реклама в интернет, „манипулатори“. Тъкмо тази трансформация от реклама
към директна манипулация на поведението
е причина за експлозивното увеличаване
на негативизма в глобалната мрежа. „Когато много хора са пристрастени към манипулативни схеми, светът става мрачен
и налудничав", подчертава Лейниър. Имаме
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changes your relationship with society, with
each other…It probably interferes with productivity in weird ways. God knows what it’s doing to
our children’s brains?”
FORMER FACEBOOK VICE PRESIDENT
Chamath Palihapitiya also admits that this hunting for likes and sharing destroys the very model
of society: "No civil discourse, no cooperation;
misinformation, mistruth. And it’s not an American problem — this is not about Russians ads.
This is a global problem….
If you feed the beast, that beast will destroy you..
I feel tremendous guilt. I think we all knew in the
back of our minds, even though we feigned this
whole line of, like, there probably aren’t any bad
unintended consequences. I think in the deep
recesses of our minds we kind of knew something bad could happen….So we are in a really
bad state of affairs right now. It is eroding the
core foundations of how people behave. By and
between each other. And I don't have a good
solution. My solution is that I just don't use these
tools anymore. I haven't for years.”

Шон Паркър / Sean Parker

Тъкмо тази
трансформация
от реклама
към директна
манипулация на
поведението
е причина за
експлозивното
увеличаване на
негативизма
ли решение на проблема? Лание съветва категорично: напуснете веднага и завинаги
социалните мрежи и се въздържайте максимално от използването на електронните устройство. Мислители като Сократ,
Келър и Морозов на свой ред смятат, че
истината се ражда само в диалога, в дискусията, в обсъждането на проблемите – тоест в правото ни на свободно изразяване
на личното мнение и автономен начин на
мислене, а не в приемането на доверие на
крайния резултат, без да можем да си обясним причинно-следствените връзки между
фактите. Келър сякаш го формулира най-добре: Свободата на мисленето е мускул, и за
да функционира нормално, трябва постоянно да бъде трениран.
Защо да не започнем още от днес?

UNTIL RECENTLY ONLY OUTRIGHT INTERNET
PESSIMISTS dared to say such things. But as
we are now hearing them from the very creators of the social networks, it shows how serious
things have become. The key issue is whether a
reversal is possible. Can their negative effect be
turned into a positive direction? Companies such
as Facebook, Google, Twitter are already making efforts to solve at least part of the problems.
But it is still too early to judge the effects.
Jaron Lanier warns about the risks of imposing a
model that allows social media to make money.
He calls it “behaviour modification” and includes
ways of changing user behaviour in social networks in favour of big corporations. According
to Lanier, this drives people crazy and makes
them lose touch with the real world. That’s why
he calls internet advertisers “manipulators”. Precisely this transformation from advertising to
direct behavioural manipulation is the cause of
the explosive increase of negativity in the world
wide web. “When many people are addicted to
manipulative schemes, the world gets dark and
crazy,” Lanier says.
Is there a solution to the problem? Lanier’s advice is categorical: leave the social networks immediately and for good, and maximally refrain
from using electronic devices. Thinkers like Socrates, Keller and Morozov in turn believe that
truth is born only in dialogue, in debate, in the
discussion of problems – that is, in our right to
free expression of personal opinion and autonomous thinking, rather than in accepting the end
result in good faith without being able to explain
the causal relationship between the facts. Keller seems to formulate it best: The freedom of
thought is a muscle, and in order to function normally, it must be constantly trained.
Why not start right now?

С грижа за Вас!
Избери поад „ЦКБ-Сила“: първото регистрирано
в България пенсионноосигурително дружество
през февруари 1994 г. Към 31.12.2018 г. – с над 418 хиляди
клиенти и близо 1.3 милиарда лева управлявани нетни активи
в пенсионните фондове (данни на Кфн www.fsc.bg). Изплаща
пенсии от доброволен пенсионен фонд от март 1996 г.
*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.
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КАРИКАТУРАТА
ТРЯБВА ДА
КАРА ХОРАТА
ДА МИСЛЯТ
КАЛ, един от най-прочутите карикатуристи в света,
в специално интервю за Bloomberg TV Bulgaria
Текст МИНА ОГНЯНОВА / Илюстрации KAL

Кевин Калахър, по-известен с псевдонима
си KAL, е американски карикатурист, който
от 1978 рисува за авторитетното британско издание The Economist, и от 1988 - за
The Baltimore Sun. Негови работи са публикувани в над сто международни издания - от
Le Monde и Der Spiegel до "Правда". Препечатваме със съкращения интервюто, което той даде за Bloomberg TV Bulgaria.
Защо карикатурата може да причини неприятности?
Политическите карикатури заемат много
специално място в света на журналистиката, защото ние сме журналисти, но освен
това коментираме. Също така използваме
хумор, което също може да ти навлече неприятности. Служим си със сатирични коментари, хумор и изображения. Всяко едно
от тези неща разстройва хората, но когато ги обедините, се получава лесно възпламенима комбинация. Освен това правим
карикатури на личности. Проблемът при изобразяването на известни, влиятелни хора
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в карикатура е, че те го приемат лично и
се обиждат, защото в изображението се
осмива една от най-ценните им принадлежности – лицето. Затова, ако правиш карикатури на влиятелни хора, те мислят, че
ти си техен заклет враг и започват да те
наблюдават много внимателно. Освен това
те знаят, че хората им се смеят. А смехът
е могъщ. Политиците, които имат власт,
намират това за особено язвително и искат да се разправят с него. Това обяснява
защо карикатурата е обикновено първото
нещо, което убиват дошлите на власт авторитарни лидери.
Какви проблеми срещате вие и колегите
ви днес?
Известно време бях президент на международна група за правата на карикатуристите. Имахме хора, които бяха вкарани в
затвора, измъчвани и убивани заради работата си. Аз съм благословен, изключителен
късметлия, защото работя с две големи издания – The Economist и The Baltimore Sun,

от държави, където карикатурата е приветствана като свободна форма на изразяване. Всъщност хората я обожават. Карикатурите често са най-гледаните неща в
един вестник или сайт.
Защо е така според вас?
Ами защото са ти необходими само 5 секунди, за да ги прочетеш. А има шанс и да се
разсмееш. Има и друго: спомнете си времето, когато сте били на 12 години. Или даже
на шест. На тази възраст всеки рисува. На
6 години всеки е карикатурист. И се опитва да улови сложните сюжети в линии. Има
нещо много непосредствено в това. Така
всеки се идентифицира с карикатуриста.
Смятате ли, че професията стана посложна напоследък?
Трудни времена са. Всички усещаме как на
много места по света тектоничните плочи
се разместват. Историята се твори пред
очите ни. Не знаем къде ще приключи всичко това. Повечето хора са несигурни какво
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дизвиква реакции. Като говорим за баланс,
не се опитвам да правя равен брой изображения против тези или онези хора. Винаги рисувам от моята перспектива, моята
собствена гледна точка. Искам да работя
така, че, дори хората, които са на различно
мнение, да искат да видят рисунката ми,
защото научават нещо от нея. Достигането на хората, с които сте единомишленици, е лесно. Да привлечеш и хората, които
са на различно мнение – това е предизвикателството.
Имал ли сте морални дилеми в работата
си?
Винаги ги има. Някои се решават колективно. Други са по-сложни. Аз имам късмета да
работя за изтъкнати издания, които ми дават неограничена свобода. Но трябва да ви
кажа, че с повечето свобода идва и по-голямата отговорност. Твърдо съм решен да не
правя карикатури, които са сексистки или
расистки. Искам да правя карикатури, които са журналистически обосновани и почиват върху неопровержими факти. Този тип
предизвикателства са трудни. Трудно е да
бъдеш добър журналисти, особено с кратките крайни срокове.

ще стане утре. А когато хората са разтревожени, стават по-чувствителни и заемат
отбранителна позиция. И реагират, когато
карикатуристът засегне чувствителни
теми. Понякога реакциите могат да бъдат
дори физически заплахи. В САЩ, където живея, имаме толкова много оръжия... Нужен е
само един ядосан човек с пистолет, за да
създаде много проблеми.
Бил ли сте заплашван някога?
Бил съм, но в сравнение с други журналисти
моите истории бледнеят. Затова не искам
да споделям моя опит, понеже няма място
за сравнение. Онова, от което се страхувам, е, че следващата история може да се
случи на мен. С всяка моя карикатура мога
да ядосам някого. Имало е хора, вбесени на
мен, просто защото не харесват как съм
нарисувал нечий нос! А ако хората са обидчиви, те правят глупави неща - дори за дреболии.
Опитвате ли се да поддържате баланс в

творбите си? Например да не ядосвате
определени групи чак толкова?
С моите карикатури винаги се опитвам да
изразя политическа позиция. Опитвам се да
представя информация, която да накара хората не толкова да се разсмеят, колкото
да се замислят. Искам да предизвикам дори
онези, които не са на едно мнение с мен.
Така или иначе, карикатурата винаги пре-

"Карикатурата
е обикновено
първото нещо,
което убиват
дошлите
на власт
авторитарни
лидери"

Коя ваша работа е имала има най-голям
обществен отзвук?
Най-популярното ми произведение всъщност не е полемично. Става въпрос за карикатура, която показва целия дух на лудост
на фондовата борса и финансовия свят. Нарисувах го през 1989. Днес то е навсякъде –
в учебници, върху чаши, върху стени. Темата е за лудостта на хората по парите,
така че е общовалидна.
Впоследствие направих някои карикатури,
засягащи местни теми, за “Балтимор Сън”.
Някои от тези мои произведения са много
популярни.
Коя е любимата Ви?
Проблемът е, че когато рисувам, гоня краен
срок. Винаги се стига дотам, че ако разполагах с някой друг час допълнително, можех
да я направя по-добре. Така че всеки път,
когато погледна моя рисунка, аз виждам
проблемите в нея и ми се иска да коригирам
нещо.
Имам много силна творба, рисувана през
1989. Беше за Южна Африка, за края на
апартейда. Тя е много изчистена – няма
текст. Бялото правителство беше към
края на дните си. Все още се опитваше да
се задържи на власт, но всички знаеха, че
историята се обръща. Изображението е с
бял човек, който се опитва да боядиса пода
с бяла боя, докато навсякъде около него има
черни ръце, боядисващи с черно. Знаех, че
ще бъде завладяващо и я смятам за наистина хубава, изчистена рисунка.
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Cartoons Must
Make People Think
KAL, one of the world’s best known cartoonists, in a special
interview for Bloomberg TV Bulgaria

By MINA OGNYANOVA / Illustrations KEVIN KAL KALLAUGHER, KALTOONS.COM

Kevin Kallaugher, better known with his pen name KAL, is an American
cartoonist who has been drawing for The Economist since 1978 and for
The Baltimore Sun since 1988. His work has appeared in more than 100
publications worldwide, from Le Monde and Der Spiegel to Pravda.
Below we are reprinting with some abridgements the interview he gave to
Bloomberg TV Bulgaria.
Why can a cartoon cause trouble?
Political cartoons have a very special place in the world of journalism
because we are journalists like everyone else but we also do a commentary,
which can get you into trouble. We also operate in humour. That can also
can get you in trouble. We deal with commentary satire, humour and
pictures. Each individually upsets people. You put the three together and
it becomes combustible. Now the other thing that cartoons have, political
cartoonists particularly, is caricature. The thing about caricaturing faces of
powerful, important people is that they take particular offence to it because
it is insulting their most valuable possession, which is their face. And so,
if you're doing caricatures of powerful people, they think that you're their
sworn enemy so they're going to watch you very, very carefully. And they
also know that the people are laughing at them. And that is a powerful thing.
So politicians, who are powerful people, find that particularly vulnerable
and they want to address it. This explains why cartoons are normally the
first things that are killed when authoritarians come to power.
What kind of problems do editorial columnists have today?
For a time I was president of an international human rights group for
cartoonists and we do have people who were jailed and tortured and
murdered because they did cartoons. I am blessed, I am extremely lucky
because I operate with two major publications - The Economist and The
Baltimore Sun - in countries where the notion of having a cartoon as a free
form of expression is embraced, people love it! Cartoons are often the most
viewed thing in the newspaper, in any website.
Why do you think it is like that?
Well, because you need only 5 seconds to read the cartoon. There's a
chance that somebody can laugh. But I'm going to ask you to bring yourself
back when you were 12 years old. Or even six years old. At the age of six
everybody was drawing. You were a cartoonist at the age of six! And you
were trying to capture the complex world in lines. There's something very
immediate to be able to do that. That way everybody can identify with the
cartoonist.
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Do you think the profession is more challenging nowadays?
It is a trying time. We all feel how tectonic plates are shifting in many
places in the world. History is unfolding in front of us right now. We don't
know where it’s going to end. Most people are uncertain what is going to
happen the next day. And when people are getting anxious their skin gets
thin, they get very defensive. And they react when a cartoonist deals with
delicate subjects. Sometimes it can even be in the form of physical threats.
In America, where I live, there are so many guns… You know, it only takes
one angry person with a gun to cause a lot of trouble.
Have you ever received threats?
I have, but mine pale on comparison with many other journalists. So I
don't like to bring out any stories of my own because there is no room for
comparison. But what I do fear is that next story that can happen to me. And
with every cartoon I do anybody could be angry. I've had people get angry
with my cartoons because they don't like the way I draw somebody's nose!
And if people feel sensitive they do stupid things even about small things.
Do you try to balance your cartoons – for example, not to make people
angry, not to cross certain lines?
With my cartoons I’m always trying to make a political point. I try to put
out information not so much to make people laugh, as to make people
think. I want to challenge people, even those that disagree with me. Having
said that, there’s always going to be people who get angry and there’s
nothing you can do. When we’re talking about balance – I don’t try to do
equal numbers of cartoons against these and other people. I’m always
drawing from my own perspective, my own point of view. I want that even
people who disagree with me want to see my cartoon because they learn
something from it. That’s why talking to the people that like you is easy.
Talking to the people that don’t agree with you – that’s the challenge.
Do you have moral dilemmas in your work?
You always do. You have dilemmas that you sometimes come to grips with
and others that are trickier. I am lucky enough to work for distinguished
publications that give me an enormous amount of freedom. But I tell you,
with more freedom comes more responsibility. So I’m determined and I
don’t do cartoons that are going to be sexist, racist. I want to do cartoons
that are journalistically sound, they have to have foundations built in
unarguable facts. And those kind of challenges are hard. It’s hard to be a
good journalist. Regularly on a deadline.
Which of your cartoons got the most public response?
The cartoon that I did and is the most popular is not a controversial cartoon.
It’s actually a cartoon that captures in its entirely the spirit of craziness that
you see in stock markets in the financial world. I did it in 1989. It’s been in
history books, it’s been in school books, it’s been made onto mugs, onto
wallpaper, everywhere. It’s about the craziness, the silliness of how people
are with money. So it’s a generic conversation.
But then I did some particularly local cartoons for The Baltimore Sun. Some
of those cartoons are very popular.
Which one is your favourite?
The thing is, when I do cartoons I work on a very tight deadline. It means
that if I had another few hours I can improve the cartoon. So every time
I look at the cartoon I see the problems in it and wish to fix something.
There was a cartoon that I drew back in 1989. It was about South Africa.
That was a very strong cartoon. It was very simple, didn’t have any words
in it really and it was a beautiful depiction – it was the end of the apartheid
regime. The white government was in its final days. It was still trying
to preserve itself but everyone knew around the world that history was
turning against it. It’s just the view of a white man trying to paint white on
the floor while all around there were black hands painting black. I knew it
was going to be overwhelming. And it was a really nice, concise beautiful
picture.
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НАЙ-СКЪПОТО
КОКОШЕ ЯЙЦЕ
В ИСТОРИЯТА
THE MOST EXPENSIVE
HEN’S EGG IN HISTORY

ДВЕ ТРЕТИ ОТ ЗДРАВНИТЕ
МАТЕРИАЛИ СА МЕНТЕ
TWO THIRDS OF THE HEALTH
MATERIALS ARE FAKE
Как да се предпазите от фалшивите новини? Сравнително полезен подход е да обръщате внимание на източниците и да четете или гледате само онези, които познавате и
на които имате доверие. Но в някои области, например здравните и медицински съвети,
дори и това не дава особени гаранции.
Понеже подобни материали са особено четени и споделяни в социалните мрежи, дори и
сериозни издания са склонни да ги препечатват без прекалено детайлни проверни. Група
учени, обединени в мрежата Health Facebook, проучиха стоте най-популярни и разпространени материала на здравна тема в мрежата за 2018, отсявайки само добре познати
сайтове. Оказа се, че над три четвърти от тях са подвеждащи или съдържат някаква
фалшива информация. Едва 26% от публикациите са стъпили на някаква научна основа,
41% са неутрални, а 33% са базирани просто на измислици.
Сред последните са материали как беконът е по-вреден от цигарите, каква е връзката
между юфката и Алцхаймер, както и за начин да се лекуват ушни инфекции с лук. Забележете, че тук става дума за материали в нормални медии, а не за изникналите като
гъби "пиратски" сайтове, живеещи от генерирания от фалшификации трафик.
How to guard yourself against the fake news? A comparatively useful approach consists in paying
attention to the sources and reading or watching only those that you are familiar with and that you
trust. But in some fields, such as health and medical advice, even that does not provide much of
a guarantee.
Because such materials are being particularly read and shared in the social networks, even
serious publications are prone to reprinting them without overly detailed verifications. A group
of scientists, united in the Health Facebook network, examined the one hundred most popular
and widespread materials with a health topic in the Internet for 2018, filtering only well known
websites. It turned out that over three quarters of them are misleading or containing some false
information. Only 26% of the publications have some scientific grounds, 41% are neutral, and
33% are based simply on fibs.
Among the latter are materials about how bacon is unhealthier than cigarettes, what the connection between noodles and Alzheimer's is, as well as a method of curing ear infections with onions.
Note that we are speaking here of materials in normal media, and not of the “pirate” websites that
have sprung up like mushrooms and that are living on the traffic generated by falsifications.
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В началото изглеждаше като безобидна
шега: една малка компания публикува
снимка на най-обикновено кокоше яйце в
Instagram с въпроса дали то би могло да
събере повече харесвания от световния
рекордьор - снимката на бебето на Кайли
Дженър. Понеже очевидно доста хора
се напрягат от необяснимата слава на
Дженър и цялото семейство Кардашиан,
яйцето събра нужните 18 милиона лайка
за броени дни, а в началото на февруари
вече имаше над 50 милиона.
Тъкмо тогава стана ясно, че всъщност
това не е шега, а сериозно бизнес начинание. На яйцето се появи пукнатина,
а наетата от създателя на снимката
рекламна агенция иска 10 милиона долара
от всяка компания, която би желала от
яйцето да се излюпи тъкмо нейният
продукт. Остава само да видим кой ще се
хване на въдицата.
In the beginning it looked like a harmless joke:
a small company published a photograph of a
very ordinary hen’s egg in Instagram with the
question would it be able to get more likes than
the world record holder - the photo of Kylie
Jenner's baby. Because obviously many people
strain themselves from the unexplicable fame
of Jenner and the entire Kardashian family, the
egg got the necessary 18 million likes within a
matter of days, and at the beginning of February it already had over 50 million. Precisely
then it became clear that actually this is not a
joke, but rather a serious business initiative. A
crack appeared on the egg, and the advertising
agency hired by the creator of the photograph
is asking for 10 million dollars from each
company that would like precisely its product to
hatch from the egg. It remains to be seen who
will rise to the bait.

СИНЯТА
ПЛАНЕТА
THE BLUE PLANET
Колко неуместно да наричаме тази планета Земя, след като тя
толкова очевидно е Океан, бе възникнал някога големият писател
Артър Кларк. 7-ото издание на конкурса Ocean Art Underwater
Photo Competition отдава дължимото на най-важния хабитат
на планетата. Над 4000 снимки от 70 държави бяха оценени от
журито, което връчи награди за повече от 80 000 долара.
How inappropriate to call this planet Earth when it is quite clearly Ocean,
Arthur C. Clarke used to say. The 7th annual Ocean Art Underwater Photo
Competition does enough credit to the most important habitat on our planet.
Over 4000 entries form 70 countries were evaluated by the jury, and over $
80,000 in prizes were awarded.

Снимки / Photo credits: Ocean Art Underwater Photo Competition

Калмар от вида Ancistrocheirus, от Джеф Милисън
Ancistrocheirus, by Jeff Milisen

Немо, от Матео Висконти
Nemo, by Matteo Visconti

Три бебета морски кончета, от Стивън Уолш
3 Baby Seahorses, by Steven Walsh
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Нежни гиганти, от Франсоа Белен
Gentle Giants, by Francois Baelen

Портрет на сив тюлен, от Грег Лекюр
Grey Seal Face, by Greg Lecoeur
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Нов живот, от Флавио Вайлати
New Life, by Flavio Vailati

Крокодил в мъглата, от Кристина Барингър
Croc in the Mist, by Christina Barringer
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Танцуващи медузи, от Мелъди Чуан
Dancing Jellyfish, by Melody Chuang
Лице в лице, от Рафи Амар
Face to Face, by Rafi Amar

Polycera quadrilineata, от Фредрик Ееренстрьом
Polycera quadrilineata posing, by Fredrik Ehrenström
Балетът на мантите,
от Дънкан Мърел
Devil Ray Ballet, by
Duncan Murrell
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Риба химера, от Клаудио Дзори
Chimaera, by Claudio Zori

Рак канибал, от П. Т. Хършфийлд
Cannibal Crab, by PT Hirschfield

Атлантически петнисти делфини, от Юджийн Кициос
Atlantic Spotted Dolphins, by Eugene Kitsios

Да живееш в медуза, от Дорис Фийркьотер
Living in a Jelly, by Doris Vierkoetter
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Морски дявол, от Алесандро Рао
Budego, by Alessandro Raho
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ВпечатляВаща от метрото... до Върха на Всяка
сграда.

МОСКВА

129
€ 209
от

€
от

еднопосочна
цена

Цената е крайна и включва: всички такси, 1 бр.
ръчен багаж до 10 кг + 1 бр. дамска чанта/лаптоп,
1 бр. чекиран багаж до 23 кг, безплатен превоз
на ски/сноуборд екипировка, кетъринг на борда,
безплатен check-in.
Вижте всички предложения и резервирайте
на www.air.bg

двупосочна
цена
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РАЗМЕРЪТ
ИМА ЗНАЧЕНИЕ
Преди 55 години в Монте Карло Mini доказа, че не е
нужно да си голям и силен, за да си пръв
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ/ Фотография MINI

2019 носи множество автомобилни годишнини, но съвсем малко от тях са със
значимостта на първите две. През януари отбелязваме 55-ия юбилей от една от
най-гръмките революции в историята на
моторните спортове. И 60-ия от появата
на един от най-обичаните автомобили за
всички времена. Най-удивителното е, че и
двата юбилея се отнасят до една и съща
(почти) кола.
ПРЕЗ ЯНУАРИ 1964 един слабо известен ирландец, на име Пади Хопкърк, хвърля бомба-
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та на годината, като печели знаменитото
Рали Монте Карло.
Успехът на ирландец сам по себе си е изненада в това състезание, традиционно доминирано от скандинавците и французите.
Но истинската сензация идва не от пилота, а от автомобила му. Хопкърк печели в
Монако с най-неочакваната възможна кола
– Morris Mini Cooper.
ТОВА Е МИКРОСКОПИЧНА БРИТАНСКА
МАЛОЛИТРАЖКА, създадена в разгара
на Суецката криза и купоните за бензин.

Серийната й версия има едва 34 конски
сили, а неща като огледала, колани и парно
се продават като допълнителни екстри.
Разбира се, състезателната машина на
Хопкърк е подсилена, но пак изглежда
смешно на фона на господстващите в
онази епоха V-осмаци – тя има еднолитров
мотор и скромните 90 коня.
За сметка на това обаче е несравнимо
по-лека, маневрена и смайващо стабилна
в завоите заради ниския център на
тежестта и максимално изнесените навън
колела.

TECHNOLOGY
ICONS

ПО ВИСОЧИНИТЕ НАД ЛАЗУРНИЯ БРЯГ
Хопкърк буквално разказва играта на конкурентите с далеч по-мощни машини като
Ford Falcon и Mercedes 220 SЕ. Помага му и
тогавашната система с хендикапи, разбира се, но важното е друго: за пръв път малката, икономична градска кола се превръща
в средство за забавление.
MINI E ТВОРЕНИЕ НА ЕДИН ГРЪК, на име
Алек Исигонис, роден в Мала Азия и избягал
във Великобритания през 20-те години.
През 1955 е назначен за конструктор
в тогавашната British Motor Corporation
(BMC). А след големия недостиг на горива
по време на Суецката криза е натоварен
да създаде малка, икономична кола, която
да конкурира Isetta.
ПЪРВОТО MINI СЕ ПОЯВЯВА ТОЧНО
ПРЕДИ 60 ГОДИНИ, през пролетта на 1959,
отначало с емблемите на Morris и Austin.
Чак десетилетие по-късно го обособяват
като отделна марка. В началото колата
се продава прилично, но големият пробив
идва с идеята на Исигонис да направи
състезателна
версия.
Задачата
е
възложена на приятеля му Джон Купър,
прочут конструктор и собственик на
отбор от Формула 1.
ОРИГИНАЛНИЯТ MINI COOPER се представя достойно през 1963, но въпреки това победата на Хопкърк през следващата година
е сензация. След нея младият ирландец се
превръща в суперзвезда. Получава 17 предложения за женитба по пощата. Дори "Бийтълс" му пращат поздравителна картичка,
надписана "Сега ти си един от нас, Пади". И
до ден днешен Хопкърк е последният британец, спечелил в Монте Карло.
НО ЗА MINI ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО.
През следващата година миниатюрната
кола пак печели Монте Карло, този път с
финландеца Тимо Макинен зад волана. През
1966 тримата пилоти на Мini Макинен, Алтонен и Хопкърк завършват първи, втори
и трети, но френските съдии ги дисквалифицират заради... нередовни фарове, и на
стълбичката се качва пилотът на Citroen.
През 1967 Рауно Алтонен печели третата
победа за Mini Cooper в Монако.
Между другото тримата пилоти се събраха
заедно за 40-ия юбилей на Mini Cooper през
2004. Алтонен и Хопкърк са живи и здрави,
но Макинен почина през 2017.
Самият Алек Исигонис не доживя да види
как творението му, родено от недоимъка
на 50-те, се превръща в най-продаваната
британска кола за всички времена. И в доказателството, че малките коли могат да са
също толкова забавни, колкото големите.
И даже повече.

сър Алек Исигонис
sir Alec Issigonis
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SIZE
MATTERS
55 years ago in Monte Carlo, the Mini proved that you
don’t have to be big and strong to be first
By KONSTANTIN TOMOV / Photography MINI

The year 2019 abounds in car anniversaries, but only a few of them are
as important as the first two. January marked the 55th jubilee of one of
the biggest revolutions in the history of motor sports. As well as the 60th
anniversary of the appearance of one of the best loved cars of all time. The
amazing thing is that both jubilees refer to (almost) one and the same car.
IN JANUARY 1964 a little known Irishman, named Paddy Hopkirk, dropped
a bombshell by winning the famous Monte Carlo Rally.
The Irishman’s success in itself was a surprise in this race, traditionally
dominated by the Scandinavians and the French. But the real sensation
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was not caused by the pilot, but by his car. Hopkirk won the rally with the
most unlikely car possible – a Morris Mini Cooper.
THIS MINIATURE BRITISH FUEL-EFFICIENT CAR was created amid the
Suez crisis and petrol coupons. Its serial version had only 34 hp, and things
like mirrors, seatbelts and heating were sold as additional extras.
Of course, Hopkirk’s racing car was boosted, but it still looked funny
against the backdrop of the then reigning V8s – it had a one-litre engine
and a modest 90 hp.
To make up for it, however, it is was much lighter, manoeuvrable and

TECHNOLOGY
ICONS

was born in Asia Minor and moved to the UK in the 1920s. In 1955 he was
appointed designer at the then British Motor Corporation (BMC). And after
the acute fuel shortage during the Suez crisis he was charged with creating
a small, fuel-efficient car to rival the Isetta.
THE FIRST MINI APPEARED EXACTLY 60 YEARS AGO, in the spring of
1959, initially with the Morris and Austin badges. It was not established as
a separate brand until a whole decade later. In the beginning, the car sold
well enough, but the big breakthrough came with Issigonis’ idea to make a
racing version. The task was assigned to his friend John Cooper, a famous
designer and the owner of a Formula One team.
THE ORIGINAL MINI COOPER did well in 1963, but Hopkirk’s win the next
year was nevertheless a sensation and turned the young Irishman into a
star. He got 17 marriage proposals in the mail. Even the Beatles sent him a
greeting card, saying "You're one of us now, Paddy”. To this day Hopkirk is
the last Briton to have won in Monte Carlo.

amazingly stable in the curves due to the low centre of gravity and wide
track.
ON THE HILLS ABOVE THE CÔTE D'AZUR Hopkirk literally demolished
the other racers with far more powerful machines such as the Ford Falcon
and Mercedes 220 SЕ. He was helped by the then handicap system, of
course, but the important thing is that for the first time the small, fuelefficient city car had become something you could have fun with.
THE MINI WAS DESIGNED BY A GREEK, named Alec Issigonis, who

BUT THIS WAS ONLY THE BEGINNING. The next year, the miniature car
again won the Monte Carlo Rally, this time with the Finn Timo Mäkinen
behind the wheel. In 1966, the three Мini pilots Mäkinen, Aaltonen and
Hopkirk came first, second and third, but the French race commissioners
disqualified them for lights that allegedly did not conform with official
regulations, and the Citroën pilot was crowned the winner. In 1967 Rauno
Aaltonen scored the third victory for Mini Cooper in Monaco.
By the way, all three pilots got together for Mini Cooper’s 40th jubilee in 2004.
Aaltonen and Hopkirk are alive and well, but Mäkinen passed away in 2017.
Alec Issigonis himself did not live to see his creation, born in the lean 1950s,
becoming the best-selling British car of all time. And proving that small cars
can be just as much fun as big ones. If not even more so.

Velvet Night Club

velvet.club

0876 391 374
0885 182 145

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

Пади Хопкърк с далечния си наследник Нани Рома, пилот от рали Дакар
Paddy Hopkirk with his distant heir, the Dakar Rally pilot Nani Roma

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

ИМПЕРИЯТА
ОТВРЪЩА
НА УДАРА
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА
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Новият електрически
e-tron е не само найважният модел за Audi, но
и ключът в предстоящата
битка между Tesla
и германските
производители

Някога, когато премиум производителите
имаха по три-четири модела в гамата си,
представянато на нов модел бе епохално
събитие. Днес, когато бройката е набъбнала до 20, 30 и дори 40, премиерите са
позагубили малко значението си. Но има и
изключения, и първият ни контакт с новото
Audi E-tron в Мюнхен е сред тях.
ТОВА Е НЕ ПРОСТО НАЙ-ВАЖНОТО Audi от
много години насам, това е най-важният
модел изобщо за концерна Volkswagen. Това
е тяхната mea culpa, която трябва да заличи спомена за Дизелгейт. Което обяснява
и защо в тази кола е вложено повече внимание от всяка друга в историята, освен
може би Bugatti Veyron.
Казано накратко, това е първият модел на
гиганта, създаден от самото начало като
електромобил.
Е-TRON Е ДЪЛГООЧАКВАНИЯТ КОЗ на
Volkswagen в очертаващата се битка с
Tesla за сърцата и душите на следващите
поколения. Съвсем скоро ще го последват
и други. Но от впечатлението, което ще
остави e-tron, до голяма степен зависят и
техните шансове.
Впрочем споменатата битка вече е в ход:
точно срещу технологичния център на Audi
на мюнхенското летище, откъдето стартира е-tron, американците са изтипосали
най-мощната версия на своя Model X.
В ТАЗИ БИТКА AUDI ИМА едно много неочаквано предимство: цената. Не сме свикнали германските премиум машини да ни се
струват евтини. Но на фона на Теsla наистина са. E-tron ще се продава в България
за около 150 000 лева - по-евтино дори от
новото Q8, с което са на една платформа.
Най-евтиният Model X на Теsla започва от
190 000 лева, а най-скъпият удря 300 хилядарки - точно два пъти над e-tron.
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The Empire
Strikes Back
The new electric e-tron is not only Audi’s most important
model, it is also key in the coming battle between Tesla
and the German manufacturers

If you’re one of those people for whom the thrill
of driving means stepping on the gas the minute
they see a straight stretch of road ahead, then
the answer is “yes”. The most powerful Моdel
X has 671 hp maximum power and can even
give over 700 hp for short periods. The e-tron
has "only" 360 hp, and in 8-second boosts the
system can give it 408 hp.
Acceleration from 0 to 100 km/h takes 5.7
seconds for Audi, and only 3.1 seconds for Tesla.
In theory, the Model X has a range of 540 km
on the old European Driving Cycle. The e-tron
promises 417 km, but on the new WLTP driving
cycle. Still, the slightly larger battery should give
Тesla an advantage.

MOREOVER, THE AUDI DOES a lot better in the
curves. The steering could be more direct, but
it is not Tesla’s unpredictable roulette. This is
a car you can safely push up mountain roads –
although you won’t forget even for a second that
it weighs nearly two and a half tonnes.
The other huge difference is in the interior.
Whereas Теsla gives you a bit of plush, a lot of
cheap plastic and one big tablet for your money,
the e-tron’s interior features the best possible
materials. The digital devices and multimedia
are the same as in the Audi А8. This is the most
silent car we’ve ever driven.
At the same time, it is absolutely practical with comfortable seats and plenty of space for
passengers in the back. The huge battery is
built into the chassis, leaving you with 600-litre
luggage space. Plus an extra 60 litres under the
hood to hold your cables.

BUT THAT’S WHERE ITS ADVANTAGES end.
First, because both of the given ranges are in
the sphere of wishful thinking. In real life, at
least one third of them is unattainable.
Our test e-tron, driven at temperatures around
zero and with the heating on full blast, gave a
range of 250 km in the beginning. After about
90 km (including full throttle on the motorway)
in the end the car still showed a 180 km range.
This is explained by the energy recuperation
system which uses both the brakes and the
electric motors themselves. As a result, the
e-tron recovers much more battery power than
all its competitors.

WE’VE SAVED THE BEST FOR LAST: the
virtual mirrors which, if you wish, can replace the
conventional side mirrors with a digital camera
system. This slightly reduces drag and will make
you feel like in a sci-fi movie. We’re not saying
it’s a nice feeling, though. The system works
smoothly, but looking down to the displays in the
front door panels is so unnatural that you might
well hit a truck before you get used to it. Besides
this, the cameras provide a rather deceptive
idea of the distance to objects behind the car.
We therefore advise you to skip this extra for
the time being. The Audi e-tron is innovative,
impressive and interesting enough as it is.

By KONSTANTIN TOMOV / Photography KOLELA

In the past, when premium carmakers had
some three or four models in their range, the
presentation of a new model was an epochal
event. Now that the number has ballooned to 20,
30 and even 40, premium cars have lost some
of their importance. But there are exceptions,
and our first contact with the new Audi e-tron in
Munich was one of them.
THIS IS NOT SIMPLY THE MOST IMPORTANT
Audi for many years, it is actually the most
important model for the Volkswagen Group. This
is their mea culpa, which has to erase the memory
of Dieselgate. It also explains why more attention
has been invested in this car than in any other
in history, except perhaps for the Bugatti Veyron.
In a nutshell, this is the giant’s first model
conceived right from the start as an electric car.
Е-TRON IS VOLKSWAGEN’S LONG AWAITED
trump card in the looming battle with Tesla for
the hearts and souls of the coming generations.
Others will follow soon enough. But the
impression that the e-tron will leave will largely
determine their chances.
In fact, the battle is already underway: just
opposite Audi’s technology centre at Munich
Airport where the e-tron got off the ground, the
Americans are displaying the most powerful
version of their Model X.
IN THIS BATTLE AUDI BOASTS an unexpected
advantage: the price. We’re not used to German
premium machines being inexpensive. But
compared to Теsla, they really are. The e-tron
will sell in Bulgaria for about 150,000 leva – even
less than the new Q8, with which they share the
same platform.
Теsla’s least expensive Model X starts at 190,000
leva, and the most expensive one comes to
300,000 leva¬ – twice more than the e-tron.
IS ТESLA TWICE MORE OF A CAR? It depends.
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IN ADDITION, IT IS ABLE to charge at 150
kilowatts, compared to Теsla’s limit of 120 kW.
For now this is an advantage only on paper
because the fastest charging points work at only
50 kW. But within two years there will be at least
300 new fast-charging points in Europe where
the e-tron will charge in just half an hour.
When it comes to straight line acceleration, the
Моdel X is unrivalled. But the e-tron is by no
means slow either – on the endless German
autobahn we managed 201 km/h, at least
according to the speedometer. The declared
maximum speed is 200 km. Most impressive,
however, is how quickly the car reacts at high
speeds. Accelerating from 120 to 160 km/h feels
just as easy and quick as from 40 to 80 km/h.

ЗАСТРАХОВКА
ЗАЩИТЕНА ФАМИЛИЯ

ЗАСТРАХОВАЙТЕ СВОЯ ДОМ С -20% ОТСТЪПКА

Погрижете се за спокойствието и сигурността на Вашия дом и имущество със застраховка
„Защитена фамилия”!

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ЗАД „АРМЕЕЦ”:
• Защита на дома срещу
минимална премия от 10 лв.;
• 20% отстъпка от застрахователната премия;
• Застрахователно покритие, изцяло съобразено
с Вашето жилище и имуществото Ви;
• Бърза процедура и експертна консултация
при сключване на застраховката;

• Възможност за избор на застрахованите
рискове;
• Покритие срещу кражба чрез взлом и кражба
с техническо средство до 14 000 лева без опис
на имуществото;
• Навременно изплащане на щетите
в случай на застрахователно събитие;
• Осигурен денонощен Асистанс център
с телефони: 0 700 1 3939 и 0887 922 444.

Застраховка „Защитена фамилия“ на промоционална коледна цена може да сключите в офисите
на ЗАД „Армеец“ и при застрахователните брокери и агенти – партньори на компанията.
За допълнителна информация посетете www.armeec.bg

ПРОМОЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО 28.02.2019 г.
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ДАЛИ ТESLA-ТА Е ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ
КОЛА? Зависи. Ако сте от онези, за които удоволствието от карането означава
да натискат юнашки газта, когато видят
права отсечка пред себе си, отговорът
е "да". Най-мощният Моdel X има 671 коня
максимална мощност, а за кратки периоди
може да даде дори над 700. При e-tron конете са "само" 360, а за 8-секундни тласъци
системата може да подаде 408.
Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 5.7
секунди при Audi, а при Tesla е едва 3.1.
Пробегът при Model X на теория е 540 километра по стария европейски цикъл. E-tron
обещава 417 км, но по новия. Все пак малко
по-голямата батерия би трябвало да даде
предимство на Тesla.
НО С ТОВА ПЛЮСОВЕТЕ ЗА НЕЯ приключват. Първо, защото и двата обявени пробега са в кръга на мечтите. В реалния живот
поне една трета от тях е непостижима.
Нашият тестов е-tron, каран при температури около нулата и с постоянно включено
отопление, даваше 250 километра обхват
в началото. След около 90 километра тест
(включително и газ до дупка на магистралата) накрая колата показваше още 180 километра пробег. Обяснението е в системата
за рекуперация на енергията, която ползва
и спирачките, и самите електромотори. В
резултат e-tron възстановява значително
повече заряд в батериите от всичките си
конкуренти.
ОСВЕН ТОВА Е СПОСОБЕН да се зарежда
при 150 киловата, докато таванът на Теsla
е 120. Засега това е кухо предимство, защото най-бързите зарядни станции работят
при едва 50 кВт. Но до две години в Европа
ще се появят поне 300 нови бързи станции,
на които е-tron ще се зарежда за едва половин час.
В ускорението по права линия Моdel X е без
конкуренция. Но e-tron също никак не е бавен
- на безлимитната германска магистрала
успяхме да вдигнем 201 км/ч, поне според
скоростомера. По брошура максималната
скорост е 200. Най-впечатляващо е колко
бързо откликва колата при високи скорости.
Достигането от 120 до 160 км/ч се усеща
също толкова лесно и бързо, колкото и от
40 до 80.
ОСВЕН ТОВА AUDI-ТО СЕ ДЪРЖИ доста подобре в завой. Воланът не е от най-директните, но не е и непредсказуема рулетка като
в Теsla. Това е кола, която спокойно можете
да юркате по планинските пътчета - макар
че нито за момент няма да забравите, че
теглото й е два тона и половина.
Другата колосална разлика е в интериора.
Докато Теsla в замяна на парите ви дава
малко плюш, доста евтини пластмаси и един
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408

к. с. максимална мощност (до 8 сек)
hp max power (8 sec)

664

Нм максимален въртящ момент
Nm max torque

200

км/ч максимална скорост
km/h maximum speed

5.7

секунди 0-100 км/ч
seconds 0-100 km/h

417

км максимален пробег (WLTP)
km maximum range (WLTP)

голям таблет, вътрешността на e-tron е с
най-добрите възможни материали. Дигиталните прибори и мултимедията са същите
като от Audi А8. Това е и най-тихата кола,
която сме карали някога.
В същото време е напълно практична - с
удобни седалки и много простор и за задните
пътници. Огромната батерия е вградена в
шасито, което ви оставя 600 литра багажник. Плюс допълнителни 60 литра под предния капак, където да си държите кабелите.
ЗА ДЕСЕРТ ОСТАВИХМЕ най-впечатляващата играчка: дигиталните камери, които при
желание от ваша страна могат да заменят
страничните огледала. Това намалява малко
въздушното съпротивление, и освен това
ще ви накара да се чувствате като в някоя
фантастика. Но не казваме, че усещането
е приятно. Системата работи гладко, но
вглеждането надолу към екраните във вратите е толкова неестествено, че вероятно ще засечете някой камион, преди да сте
привикнали. Освен това камерите дават
доста измамна представа за разстоянието
до обекти зад колата.
Затова съветът ни е засега да пропуснете
тази екстра. Audi е-tron е достатъчно новаторско, впечатляващо и интересно дори и
без нея.
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ЧЕРНО, БЕЗ ЗАХАР

110 | 
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ЗАПЛЕТЕНАТА ИСТОРИЯ НА КОПСИС
THE INTRICATE STORY OF KOPSIS

102 |

СЕЗОНЪТ НА СУШАТА
THE SEASON OF DROUGHT
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Събитията
и нещата, за
които ще се
говори през
февруари

КЛАСИКА

СПОРТ

КОНЦЕРТ

АНДЖЕЛА ГЕОРГИУ // Софийската филхармония под диригентството на Найден
Тодоров ще акомпанира на една от найбляскавите звезди на съвременната опера. Румънското сопрано идва за първия
си концерт в България, а репертоарът
се пази в тайна (макар мнозина да подозират, че Георгиу ще заложи на това, с
което стана известна – оперите на Пучини). Тя сама е избрала тенора, който ще й
приглася – 37-годишният американец Стивън Костело.

SOFIA OPEN // България за четвърти път
е домакин на турнир от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), като победителят ще добави
250 точки към резултата си в световната ранглистата. Бившият номер 3 Стан
Вавринка идва за втори път, наред с Гаел
Монфис, Карен Хачанов, Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Николоз Басилашвили, Фернандо Вердаско и шампиона от
първото издание на турнира Роберто Баутиста Агут.

TOM ODELL // Новият бард на тъжната
песен е едва на 27, но вече е създал някои от най-лиричните британски песни
в последните години. Том Одел, носител
на награди BRIT и Ivor Novello, идва в България по повод третия си албум Jubilee
Road, излязъл в края на 2018. Баладичната
If You Wanna Love Somebody от него има
милиони гледания, но феновете му очакват да чуят и песните, с които научихме
името му - Another Love и I Know.

25 февруари, НДК, София

3-10 февруари, Арена Армеец, София

15 февруари, НДК, София

EN

CLASSIC

SPORT

CONCERT

ANGELA GHEORGHIU // The Sofia Philharmonic, conducted by Nayden Todorov, will accompany one of the brightest stars of presentday opera. The Romanian soprano is coming
for her first concert in Bulgaria, and the repertoire will be kept secret (although many
people suspect that Gheorghiu will stake on
the thing that made her famous - Puccini’s
operas). She has chosen the tenor who will
accompany her - the 37-year-old American
Stephen Costello.

SOFIA OPEN // Bulgaria hosts for the fourth
time a tournament from the calendar of the
Association of Tennis Professionals (ATP),
and the winner will add 250 points to his
result in the worldwide rankings. The former
number 3 Stanislas Wawrinka is coming for
the second time, along with Gael Monfils,
Karen Khachanov, Stefanos Tsitsipas, Daniil
Medvedev, Nikoloz Basilashvili, Fernando
Verdasco and the champion from the first
issue of the tournament Roberto Bautista Agut.

TOM ODELL // The new bard of the sad song
is only 27 years old, but has already created
some of the most lyric British songs in recent
years. Tom Odell, a BRIT and Ivor Novello
awards winner, is coming to Bulgaria on the
occasion of his third album Jubilee Road, which
came out in the end of 2018. His balladic If You
Wanna Love Somebody has millions of views,
but his fans are expecting to hear the songs
with which we got to know his name - Another
Love and I Know as well.

25th of February, National palace of Culture,
Sofia

3rd - 10th of February, Arena Armeets, Sofia

15th of February, National Palace of Culture,
Sofia
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Events and
things that
will be
discussed in
February
КНИГА

ФЛАМЕНКО

КИНО

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ОГИ МАРЧ // Канадецът Сол Белоу е носител на Нобелова награда за литература и награда „Пулицър“, а
романът му „Приключенията на Оги Марч“
е поставян наравно със „Спасителят в ръжта“ и „Моби Дик“. Излязъл през далечната
1953, това е първото му издание на български в превод на Пейчо Кънев. На близо 600
страници се проследява съдбата на Оги
Марч - хлапе от беден квартал на Чикаго
във времето на Голямата депресия.

VICENTE AMIGO // От „наследник на Пако
де Лусия“ до „най-значимият съвременен
фламенко китарист“ - това са етикетите, с които свързваме Висенте Амиго.
51-годишният изпълнител от Кордоба е
още носител на „Грами“ за най-добър фламенко албум, както и китарист, споделял
сцената със самия Пако, Джон Маклафлин,
Ал Ди Меола, Милтон Насшименто. В България идва със спектакъла „Сърцето на
Андалусия“.

ФАВОРИТКАТА // Последният филм на Йоргос Лантимос („Омарът“, „Убийството на
свещения елен“) се чака с огромно нетърпение. То е породено както от бляскавия
актьорски състав (Ема Стоун, Рейчъл
Вайс, Оливия Колмън), така и от съвсем
прясната награда „Златен глобус“ за главна женска роля на последната. Действието
се развива през XVIII век в Англия, където
една безволева кралица (Колмън) е позволила властта да бъде безгласно дадена на
приятелката й лейди Сара (Вайс). Докато
не се появява новата фаворитка (Стоун).

Издателство “Лист“

6 февруари, Зала 1 на НДК, София

От 8 февруари по кината
EN

FLAMENCO

CINEMA

THE ADVENTURES OF AUGIE MARCH // The
Canadian Saul Bellow is a Nobel Prize winner
for literature and a “Pulitzer” prize winner, and
his novel “The Adventures of Augie March” has
been placed next to “The Catcher in the Rye”
and “Moby-Dick”. First published as far back
as in 1953, this is the first edition in Bulgarian,
translated by Peycho Kanev. On almost 600
pages the fate of Augie March is traced out - a
kid from a poor neighbourhood of Chicago during the time of the Great Depression.

VICENTE AMIGO // From „a successor of Paco
de Lucía“ to „the most significant contemporary flamenco guitarist” - these are the labels,
which we connect with Vicente Amigo. The
51 years old performer from Córdoba is also
a „Grammy Award“ Winner for best flamenco
album, as well as a guitarist who has shared
the stage with Paco himself, John McLaughlin,
Al Di Meola, Milton Nascimento. He is coming
to Bulgaria with the performance "The heart of
Andalusia".

THE FAVOURITE // The latest film by Yorgos
Lanthimos (“The Lobster”, “The Killing of a
Sacred Deer”) is eagerly anticipated. The anticipation is due both to the cast (Emma Stone,
Rachel Weisz, Olivia Colman), and to the quite
freshly won by the latter “Golden Globe” award
for Best Actress. The film is set in 18th century
England, where a weak-willed queen (Colman)
has allowed for the power to be given in silence
to her friend lady Sarah (Weisz). Until the new
favourite (Stone) appears.

“List“ publishing house

6th of February, Hall 1 of the National Palace of
Culture, Sofia

In cinemas 8th of February

Текст КРИСТИНА НИГОХОСЯН / By CRISTINA NIGOHOSIAN
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СТИЛИЯН КИРОВ:

ПЪТЯТ НА
ДИРИГЕНТА
Едва на 35, българинът вече ръководи Илинойската
филхармония и още два оркестъра отвъд океана
Текст МАРИЯ ПАПАЗОВА / Фотография ILLINOIS PHILHARMONIC ORCHESTRA

С

рещаме се в зала „България“ дни преди концерта му
пред българска публика. Репетира със Софийската
филхармония. От пръв поглед се вижда, че Стилиян
Киров не се вписва в традиционните стереотипи за
диригент. В оркестрите често описват хората с палките
като строги и затворени. Стилиян е усмихнат, през цялото
време разговаря с оркестъра и не пропуска да се пошегува.
Сам си признава, че не се вписва в типичните представи за
диригент.
„МИСЛЯ, ЧЕ СТРОГОСТТА Е ЕДНА ОТМИНАЛА епоха. Смятам,
че за да се постигне музицирането, трябва всички ние да
въприемем, че сме колеги, че сме приятели и всички заедно
търсим музиката“, разказва един от най-успелите млади
български творци в новата рубрика на Bulgaria ON AIR "Зад
маската".
Неговото собствено търсене започва още от дете, пред
пианото в хора. Макар родителите му да не са музиканти,
те създават у Стилиян любов не само към класическата, но и
към народната и рок музиката. „Имаше един момент, в които
трябваше да избирам по кой път ще поема – дали ще бъда
музикант или нещо друго. И досега не мога да си представя, че
мога да върша нещо друго. За мен музиката е начин на живот“,
казва Киров.
ПЪТЯТ ОТ ТОВА ПИАНО ДО ИЛИНОЙСКАТА ФИЛХАРМОНИЯ в
Парк Форест, Чикаго, обаче не е кратък. Киров първо завършва
Националната музикална академия в София, а след това тръгва
на запад, като добавя магистратура по дирижиране в Париж.
Става асистент в операта в Маси. След един сезон обаче
ръководителят му го уволнява с неочакваното обяснение, че
иска Стилиян да търси нови предизвикателства, за да се
развива като музикант. Младият диригент така и прави продължава още по- на запад, за да стане възпитаник на найпрестижното висше училище за музика в Ню Йорк - "Джулиард".
КАРИЕРАТА МУ ЗАД ОКЕАНА не е бърза и безоблачна, но
постепенно нещата се нареждат. Днес Киров е музикален
директор на Илинойската филхармония и един от най-младите
диригенти на подобна позиция. За него авторитетният
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Chicago Tribune писа: „Свежа аномалия в епоха на музиканти,
които мислят само за автобиографиите си“. Той приема
квалификацията с усмивка. Но за какво мисли Стилиян Киров,
ако не за биографията си?
„Винаги мисля за музиката като начало. Автобиографията
донякъде е важна, защото имаш възможност да работиш с
по-голями оркестри, но крайната цел е музиката“, споделя
диригентът.
ДИРИГЕНТСКАТА ПАЛКА, колкото и да е привидно лека,
всъщност носи тежка отговорност, казва Киров. "Това е
отговорност не само за самия себе си – как ще се представиш,
а за атмосферата, която ще създадеш за музикантите, за да
им дадеш възможност да дадат всичко от себе си“, обяснява
младият диригент.
Макар че в професионален план е свикнал той да дирижира
оркестъра, в личен план нещата не стоят така. Стилиян е
щастливо женен и има 4-годишен син, който вече показва
талант в музиката, макар че основното влечение на малкия е
към науката и техноголиите.
„МИСЛЯ, ЧЕ СИНЪТ МИ ДИРИЖИРА нещата вкъщи, като цяло.
Има доста добри лидерски способности“, споделя Стилиян и
допълва, че ще го подкрепи, какъвто и професионален път да
избере след години.
Чува мелодията на света около него оптимистично и вярва
в светлото бъдеще, на което ние самите сме диригенти.
Саундтракът на живота му е различен: „Зависи от
настроението. Предполагам, че доста ще се мени – от доста
сантиментална, до много весела, понякога много инфантилна.
Това е много важно, човек не бива да губи детето в себе си“.
Има още много големи сцени, към които гледа. „Засега само
гледам натам и се вдъхновявам от хората, които са на тях.
Но кой знае, един ден може би съдбата ще ме заведе и там“.
Признава, че би искал последният му концерт да е на сцената
на зала „България“, където се качва за пръви път като
студент. А защо не и с българско произведение?
* "Зад маската с Мария Папазова" е всяка сряда в „България
сутрин“ по телевизия Bulgaria ON AIR
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STILIAN KIROV:

THE CONDUCTOR’S WAY
At only 35, the Bulgarian is already leading the Illinois Philharmonic
and two other orchestras overseas
By MARIA PAPAZOVA / Photography ILLINOIS PHILHARMONIC ORCHESTRA

W

e meet at the Bulgaria Hall, a
few days prior to his concert before Bulgarian audiences. He is
rehearsing with the Sofia Philharmonic. It is immediately apparent that Stilian Kirov does not fit the traditional stereotype of a
conductor. In orchestras, the men with the baton
are often described as stern and reticent. Stilian
is all smiles, talking to the orchestra all the time
and often joking. He readily admits that he does
not fit into the typical image of a conductor.
“I THINK THAT STERNNESS IS A THING OF
THE PAST. I believe that in order to make music
we must all accept that we are colleagues, that
we are friends and that we are all looking for
the music together,” one of the most successful
young Bulgarian artists tells us in Bulgaria ON
AIR’s latest regular feature “Behind the Mask”.
His own quest began already as a child, at the
piano in the choir. Although his parents are not
musicians, they fostered in Stilian not only a love
for classical music, but for folk and rock music
as well. “At one point I had to choose which road
to take –to become a musician or something
else. I still cannot imagine doing anything else.
To me, music is a way of life,” Kirov says.
THE ROAD FROM THIS PIANO TO THE
ILLINOIS PHILHARMONIC ORCHESTRA in Park
Forest, Chicago, was not a short one, though.
Kirov first graduated the National Academy of
Music in Sofia before heading west, adding a
Master’s degree in conducting in Paris. He
was then appointed assistant conductor at the
Opera de Massy. After one season, however,
his teacher dismissed him with the unexpected
explanation that he wanted Stilian to seek new
challenges in order to develop as a musician.
And that’s what the young conductor did - he
moved even further west to become a graduate
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of the most prestigious school of music in New
York – Juilliard.
HIS OVERSEAS CAREER was neither quick
nor easy, but gradually things fell into place.
Today Kirov is the music director of the
Illinois Philharmonic Orchestra and one of the
youngest conductors in such a position. This
is what the prestigious Chicago Tribune wrote
about him: “Stilian Kirov is a refreshing anomaly
in an age of young conductors who regard each
podium appointment as just another conquest
to pad out their resumes.” He accepts this with
a smile. But what is Stilian Kirov thinking of, if
not his resume?
“I always think of music for a start. The resume
is important to some extent because it gives you
the chance to work with bigger orchestras, but
the ultimate goal is the music,” the conductor
says.

“THE CONDUCTOR’S BATON, light though it
may seem, actually carries a heavy responsibility,” Kirov says. “This is responsibility not
only for yourself – how you will perform, but
for the atmosphere you will create for the musicians to give them the opportunity to do their
best,” the young conductor explains.
Although professionally he is accustomed to
conducting the orchestra, in his private life
things are different. Stilian is happily married
and has a four-year-old son who is already
showing a talent for music, although he is still
mainly attracted to science and technology.
“I THINK THAT MY SON CONDUCTS
things at home in general. He has fairly good
leadership qualities,” Stilian says and adds
that he will support him regardless of what
career he might choose in future.
He perceives the melody of the world around
him with optimism and believes in the bright
future of which we are our own conductors.
The soundtrack of his life is different: “It
depends on the mood. I guess it will change
a lot – from very sentimental to very merry
and sometimes to very infantile. This is very
important because you must never let the
child inside you die.”
There are many other stages to which he is
looking. “For now, I am only looking to them
and am inspired by the people on them. But,
who knows, one day maybe fate will take me
there as well.”
He admits that he would like to have his last
concert on the stage of the Bulgaria Hall which
he ascended for the first time as a student.
Perhaps even with a Bulgarian piece of music.
* "Behind the Mask with Maria Papazova" airs
every Wednesday in “Bulgaria Morning” on
Bulgaria ON AIR television.
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БЪЛГАРСКИТЕ КРЕПОСТИ:

ЗАПЛЕТЕНАТА
ИСТОРИЯ НА
КОПСИС
Една от най-запазените и лесно достъпни останки от Средните векове по
странна ирония е и от най-слабо познатите
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА

Повечето оцелели крепости от средновековна България са мъчно достъпни и в затънтени краища на страната. Но има и
изключения. Ако минавате по подбалканския
път, на влизане в Сопот просто погледне-
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те към планината, и ще видите една от
най-интересните.
НАРИЧАТ Я АНЕВСКОТО КАЛЕ, по близкия
квартал Анево. Но всъщност това е цита-

делата на някогашния град Копсис, столица
на най-могъщия български болярски род и
място, което играе важна роля не само в
нашата, но и в сръбската история.
Трябва да последвате табелите от Анево

TRAVEL
CASTLES

със Смилец - според един византийски историк той просто "изчезва". Но роднините
му продължават да играят ключова роля в
събитията на полуострова. По-малката
му дъщеря Теодора се омъжва за сръбския
престолонаследник Стефан Дечански и
ражда Стефан Душан, бъдещия най-велик
сръбски владетел. По-голямата Марина се
намесва в българските борби за власт чрез
съпруга си деспот Алдемир, чичо на Светослав Тертер, но в крайна сметка е прогонена в изгнание.
БРАТЯТА МУ РАДОСЛАВ И ВОЙСИЛ също
имат апетит към търновския трон. Радослав дори опитва поход с византийска
подкрепа, за да го завземе, но е разбит и
ослепен от Алдемир, съпруга на племенницата си. Войсил завършва дните си като
византийски военачалник, но така и не успява да си върне Копсис.
Съдбата на това семейство добре отразява хаоса, в който е изпаднало Второто
българско царство в онази епоха. Но само
политически ли е този хаос, или превратностите оказват влияние и върху икономиката, отслабвайки допълнително страната
преди османските нашествия? Как изглеждат в това отношение българските земи в
началото на XIV век?
"ВСЪЩНОСТ - ОТНОСИТЕЛНО ДОБРЕ",
отговаря на този въпрос проф. Христо Матанов, историк от Софийския университет
и един от най-задълбочените изследователи на последните десетилетия на Вто-

и да хванете тесния път, водещ към планината. Той свършва точно до останките
на средновековната църква на Копсис. Оттук трябва да хванете маркираната пътека нагоре към крепостта. Изкачването е
стръмно, но не е прекалено дълго. Половин
час по-късно ще видите отблизо останките
от родовия замък на болярите Смилец, Радослав и Войсил.

рото българско царство. "Трябва да имаме
предвид, че българските земи никога не са
били водещи в Европа в икономическо отношение. Те винаги са се намирали на някакво, да кажем, средно ниво. През XIV век
го поддържат - сведения за това намираме
и в сметководните книги от епохата, и в
обстоятелството, че в България венецианци, дубровчани и други купуват голямо
количестнво жито... Археологията показва,
че занаятчийството също е на сравнително добро ниво. България участва активно в
този обмен между Югоизточна и Западна
Европа: примерно изнася храни и суровини, а
внася оръжие. Причините за падането й не
са икономически".
ДНЕС КОПСИС Е ЕДНА ОТ НАЙ-ЗАПАЗЕНИТЕ български крепости - на някои места
стените й се издигат до 12-13 метра. Което чак не е за вярване, като се има предвид
колко дълго е пренебрегвана от държавата.
Аневското кале е описано още от Иван
Вазов и Константин Иречек, но трябва да
мине цяло столетие, чак до 80-те години
на ХХ век, преди най-после да се направят
сериозни разкопки.
ТЕ УСТАНОВЯВАТ С ДОБРА ДОБРА ТОЧНОСТ кога е създадена тази крепост - някъде в началото на XIII век, а също и гибелта
й, която съвпада с османските нашествия.
Но има още много детайли в историята на
могъщия Копсис, които тепърва трябва да
се попълват. Надяваме се само да има от
кого.

Съдбата на това семейство добре
отразява хаоса, в който е изпаднало
Второто българско царство в онази епоха

В КРАЯ НА XIII ВЕК ТЕЗИ ТРИМА БРАТЯ владеят така нареченото Средногорско княжество - обширна и богата област от Копсис
до днешния Сливен. Това е време на силни
боляри и слаби царе. Владетелите в Търново трябва да се съобразяват и с амбициите
на собствените си васали, и с Византия, и с
могъщата татарска Златна орда. След принудителното изгнание на цар Георги I Тертер амбициозният Смилец използва шанса
си и сам се възкачва на българския престол.
Царуването му продължава шест години, до
завръщането на Тертеровия син Тодор Светослав от заложничество при татарите.
НЯМА СВЕДЕНИЯ КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО
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BULGARIAN CASTLES:

THE INTRICATE
STORY OF KOPSIS
Oddly enough, one of the best preserved and easily accessible
remains of the Middle Ages is the least well known
By KONSTANTIN TOMOV / Photography KOLELA

Most of the surviving Bulgarian mediaeval castles are difficult to access and located in outof-the-way places. But there are exceptions.
If you’re travelling on the sub-Balkan road,
when entering the town of Sopot, just look up
towards the mountain and you’ll see one of the
most intriguing ones.
IT IS KNOWN AS ANEVO FORTRESS, after
the nearby Anevo quarter. But actually it is the
citadel of the former town of Kopsis, the capital
of the most powerful Bulgarian family of nobles
and a place that played an important role in the
history of both Bulgaria and Serbia.
Just follow the signboards from Anevo along
the narrow road leading to the mountain. It
ends at the ruins of Kopsis’s mediaeval church.
From here you have to continue along the signposted path up to the fortress. The climb is
steep, but not too long. Half an hour later you’ll
see the remains of the native castle of the nobles Smilets, Radoslav and Voysil.
AT THE END OF THE 13TH CENTURY, THE
THREE BROTHERS ruled the so-called Sredna
Gora realm – a vast and rich area stretching
from Kopsis to present-day Sliven. This was
a time of strong nobles and weak tsars. The
rulers in Tarnovo had to consider the ambitions of their own vassals, Byzantium, as well
as the powerful Tatar Golden Horde. After the
forced exile of Tsar Georgi I Terter, the am-
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bitious Smilets saw his chance and ascended
the Bulgarian throne himself. His reign lasted
for six years, until the return of Terter’s son
Todor Svetoslav, who had been kept hostage
by the Tatars.
THE FATE OF SMILETS is unknown – according to a Byzantine historian, he simply “vanished”. But his family continued to play a key
role in events on the peninsula. His younger
daughter Teodora married the Serbian heir
to the throne Stefan Dečanski and gave birth
to Stefan Dušan, the greatest future Serbian
ruler. His elder daughter Marina intervened in
the Bulgarian power struggles through her husband Despot Aldimir, Svetoslav Terter’s uncle,
but was eventually banished into exile.
HIS BROTHERS RADOSLAV AND VOYSIL
also aspired to the Tarnovo throne. Radoslav
even attempted a campaign with Byzantine
support in order to usurp it, but was crushed
and blinded by Aldimir, his niece’s husband.
Voysil ended his days as a Byzantine military

commander , but never managed to regain
Kopsis.
The fate of this family is a good reflection of
the chaos that reigned in the Second Bulgarian Empire at that time. Was this chaos only
political or did the vicissitudes also affect the
economy, further weakening the country before the Ottoman invasions? What did the Bulgarian lands look like in this respect in the early
14th century?
"ACTUALLY – QUITE WELL,” says Prof. Hristo
Matanov, historian at Sofia University and one
of the leading experts on the last decades of
the Second Bulgarian Empire. "Let’s not forget that the Bulgarian lands were never leading in Europe in an economic respect. They
were always at an average level, which was
maintained in the 14th century. We know about
this from the accounts of merchants and the
fact that Venetians and the inhabitants of Dubrovnik, among others, bought large quantities
of wheat... Archaeology shows that craftsmanship was also fairly well developed. Bulgaria

was actively involved in this trade exchange
between Southeastern and Western Europe.
For example, it exported foods and imported
weapons. The reasons for its fall were not economic.”
TODAY KOPSIS IS ONE OF THE BEST PRESERVED Bulgarian fortresses – its walls rising
to 12-13 metres in places. Something that is
hard to believe, considering how long it was
ignored by the state.
Although Anevo Fortress was described already by Ivan Vazov and Konstantin Jireček,
a whole century had to pass, right up to the
1980s, before serious excavations were finally
made.
THEY ESTABLISHED FAIRLY ACCURATELY
when this fortress was built – sometime in the
early 13th century, and the time of its destruction, which coincides with the Ottoman invasions. But there are still many details left in the
history of powerful Kopsis that remain to be
filled in. We can only hope that they will be.
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СЕЗОНЪТ
НА СУШАТА
Зимата е ожесточен враг на здравата кожа. Няколко
сигурни начина да се предпазим от нея
Текст МАРИНА МИНКОВА / Фотография SHUTTERSTOCK

Студените месеци са трудни за повечето хора - не само заради честите грипове.
Студът, късите дни и отминалите празници не влияят благотворно на настроението. А също и на кожата.
Студеният вятър, рязката промяна на времето и ниските температури подлагат на
изпитание нейното здраве. Свикнали сме
да се грижим за лицето си през лятото, но
през зимата това е също толкова наложително. Студът изсушава кожата, която и
без това е лишена от витамини и с намалени липиди.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СУХАТА КОЖА?
Дерматолозите я наричат ксерозис кутис
(произлиза от гръцката дума „ксеро“, което
означава сух). Причината за нея е понижаването на количеството на повърхностните
липиди, разказва Боряна Тимнева, кoзметолог и кинезитерапевт от клиника по естетична медицина.
Но има и други фактори, които изсушават
допълнително кожата през студените месеци - и сред тях са някои от любимите ни
неща като горещите вани и душове. Според
Тимнева прекаляването с почистващите
продукти и агресивното триене с хавлиена
кърпа също водят до проблеми. В студения
сезон да влезем в топла стая е чудесно усащане, но парното е враг на здравата кожа.
През зимата хората не ожадняват толкова
често, но недостатъчният прием на течности също вреди на свежия вид. А защитата
от ултравиолетови лъчи, която повечето
от нас свързват само с лятото, си остава.
Така че не тръгвайте на ски без крем, съ-
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ветват експертите.
СИМПТОМИТЕ НА СУХАТА КОЖА са сухота, сърбеж и залющване, което се забелязва предимно по ръцете и краката. Не
пренебрегвайте чувството за стягане и
опъване, особено след взимане на душ. Зачервената и раздразнена кожа също трябва
да задейства лампичка в главата ви.
КАКВО ДА НАПРАВИМ У ДОМА? Няма да
ви изненадаме - в домашни условия е необходима редовна хидратация с овлажняващи
продукти, като за предпочитане са кремовете на липидна, а не на водна основа. Не
подценявайте избора на продукт - най-добре е това да стане след дерматологична
консултация, при която лекарят ще определи кое е решението за вас. За предпочитане
са продукти, които съдържат млечна киселина и урея. Ако забелязвате зачервяване на
кожата с оформяне на екземни плаки, може
да се приложи за кратко време крем, съдържащ 1% хидрокортизон.
СПАСИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ. Подходящо
начало е почистването на лицето, микродермабразио, както и пилингите. Тези процедури подготвят кожата да поеме други активни съставки, които могат да се
вкарат в нея чрез мезотерапии например.
Мезотерапиите са иглени или безиглени,
като чрез тях се вкарават в т. нар. средна
дерма подходящи активни съставки – витамини, колаген, минерали, пептиди, олигоелементи. Идеални за сезона са и процедурите с апаратура, като радиочестотния

лифтинг. Само за 40 минути той като с
магическа пръчка може да смъкне пет години от видимата ви възраст, уверява Боряна
Тимнева. Всъщност става дума за лазер от
последно поколение, който работи с радиочестотен ток. Той дозира прецизно и се
комбинира с интензивно охлаждане.
Токът влиза дълбоко в кожата до самата
дерма. Процедурата известна е още и като
лифтинг в обедната почивка, защото може
да се направи бързо, без никакви нежелани
странични ефекти като зачервяване, подуване и подпухване.
ПОДХОДЯЩА ПРОЦЕДУРА за дълбока регенерация е Intraceuticals - интрадермално
вкарване на хиалуронова киселина, витаминин А, С и Е, алое вера и зелен чай.
Друга адекватна терапия е Silk Peel
Dermalinfusion. При нея много нежно и деликатно кожата се ексфолира, отстраняват
се мъртви клетки, бактерии и замърсявания. Всичко се случва едновременно – ексфолиране, екстракция и инфузия. Терапията
повлиява дори резистентното акне, хиперпигментирана, дехидратирана и увредена
от слънцето кожа.
МИСЪЛ ЗА ЛЯТОТО. Студените месеци са
идеали и за епилация. Duetto MT Evo е революционна система, която надминава всички
останали диодни апарати. Премахва окосмяване дори на кожи с тен. Осигурява комфорт
без риск от изгаряне и пигментации. Процедурата е гарантирано безболезнена, като са
необходими една или две, най-много три процедури, подчертава козметолог Тимнева.
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The Season of
Drought
Winter is a vicious enemy of healthy skin. Several
sure ways of guarding against it
By MARINA MINKOVA / Photography SHUTTERSTOCK

The cold months are difficult for most people not just because the frequent flus. The cold, the
short days and the past holidays are not having
a good influence on the mood. And on the skin
as well.
The cold wind, the sudden changes in the
weather and the low temperatures are challenging its health. We are used to taking care of our
face in the summer, but during the winter this
is just as necessary. Cold makes the skin dry,
the latter already being denuded of vitamins and
with reduced lipids.
WHAT IS DRY SKIN? Dermatologists are calling it xerosis cutis ( it comes from the Grek word
“xero”, which means dry). The reason for it is the
reduction of the quantity of surface lipids, Boryana Timneva, cosmetologist and kinesitherapist
from an aesthetic medicine clinic, says.
But there are other factors, which are making
the skin additionally dry during the cold months
- and among them are some of our favourite
things such as hot baths and showers. According to Timneva going too far with the hygiene
products and the aggressive wiping with a towel
are also leading to problems. During the cold
season going into a warm room is a pleasant
feeling, but heating is an enemy to healthy skin.
In wintertime people don’t get thirsty as often,
but the insufficient intake of liquids is also harmful to the fresh appearance. And the protection
against UV radiation, which most of us are associating only with the summer, remains. So don’t
go skiing without UV protection cream, experts
are advising.
THE SYMPTOMS OF DRY SKIN are dryness,
itching and peeling, which is primarily noticeable
on the hands and feet. Do not ignore the feeling
of tightening and stretching, especially after taking a shower. Red and irritated skin should also
switch a light bulb in your head as well.
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WHAT TO DO AT HOME? We will not surprise
you - what is necessary in a domestic environment is a regular hydration with moisturizing
products, preferably creams that are lipid-based,
rather than water-based. Do not underestimate
the choice of a product - it is better for this to
take place after a dermatological consultation,
with which the doctor will determine which is the
solution for you. Products should be preferred
that contain lactic acid and urea. If you are noticing a reddening of the skin with the formation
of eczema plaques, a cream containing 1% hydrocortisone may be applied for a short period
of time.
RESCUE PROCEDURES. An appropriate start
consists in cleaning the face, microdermabrasion, as well as peelings. These procedures
are preparing the skin for absorbing other active ingredients, which may be introduced in it
Боряна Тимнева
Boryana Timneva

by means of mesotherapies for example. Mesotherapies are whether with needles or needlefree, and with them appropriate active ingredients - vitamins, collagen, minerals, peptides,
oligo-elements - are being introduced to the
so-called middle derma. The procedures with
apparatuses are ideal for the season as well,
such as the radiofrequency facelift. In only 40
minutes it may as if by magic remove five years
of your visible age, Boryana Timneva assures.
In fact we are speaking of a latest generation
laser, which is working with a radio-frequency
current. It doses precisely and is combined with
intensive cooling.
The electrical current enters deeply in the skin
up to the derma itself. The procedure is also
known as a “lunch hour” facelift, because it may
be performed quickly, with no unwanted side effects such as reddening, swelling and bloating.
AN APPROPRIATE PROCEDURE for deep regeneration is what Intraceuticals is - intradermal
introduction of hyaluronic acid, vitamin A, C and
E, aloe vera and green tea.
Another adequate therapy is Silk Peel Dermalinfusion. With it the skin is very tenderly and delicately exfoliated, dead cells, bacteria and contaminations are removed. It is all taking place
at the same time - exfoliation, extraction and
infusion. The therapy influences even resistant
acne, hyperpigmented, dehydrated and harmed
by the sun skin.
A THOUGHT FOR THE SUMMER. The cold
months are ideal for epilation as well. Duetto MT
Evo is a revolutionary system, which surpasses
all other diode apparatuses. It removes hair even
on skins with a complexion. It provides comfort
without the risk of burns and pigmentations. The
procedure is guaranteed to be painless, with one
or two, three at the most, procedures necessary,
the cosmetologist Timneva emphasizes.

Културата от цял свят в един град.

ЛОНДОН

77
€ 162
от

€
от

еднопосочна
цена

двупосочна
цена

цената е крайна и включва: всички такси, 1 бр.
ръчен багаж до 10 кг + 1 бр. дамска чанта/лаптоп,
кетъринг на борда, безплатен check-in.
Чекиран багаж може да се заплати преди полет
на летище или в офис на издателя на билета. цена
на първо парче багаж до 23 кг - 20 евро в посока.
авиокомпанията предлага цени и с включен
чекиран багаж.
вижте всички предложения и резервирайте
на www.air.bg
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В куфара на

Теодора
Попова
Теодора Попова е изпълнителен директор на най-голямата верига
ресторанти в България Нарру
Bar&Grill. Икономист по образование и пътешественик по
призвание, работата й налага
чести бизнес пътувания. Нещата, без които не тръгва на
път:
Mac Book Pro: Работата ми е много важна част от моят живот и без
лаптопа си се чувствам като изгубена.
Затова навсякъде е с мен, с цялата си памет и
големия си екран, на който спокойно да огледам
цялата информация, която се налага да анализирам ежедневно.
iPad Pro: Използвам го много за бърза информация и новини. Интересувам се от икономика и
финанси, но следя и всички горещи новини от
нашия бизнес, от кулинарията и лайфстайла.
Електронен четец Kindle: Чета постоянно,
поне по две книги едновременно.
Маратонки Nike: Никога не бягам от проблеми, но
винаги нося маратонки за бягане. На местата с хубаво време бягам навън, а при лошо време - на пътека. В тези моменти оставам сама - хубаво е човек
да остава сам със себе си и да се замисля. Така идват хубави идеи и се взимат добри решения.
Вечерни обувки: Обичам обувки, всякакви. През деня
нося ниски, защото работата ми е динамична, но вечер
не мога да изляза, ако не съм на токчета.
Малка черна рокля: Неизменна част от всеки дамски куфар, независимо от посоката и целта на пътуването.
Регулатор за гмуркане: Водолаз съм и обожавам
времето си под водата. Семейните ни почивки почти винаги са свързани с гмуркане. Не мога да нося
цялата си водолазна екипировка със себе си, но регулаторът е с мен, защото е най-важен!
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In the Suitcase of

Teodora
Popova
Teodora Popova is the CEO of Happy Bar&Grill, the largest
restaurant chain in Bulgaria. An economist by education and
a traveller by vocation, her job involves frequent business
trips. The things she always travels with:
MacBook Pro: My work is a very important part of my life
and I feel lost without my laptop. I always carry it with me, with its
stored memory and big screen on which I can keep track of all
the information I need to analyse daily.
iPad Pro: I use it a lot for quick information and news. I am
interested in economics and finance, but I also follow all the hot
news in our business, in cuisine and lifestyle.
Kindle e-reader: I read constantly, at least two books at a
time.
Nike trainers: I never run away from problems, but I always
carry running shoes. In good weather I run outside, in bad
weather indoors on a treadmill. That’s the time I get to myself
– it is good to be alone and have time to think. That’s how you
get good ideas and take good decisions.
Evening shoes: I love shoes, of any kind. During the day I
wear low heels because my job is dynamic, but at night I never
go out without my high heels.
Little black dress: A must in any ladies’ suitcase, regardless
of the direction or purpose of the trip.
Diving regulator: I am a diver and I love the time I spend underwater. Our family holidays almost always involve diving. I
cannot take all of my diving equipment along, but the regulator
is always with me because it is the most important!
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2.

НЕЖНОСТ
ОТ СУТРИН
ДО ВЕЧЕР

3.

Дантелата триумфира в пролетните
колекции, а ние обръщаме поглед към
историята й през вековете
Christopher Kane, Erdem, Victoria Beckham,
Sacai, Burberry са част от марките, които
включиха дантелата в предложенията си
за сезон пролет-лято 2019. Едновременно
елегантна, романтична, секси и достойна
да бъде носена както във всекидневието,
така и във вечерни тоалети, тя има
кратка, но наситена история.

Тъкмо навреме, за да се озоват директно
в двора на Краля-слънце Луи XIV и да
добавят още малко разкош и разхищение
към и без това пищния лайфстайл на
монарха. Страстта му към дантелите
го кара да вземе икономически мерки
– създаване на местно дантелено
производство.

За родно място на нежната тъкан
спорят Испания, Франция, Германия,
Италия и Белгия, като последните
две леко накланят везните в своя
полза, благодарение на традициите
на венецианската и брюкселската
дантела. Никоя от страните няма твърди
доказателства в своя полза, затова пък
времето на появата на първите плетени
дантели (за разлика от дотогавашните
изрязвани подобно на перфорации тъкани)
е ясно – някъде през 16 век.

18 век запазва относително стабилен
интереса към изящната тъкан, макар тя
да е достъпна за по-заможните слоеве
от обществото. Това се променя съвсем
скоро с индустриалната революция, която
позволява машинното плетене на дантела,
масовото й производство и падането на
цената й. На същата революция може да
благодарим за появата на дантелата в
прет-а-порте колекциите на известните
модни марки, както и в брандовете за
масова мода този сезон.
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1. Gucci
2. GANNI
3. MICHAEL Michael Kors
4. Alexander McQueen
5. Self-Portrait
6. Dolce & Gabbana
7. PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI
8. Jimmy Choo
9. Valentino
10. Lela Rose

LIFESTYLE
FASHION

10.

5.

9.

6.

8.

Lace is triumphing in the Spring
collections, and we are liking back at its
history through the ages.
Christopher Kane, Erdem, Victoria
Beckham, Sacai, Burberry are a part of the
brands that included lace in their offers
for the Spring/Summer 2019 season. At
the same time elegant, romantic, sexy
and worthy of being worn both in daily life
and in evening dresses, it has a short but
intense history.

Just in time in order for them to find
themselves directly in the court of the Sun
King Louis XIV and to add a little more
luxury and squandering to the already
sumptuous lifestyle of the monarch. His
passion for lace made him take economic
measures - a creating of a local lace
manufacture.

With regard to the birthplace of the tender
fabric there is an argument between Spain,
France, Germany, Italy and Belgium, with
the latter two slightly weighting the scales
in their favour, thanks to the traditions of
the Venetian and Brussels laces. None
of the countries has hard evidence in its
favour, however the time when the first
needle lace (in contrast to the the previous
fabrics that were cut out like perforations)
appeared is clear - some time in the 16th
century.

The 18th century maintained the interest
in the exquisite fabric relatively stable,
although it was accessible to the more
affluent circles of society. This changed
quite soon with the Industrial Revolution,
which allows for machine knitting of lace,
its mass production and the falling of its
price. We may thank the same revolution
for the appearance of lace in the prêt-àporter collections of the famous fashion
brands, as well as in the mass fashion
brands this season.
February 2019
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TENDERNESS
AROUND
THE CLOCK
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LIFESTYLE
COFFEE

ЧЕРНО,
БЕЗ ЗАХАР
Кафето е било презирано, забранявано и смятано за
творение на дявола. Сега си даваме сметка, че на него се
крепи цялата модерна цивилизация
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

З

абранявали са го по всевъзможни причини
– здравословни, културни, религиозни, дори
политически. В Германия през XVIII век били
убедени, че то предизвиква импотентност
у мъжете и безплодие у жените – което
впрочем не попречило на Йохан Себастиян Бах да му
посвети своята Кафе кантата (опус 211) и да дари
двете си съпруги с общо 20 деца. В Англия го презирали като символ на всичко революционно и подривно.
В много християнски страни го отхвърляли като мюсюлмански порок, докато в самия ислямски свят дълго
го смятали за „дяволско творение“ и дори го подложили на духовен съд в Мека по обвинение в ерес.
НО КАФЕТО Е УСПЯЛО БЛАГОПОЛУЧНО да преодолее
всички тези пречки и днес съдържащият се в него
кофеин без съмнение е най-популярният наркотик на
планетата, значително надминаващ никотина и алкохола. Тази психоактивна и предизвикваща пристрастяване напитка се продава съвсем свободно по цял
свят почти без никаква регулация и дори съществува
в разновидности, предназначени за деца. Обяснението? Можем да го открием в текста на споменатата
кантата от Бах, дело на поета Пикандер: „А, колко
прекрасен е вкусът на кафето! По-прелестен от хиля-

да целувки, по-нежен от най-сладкото вино...“.
В МИНУТАТА, В КОЯТО ЧЕТЕТЕ това, около 1 388 000
души по света посръбват от тази кафява и недотам
привлекателна на вид течност. Общата дневна консумация се доближава до 2 милиарда чаши, което превръща кафето във втората най-търгувана стока след
петрола (и с почти толкова основателни претенции
за прозвището "черното злато"). Общата стойност
на тази търговия се изчислява на около 140 млрд.
долара годишно и не е чудно, че предизвиква толкова
ожесточени спорове между големите монополисти и
антиглобалистите. Въобще сегашната роля на тази
презирана някога напитка бе обобщена най-добре от
прочутата художничка Флаш Розенбърг: „Ние, хората,
сме постигнали толкова много не защото сме умни, а
защото имаме палци, с които да правим кафе.“
КОРЕНИТЕ НА ТАЗИ МАСОВА ЛУДОСТ днес са почти
непроследими – знае се само, че за пръв път тонизиращият ефект от кафето е бил открит в Етиопия.
През XV век то вече било широко употребявано като
ритуална напитка в суфитските манастири в Йемен,
откъдето бързо се разпространило из целия
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Black,
No Sugar
Coffee has been despised, banned and seen as Devil's
creation. It turns out it was one of the foundations of
modern civilisation
By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHUTTERSTOCK

It has been banned for all sorts of reasons –
health, cultural, religious, even political. In 18th
century Germany people even believed that it
caused impotence in men and infertility in women – which, incidentally, did not keep Johann Sebastian Bach from dedicating a Coffee Cantata
(BWV 211) to it and blessing his two wives with
a total of 20 children. In England it was derided
as the symbol of all that was revolutionary and
subversive. In many Christian countries is was
branded as a Muslim vice, whereas in the Islam-
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ic world itself it was long regarded as ‘a devilish
creation’ and even put on trial in Mecca on the
accusation of being a heretic substance.
NEVERTHELESS, COFFEE MANAGED SUCCESSFULLY to surmount all these obstacles and
today the caffeine it contains is undoubtedly the
planet’s most popular drug, much more so than
nicotine and alcohol. This psychoactive and addictive drink is freely sold across the world, almost without restriction, and is even available in

varieties for children.
WHAT IS THE EXPLANATION? It can be discovered in the text of Bach’s above-mentioned
cantata, for which the poet Picander wrote the
libretto: “A! how sweet the coffee tastes, more
delicious than a thousand kisses, mellower than
muscatel wine...”.
While you are reading this, some 1,388,000
people around the world are sipping this rather

unattractive-looking brown liquid. Total daily consumption is close to two billion cups, which makes
coffee the second most traded commodity after
oil (and with just about as much claim to being
referred to as ‘black gold’). The total value of this
trade is estimated at some 140 billion dollars a
year and it is no wonder that it gives rise to so
many fierce clashes between the big monopolies
and anti-globalists. Generally speaking, the current role of this once scorned drink is best summarised by the famous artist Flash Rosenberg: “I
believe humans get a lot done, not because we’re
smart, but because we have thumbs so we can
make coffee.”
The roots of this mass craze are almost impossible to trace today – all that is known is that for
the first time the stimulating effect of coffee was
discovered in Ethiopia. During the 15th century, it
was widely used as a ritual drink in the Sufi monasteries in Yemen, from where it quickly spread
throughout the whole Ottoman world (including
Bulgaria).
NATURALLY, THIS DID NOT TAKE PLACE
SMOOTHLY – in the early 17th century Sultan
Murad IV prohibited both the drinking of coffee
and the coffee houses and because the ban was
frequently violated, his executioners were quite
busy for a time. Legend has it that the Sultan imposed this extreme measure after an incognito
tour of Istanbul during which he found that while
people in the inns were getting drunk and singing,
in the coffee houses they were discussing politics
and criticising authority.
IN WESTERN EUROPE TOO, where coffee was
introduced by the enterprising Venetians, prohibitions were also imposed – mostly for the same
reasons. According to the celebrated German
philosopher Jürgen Habermas, the opening of
the first café in Italy in 1645 was actually one of
the main steps paving the way for the bourgeois
revolution. During the next century and a half the
cafés conquered France, Germany, England and
Holland. Habermas sees them as institutions for
‘social contact’ of a new type – non-aristocratic
and anti-hierarchical. It was indeed a revolutionary innovation for the 18th century – a place for
free and open discussion, which any newcomer
could join (provided he was not, to quote Terry
Pratchett, poor, alien, stupid, mad or a woman).

The two most widespread
coffee varieties are – Coffea
arabica (some 70 percent
of the produced quantities)
and Coffea canephora (better
known as robusta), which
is more bitter in taste, but
which has a higher caffeine
content.
The first European author
to mention coffee was the
German physician Leonhard
Rauwolf after returning from
his travels in the Middle
East (1583). In 1600, Pope
Clement VIII decreed that
this drink was suitable for
Christians.
Brazil is the world’s biggest
coffee exporter, with an
annual output of around
2.6 billion tonnes. It will
come as surprise to many,
however, that Vietnam ranks
second (1.6 bn), ahead of
traditional producers such
as Colombia, Indonesia and
Ethiopia.

ADVENTURES
FOR GENTLEMAN

TODAY, 200 YEARS LATER, cafés are much more
than just venues for social contact. After the Internet revolution many turned them into work places
– lots of young people, armed with laptops, set up
online companies and trade in stocks over a cup of
mochaccino in Starbucks. And the word 'barista',
unknown 25 years ago, is now a major part of our
modern dictionary. In Italian barista simply means
bartender, but in English it has come to denote a
person who prepares coffee and hot drinks. If we
are to believe Habermas, this is the closest resemblance to a high priest in modern life.

bul. Kniaz Aleksandar Dondukov 19, 1000 Sofia Center
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Османски свят (включително и в България). Естествено, това не станало без
спънки – в началото на XVII век султан
Мурад ІV забранил и пиенето на кафе, и
кафенетата, а понеже забраната често се
нарушавала, придворните палачи известно
време били твърде претоварени. Според
легендата султанът се решил на тази
крайност, след като предприел инкогнито
една обиколка из Истанбул и установил, че
докато в кръчмите народът се напива и
пее, в кафенетата обсъжда политиката и
критикува властта.
В ЗАПАДНА ЕВРОПА, където кафето било
пренесено от пословичните с търговския
си нюх венецианци, също не минало без
забрани – най-често предизвиквани от
същите съображения.
Според нашумелия германски философ Юрген
Хабермас отварянето на първото кафене в
Италия през 1645 всъщност е една от найсериозните стъпки, подготвили пътя на буржоазната революция. През следващите век и
половина кафенетата завладяват Франция,
Германия, Англия, Холандия... За Хабермас те
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Две са най-разпространените разновидности на кафето – Coffea arabica (около 70%
от произвежданите количества), и Coffea
canephora (известно повече като робуста),
което е по-горчиво на вкус, но с по-високо
съдържание на кофеин.
Първото споменаване на кафето от европейски автор е дело на германския лекар
Леонард Рауволф след едно пътешествие из
Близкия изток (1583 г.).
През 1600 г. папа Климент VIII постановява,
че това питие е подходящо за християни.
Бразилия е най-големият световен износител на кафе с годишно производство
около 2.6 млн. тона. За мнозина обаче ще е
изненада, че на второ място в класацията
е Виетнам (1.6 млн.), а едва след това
идват класическите производители като
Колумбия, Индонезия и Етиопия.

са институции, предлагащи „социално общуване“ от нов тип – неаристократичен и анти-йерархичен. Това е наистина революционно нововъведение за XVIII век – едно място
за свободни и открити дискусии, до които се
допуска абсолютно всеки новодошъл (стига
да не е, както се шегува Тери Пратчет, беден, чужденец, глупав, луд или жена).
ДНЕС, ДВЕСТА ГОДИНИ ПО-КЪСНО, кафенетата са много повече от сцени за социално общуване. След интернет революцията
мнозина ги превърнаха в свои работни места – цели пълчища от млади хора с лаптопи
и таблети под мишница, които основават
онлайн компании и търгуват с акции, седнали на чаша мокачино в Starbucks. А никому
неизвестната допреди четвърт век дума
"бариста" стана неотметна част от съвременния речник.
В италианския си оригинал думата barista
означава просто барман, но в английския е
възприета като означение на човека, който
приготвя кафетата и топлите напитки. Ако
вярваме на Хабермас, това е най-близкото
подобие на жрец в съвременния живот.

Медицински комплекс „Доверие”
София, ж.к. Овча купел 2, ул. Фридрих Грюнангер №2
1756 София, р-н Изгрев, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев №5
тел.: 02 40 36 100; 02 40 36 143
www.mbal.doverie.bg, info@mbal.doverie.bg
МК „Доверие” е модерен медицински комплекс, разделен функционално на
диагностично-консултативен център и многопрофилна болница за активно лечение.
Болница „Доверие” е една от първите частни болници в България. Създадена е в края на 2005 г. и вече над 10 години е част от „Доверие Обединен
холдинг” АД. Тя е модерна европейска болница, различна от стандартните
български болници във всяко отношение, като предлага много по-съвременно обслужване, апаратура и леглова база.
На разположение на пациентите на МК “Доверие” са:
– Медицински център, разполагащ със собствени лаборатории и високотехнологично диагностично оборудване;
– Многопрофилна болница за активно лечение с
8 специализирани отделения за болнична помощ;
– 4 операционни зали и стационар от над 100
легла.
Освен високотехнологично оборудване и специализирани отделения, Медицински комплекс
„Доверие” може да предложи на своите пациенти оперативно лечение с единствената в
София система за роботизирана хирургия „Да
Винчи”. Над 80 % от всички диагностични и лечебни процедури се извършват чрез прилагане
на минимално инвазивен (безкръвен) метод от
висококвалифицирани екипи чрез съвременна
ендоскопска апаратура.

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

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

Dental Center
“St. George”
www.dc-st-george.com, dc_st.george@abv.bg
cell phone: +359 886 129 213, +359 898 526 082
20 K. Irichek Str., Sofia, Bulgaria
IMPLANTOLOGY
PERIODONTICS
LASER DENTISTRY
At dental center "St. George" of Dental
Medicine you will find cosy atmosphere and
highly qualified dental help and care, painless procedures and manipulations, which
is must for your successful treatment.
The dental center has the latest and highest quality equipment such as :
• Nd : Yag laser - treatment of various periodontal diseases
• Er : Yag laser - treatment of hard tissue
and caries diseases
• Diode laser
• Piezosurgery equipment
• Microscope
• Panoramic / sector X- ray
Georgi Tsalov MD - a dentist with over 35
years of work experience, specializes in the
field of oral surgery, implantology, aesthetic
dental medicine and periodontology.
Sylvia Tsalova MD - specializes in the field
of microscope-assisted endodontics, laser
dental medicine, aesthetic restorations and
pediatric dentistry.
You're more than welcome to visit us and
achieve great results together!
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Bedroom Premium Club

Bedroom Premium Club

София, ул. Леге 2
телефон: 0888 764 422, 0888 860 666
e-mail: reservation@bedroom.bg
www.bedroom.bg

2, Lege Street, Sofia, Bulgaria
Phone: +359 888 764 422, +359 888 860 666
e-mail: reservation@bedroom.bg
www.bedroom.bg

Bedroom Premium Club e емблема на нощния
живот в България с 13-годишна история. Това
е мястото с най-доброто авангардно шоу и
еуфорична атмосфера в София. Клубът налага
забавление от ново измерение с неповторимият си дизайн и изявите на световноизвестни
диджеи.
Bedroom Premium Club отговаря на най-високите европейски стандарти – първокласно обслужване, перфектен звук, мултимедийно шоу,
екстравагантни танцови спектакли, VIP зона,
служители, паркиращи автомобилите.
Bedroom Premium Club е ненадминат по своя
интериорен дизайн - античен храм, в който
бъдещето е добавено към миналото с нови архитектурни елементи в синтетичен модерен
растер, екрани с 3D video mapping, метални
перфорирани пана. Използвани са над 6 вида
висококачествени материали - дърво, метал, камък, стъкло, естествена
кожа, натурален текстил. Акцент в интериора е таванът на клуба - уголемена проекция на картината “Shhh”, в която са събрани забранени образци от
еротичното изкуство.
Клубът притежава динамично осветена сцена с интегриран catwalk, който
дава възможност за разгръщане на мащабна балетна хореография. Традиционно в програмата участват над 15 артисти, които превръщат всяка
вечер в неповторимо изживяване.
Bedroom Premium Club създаде собствена публика и издигна нощния живот в
България до най-високи стандарти!

Лили Фам – модерен азиатски
бар-ресторант в сърцето на София
София, ул. Славянска 29
тел.: 0896 840 507
www.lilipham.com
Лили Фам предлага традиционна азиатска кухня с модерни нотки. Менюто
ни е елегантен подбор на най-познатите специалитети от Виетнам, Тайланд и Китай. Ние сме единственото място, което предлага дим сум на
пара, голям избор от азиатски супи, пресни летни ролца, сандвичи бан ми,
патица по пекински и оригинални френски десерти.
Но Лили Фам е различен не само заради храната той навява шепот от времена, когато хубавата
храна е била задължително придружена от качествени вина, елегантни разговори и внимателно обслужване. Лили Фам е място за споделяне на добра
храна и хубави емоции - отворени сме да ви посрещнем за частните ви събития, за питие след
работа или мързеливи брънчове през уикенда.
В бара на Лили Фам може да се насладите на авторските коктейли на талантливите ни бармани, докато разпускате в края на деня или като
увертюра към вечеря с приятели.
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Bedroom Premium Club is an emblem of
nightlife in Bulgaria with a 13-year history.
This is the place with the best avant-garde
show and euphoric atmosphere in Sofia.
The club establishes itself with amusement
of a new dimension with its unique design
and the appearances of world-famous DJs.
Bedroom Premium Club complies with the
highest European standards - first class service, perfect sound, multimedia show, extravagant dance spectacles, VIP zone, employees who are parking the automobiles.
Bedroom Premium Club is unmatched in
its interior design - an ancient temple, in
which the future is added to the past with
new architectural elements in a synthetic
modern raster, screens with 3D video mapping, metal perforated panels. Over 6 types
of high quality materials have been used - wood, metal, stone, glass, leather, natural
textiles. An accent in the interior is the ceiling of the club - a magnified projection of
the “Shhh” painting, in which forbidden specimens of erotic art have been brought
together.
The club has a dynamically lit stage with an integrated catwalk, which provides
an opportunity for the implementation of large-scale ballet choreography. Over 15
artists are traditionally participating in the programme, who are transforming each
night into a unique experience.
Bedroom Premium Club created a public of its own and raised the nightlife in Bulgaria to the highest standards!

Lili Pham – a modern
Asian Bar&Dinner at the heart of Sofia
29, Slavyanska Str., Sofia, Bulgaria
phone: +359 896 840 507
www.lilipham.com
Lili Pham serves traditional Asian dishes with a modern twist. The menu represents
an elegant selection of most known specialties from Vietnam, Thailand and China.
We are the only ones proposing Dim Sums served on a steam trolley, a variety of
Asian soups, fresh summer rolls, Bahn-mi sandwiches, Peking duck in two services
and original French desserts.
But Lili Pham is not unique only for the food - it offers whispers of a bygone time when meals were
accompanied by fine wines, witty conversations and
attentive service. Lili Pham is a place to share food
and good vibes with friends -, we open our doors for
your private events, after work drinks or lazy weekend
brunches.
At Lili Pham Bar you can enjoy the signature cocktails
of our talented bartenders as a celebration of the end
of the day or as an opening to a dinner with friends.

Spaghetti Kitchen

Spaghetti Kitchen

София, ул. 6-и септември №9
www.spaghetti-kitchen.com
office@spaghetti-kitchen.com
Facebook: SPAGHETTI.KITCHENBG
+ 359 890 5 66666

9, 6th of September Str., Sofia, Bulgaria
www.spaghetti-kitchen.com
office@spaghetti-kitchen.com
Facebook: SPAGHETTI.KITCHENBG
+ 359 890 5 66666

Spaghetti Kitchen*Bar

Spaghetti Kitchen*Bar

София, площад Св. Неделя 3
www.spaghetti-kitchen.bar
office@spaghetti-kitchen.bar
Facebook: SPAGHETTI.KITCHENBG
+ 359 89 304 66 66

3, Sveta Nedelya Square, Sofia
www.spaghetti-kitchen.bar
office@spaghetti-kitchen.bar
Facebook: SPAGHETTI.KITCHENBG
+ 359 89 304 66 66

Spaghetti Kitchen е повече от място
за хранене. Това е социално убежище,
в което общуването е издигнато
на различно ниво. Всеки елемент от
иновативната среда – от архитектурата на пространството до дизайна и вкуса на ястията, стимулира
мисленето и разширява представите за собствените ни възможности.
Менюто, основано на италианската
кухня и американската традиция
в храната на грил, е обогатено с
привкус от Изтока и с модерни препратки към националната традиция.
Авторските десерти, приготвени в
Spaghetti Kitchen, добавят към преживяването необходимите сладки нотки. Това е място, идеално за социални
поводи. То ви осигурява интимност,
но и ви кара да се чувствате част
от голямото приключение, наречено
Spaghetti Kitchen.

Spaghetti Kitchen is more than a place
to have a meal at. This is a social refuge, in which communication has been
elevated to a different level. Each element from the innovative environment
– from the architecture of the space to
the design and the taste of the dishes,
stimulates thinking and broadens the
notions of our own capabilities. The
menu, based on the Italian cuisine and
the American tradition in grilled food,
has been enriched with a flavor from
the East and modern references to the
national tradition. The original sweet
courses, prepared in Spaghetti Kitchen, are adding the necessary sweet
notes to the experience. This is an
ideal place for social occasions. It provides you with intimacy, but also makes
you feel a part of the great adventure,
called Spaghetti Kitchen.

Spaghetti Company
Сердика център, бул. Ситняково №48
тел. 02/ 841 28 18
Mall Bulgaria 102 ет 3 до кино Арена
бул. Витоша 150, тел: 02/ 88 10 100
Работно време: понеделник - неделя от 10:00 до 00:00 ч.
spaghetticompany@mail.bg
Pizza, pasta, modernista и ТИ!
Мястото, известно с изключителна италианска кухня. Обстановката, която вдъхноява срещите, които винаги оставят у теб чувството, че си в
сърцето на града!
Всеки от ресторантите Spaghetti Company носи свое собствено усещане.
Независимо къде те отвеждат пътищата на София, в ресторантите от
веригата намираш себе си сред изискана и творческа обстановка, модерен
дизайн и оригинална италианска кухня, специално създадена под черпака на
Маестро Марко Лукиари.
Домът на италианската кухня е наблизо. Тук е, за да намираш винаги себе
си, приятели, делови партньори или нови срещи. Кухнята ни е палитра от
италиански вкусове. Към това добавяме специална селекция от вина, музика
и събития. Можеш да споделиш тук всяко късно сутрешно кафе, работен
обяд, лежерен следобед или дълга вечеря. И всеки път ще бъде различно.
И както казва нашият главен готвач Марко Лукиари – „Има неща, за които
няма сезони“. Има и такива места. Spaghetti Company е едно от тях.

Spaghetti Company
SERDIKA CENTER, 48 Sitnyakovo Blvd
phone: +359 2/ 841 2818
Mall Bulgaria 102 floor 3 near Arena cinema
150 Vitosha Blvd., phone: +359 2/ 88 10 100
Working time: Monday-Sunday 10:00 am – 12:00 pm
spaghetticompany@mail.bg
Pizza, pasta, modernista and YOU
The place, famous for exquisite Italian cuisine. The atmosphere, inspiring meetings
that always leave you feeling in the heart of the city!
Each of the Spaghetti Company restaurants brings its own touch. No matter where
Sofia roads take you, in the restaurant chain you find yourself amongst elegant and
creative atmosphere, modern design and original Italian cuisine especially prepared
by Maestro Marco Luchiari’s ladle.
The home of Italian cuisine is nearby. It’s right here, so you can always find yourself,
friends, business partners or new encounters. Our cuisine is a palette of Italian flavours. We add a special selection of wine, music and events. Here you can share
every late morning coffee, business lunch, a casual afternoon or a long dinner. It will
be different each time.
As our chef Marco Luchiari says – “There are things of no particular season”. There
are such places. Spaghetti Company is one of them.
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ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА БАГАЖ ПО ПОЛЕТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕР
Всички пътници на България Ер имат право на превоз на безплатен ръчен багаж в салона и регистриран багаж /в
багажника на самолета/, в зависимост от избраната тарифа. Безплатните норми за брой и тегло на багажа могат
да бъдат различни, в зависимост от класата на пътуване /бизнес или икономична/, както и от тарифата, по която
е издаден билета. 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 Eр въвежда по линиите си правила за превоз на багаж за билети, издадени след 2 май 2011 г.
Системата PIECE CONCEPT се базира на броя, теглото и размерите на чекирания багаж.
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:
Класа на обслужване

Норма на безплатен багаж
1 брой ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см (сумарна дължина до 118 см)* и
1 дамска чанта/лаптоп

Икономична класа

Такси за багаж
Първи брой регистриран багаж до 23 кг и до 158 см*:
• Вътрешни полети – 15 евро на посока
• Международни полети – 20 евро на посока

ТАРИФИ С РЕГИСТРИРАН БАГАЖ
Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен регистриран багаж, има право да превози в багажниците на самолета безплатен багаж както следва:
1. По международни и вътрешни линии
Класа на обслужване

Норма на безплатен багаж
2 броя с общо тегло до 15 кг. (размери 55х40х23см всеки) и
1 дамска чанта/лаптоп
2 броя чекиран багаж до 32 кг, до 158 см* всеки**
1 брой ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см (сумарна дължина до 118 см)* и
1 дамска чанта/лаптоп
1 брой чекиран багаж до 23 кг и до 158 см*

Бизнес класа

Икономична класа

2. Изключения
Вид карта
Златна карта FLY MORE
За билети заплатени с карта VISA Platinum от ЦКБ
За билети заплатени с кобрандирана карта България Ер и ЦКБ
За членове на програмата „CCB Club”
Моряци

Пояснения
2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**
2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**
2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**
2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**
2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**
В случай, че тарифата по която е издаден билета на възрастният, 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
Бебета от 0-2 години
качване/слизане на/от самолета.
Авиокомпанията не носи отговорност за щети в резултат на транспортиране по багажните ленти, в случай, че количката не е
предадена/получена на/от самолета.
* Сумата от външните размери на дължината, височината и широчината на багажа /l +h+w/. Пътникът може да превозва и повече от безплатната норма багаж срещу допълнително заплащане. Трети багаж се таксува
по таксата за трети свръхбагаж.
** Ако билетите Ви са заплатени в сайта на компанията, както и в случаите на: притежание на златна карта FLY MORE, членство в програмата CCB Club, или за билети, заплатени с кобрандирана карта от ЦКБ и
България Ер или карта Visa Platinum от ЦКБ, е необходимо да се свържете с нас на тел.: +359 2 4020 400 или на е-мейл: callfb@air.bg за преиздаване на билета с право на 2 броя безплатен багаж. Притежанието на карти
CCB Club, Visa Platinum от ЦКБ, кобрандирана карта от ЦКБ и България Ер, както и златна карта FLY MORE не дава право на безплатен допълнителен чекиран багаж по тарифа без багаж. Правото на два броя багаж
за притежатели на златна карта FLY MORE и CCB Club и за билети, заплатени с кобрандирана карта България Ер и ЦКБ и карта Visa Platinum от ЦКБ, е само за полети, при които опериращ превозвач е авиокомпания
България Ер.

ПЪТНИКЪТ МОЖЕ ДА ПРЕВОЗВА И ПОВЕЧЕ ОТ БЕЗПЛАТНАТА НОРМА БАГАЖ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ.
3. Такси за свръхбагаж - Международни линии
4. Такси за свръхбагаж - Вътрешни линии
За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг
За големина на багажа между 158 см* и 203 cм*
За големина на багажа между 203 см* и 280 cм*
Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до 158 cм*
Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до 158 cм*

50 евро
70 евро
100 евро
50 евро
100 евро

За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг
За големина на багажа между 158 см* и 203 cм*
За големина на багажа между 203 см* и 280 cм*
Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до 158 cм*
Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до 158 cм*

20 евро
30 евро
40 евро
20 евро
50 евро

Багаж с тегло над 32 кг може да се превозва само като карго.
5. Специални категории багаж
Спортна екипировка

Велосипеди

Оръжие

Домашни любимци в
пътническата кабина
/PETC/

Домашни любимци в
багажника /AVIH/

Превоза на спортна екипировка не влиза в нормата на безплатния чекиран багаж. Таксува се 50 евро в посока, като допълнително парче чекиран багаж.
Екипировката трябва да е с максимални размери до 23 кг и до 203 cм*
Изключение: Безплатен превоз на 1бр. ски/сноуборд екипировка за всички директни полети, оперирани от България Ер.
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.
Превозът на огнестрелни оръжия и боеприпаси се извършва съгласно изискванията на Международната асоциация за въздушен транспорт /IATA/. Не се потвърждава на codeshare полетите на
България Ер. Превозът на огнестрелни оръжия не може да бъде потвърден в случаите, когато авиокомпания България Ер е партньор по полет. Превозът на огнестрелни оръжия и боеприпаси,
различни от спортно оръжие и боеприпаси, е забранен. В някои случаи, превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни и спортни цели, може да бъде разрешен. Пътникът трябва да
се свърже с България Ер и да предостави информация за вида на оръжието, серийния му номер и припасите, които се внасят в резервационната система. Всички огнестрелни оръжия и
боеприпаси, се приемат само като багаж за транспортиране в багажниците на самолета и в никакъв случай в салона с пътниците. Трябва да са разделно и подходящо опаковани, като теглото
на мунициите не бива да надвишава 5 кг. Пътникът трябва да има всички документи, изисквани от закона и подзаконовите актове, приложими за превоз за съответната държава. България Ер
си запазва правото да откаже превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
• Ловни пушки и патрони – комплект до 15 кг: такса 50 евро в посока.
• Ловни пушки и патрони- при общо тегло над 15 кг: такса 70 евро в посока.
• Късо огнестрелно оръжие (пистолет): такса 20 евро в посока.
Ловната пушка и патроните се считат за едно парче регистриран багаж и се таксуват с еднократна такса за обслужване. Този вид багаж не се включва в безплатната норма и таксата се
прилага независимо от това дали пътникът има друг чекиран багаж.
Приемат се само кучета и котки. България Ер не приема за превоз животни до и от Великобритания.
При пътуване с домашен любимец /куче или котка/ е необходимо при закупуването на билет да свържете с авиокомпанията за потвърждение.
Максимално тегло на животното и клетката – до 8 кг.
За полети FB1431/1432 до и от Париж, където опериращ превозвач е Air France, максималното тегло е 6 кг.
Максимални размери на клетката – 48 x 35 x 22 cм.
Не се включва в безплатната норма багаж. Заплаща се такса от 50 евро в посока.
Приемат се само кучета и котки. България Ер не приема за превоз животни до и от Великобритания.
Без ограничение в теглото на животното.
Максимални размери на клетката – 110 x 65 x 70 cм.
Не се включва в безплатната норма багаж, заплаща се такса:
• при тегло на животното и контейнера до 32 кг - 80 евро в посока
• при тегло на животното и контейнера над 32 кг - 120 евро в посока
Изключения:
• Животни с тегло с контейнера над 32кг не се приемат за превоз до/от Брюксел.
•Б
 ойните 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).
Условия за превоз на живи животни в багажника на самолетите /AVIH до 32 кг./
• Транспортният контейнер трябва да е достатъчно голям, за да може животните да стоят в естествената си позиция, да могат да се обърнат и легнат;
• Транспортният контейнер трябва да е проектиран така, че да не пропуска течности, напр. облицовани с абсорбиращ материал като например одеяло;
•К
 онтейнерът трябва да е устойчив на опити за излизане. Препоръчват се здрави пластмасови или дървени контейнери от безвреден и нетоксичен материал. Не се допускат клечки от
телени мрежи;
• За да се избегне нараняване на животното, вътрешността на контейнера не трябва да има остри ъгли, ръбове или пирони;
• Транспортните контейнери трябва да имат вентилационни отвори от четирите страни.

За смесени превози с участието на България Ер и други партньорски авиокомпании в маршрута могат да бъдат прилагани други условия за багаж.
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BAGGAGE ALLOWANCE ON BULGARIA AIR FLIGHTS
All passengers of Bulgaria Air are entitled to free carriage of cabin baggage and checked baggage (in the luggage compartment of
the airplane) depending on the chosen tariff. Free allowances for pieces and weight of baggage may vary depending on the travel
class (business or economy) and the tariff on which the ticket has been issued. Baggage transportation on regular lines also conforms to some general rules and the policy of Bulgaria Air, which you should consider.
Bulgaria Air introduces rules for baggage carriage on its destinations for all tickets, issued after May 2, 2011. The PIECE CONCEPT
system is based on the quantity, weight and dimensions of the checked-in baggage.

TARIFFS WITHOUT CHECKED BAGGAGE
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:
Class of service

Allowance for free of charge baggage
1 piece hand baggage up to 10 kg and dimensions 55x40x23 cm (total length up to 118 cm)* and
1 personal item/laptop bag

Economy class

Fees for checked baggage carriage
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

TARIFFS WITH CHECKED-IN BAGGAGE
Each passenger who bought a ticket in a tariff that includes checked baggage, is allowed to transport in the luggage compartment of the airplane free baggage allowance as follows:
1. International and Domestic flights
Class of service

Норма на безплатен багаж
2 pieces with a total weight up to 15 kg (dimensions 55x40x23cm each) and
1 personal item/laptop bag
2 pieces checked baggage up to 32 kg, up to 158 cm* each**
1 piece hand baggage up to 10 kg and dimensions 55x40x23 cm (total length up to 118 cm)* and
1 personal item/laptop bag
1 piece checked baggage up to 23 kg and up to 158 cm*

Business class

Economy class

2. Exceptions
Card type
Gold card FLY MORE
For tickets paid with VISA Platinum card by CCBank
For tickets paid with co-branded card Bulgaria Air / CCBank
For members of the ‘CCB Club’ programme- free checked-in baggage
Seamen

Explanations
2 pieces of 23 kg and up to 158 cm each**
2 pieces of 23 kg and up to 158 cm each**
2 pieces of 23 kg and up to 158 cm each**
2 pieces of 23 kg. Third piece is charged as third excess baggage**
2 pieces of 23 kg and up to 158 cm each**
If the fare of theticket of the adult who is accompanying the baby allows 1 piecechecked 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 /
Infants 0-2 years of age
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. Possession card CCB Club, Visa Platinum CCB, co-branded card from CCB and Bulgaria Air, and Gold Card
FLY MORE entitle the additional free checked baggage on tariff without luggage.The right to two pieces of luggage for holders of Gold Card FLY MORE and CCB Club and tickets paid with co-branded card CCB and Bulgaria Air and Visa
Platinum card from CCB is only on flights where the operating carrier is Bulgaria Air.

THE PASSENGER MAY CARRY MORE THAN THE FREE BAGGAGE ALLOWANCE AT ADDITIONAL COST.
3. Excess baggage fees – International flights
Baggage weight between 23 kg and 32 kg
Baggage dimensions between 158 cm and 203 cm
Baggage dimensions between 203 cm and 280 cm
Extra piece – second bag up to 23 kg x 158 cm
Extra piece – third bag up to 23 kg x 158 cm

EUR 50
EUR 70
EUR 100
EUR 50
EUR 100

4. Excess baggage fees – Domestic flights
Baggage weight between 23 kg and 32 kg
Baggage dimensions between 158 cm and 203 cm
Baggage dimensions between 203 cm and 280 cm
Extra piece – second bag up to 23 kg up to 158 cm
Extra piece – third bag up to 23 kg up to 158 cm

EUR 20
EUR 30
EUR 40
EUR 20
EUR 50

Baggage with weight over 32 kg may only be carried as cargo.
5. Special categories of baggage
Sport equipment
Bicycles

Firearms

Pets in the passenger
cabin /PETC/

Pets in the hold /AVIH/

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 dimensions 23 kg and 203 cm*
Exception: Free carriage of 1 piece of ski / snowboard equipment for all flights operated by Bulgaria Air.
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.
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.
• Hunting rifles and cartridges – total weight over 15 kg: fee EUR 70.
• Short-barrel firearms (pistol): fee EUR 20.
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.
Only dogs and cats are accepted. Bulgaria Air does not accept for carriage live animals to and from Great Britain.
If traveling with a pet /dog or cat/, please be advised to contact the airline for confirmation at the time of purchase of your ticket.
Maximum weight of the pet and the cage – up to 8 kg.
For flights FB1431/1432 to/from Paris, where operator is Air France, the maximum weight of the pet and the cage is 6 kg.
Maximum dimensions of the cage – 48 x 35 x 22 cm.
Not included in the free baggage allowance. A fee of EUR 50 per direction applies.
Only dogs and cats are accepted. Bulgaria Air does not accept for carriage live animals to and from Great Britain.
Without limitations in the weight of the pet.
Maximum dimensions of the cage - 110 x 65 x 70 cm.
Not included in the free baggage allowance, a fee apply as follows:
• for total weight of the pet and the container up to 32 kg - EUR 80 per direction
• for total weight of the pet and the container above 32 kg - EUR 120 per direction
Exceptions:
• Animals weighing over 32kg together with the container are not accepted for carriage to / from Brussels.
•F
 ightng 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).
Conditions of carriage of live animals in the aircraft hold /AVIH/
• The transport container must be large enough for the animal to stand in its natural position, to turn around and to lie down;
• The transport container must be designed to be leakproof, e.g. lined with absorbent material such as blankets;
• Тhe container must be escape proof. We recommend sturdy plastic or wood containers made from harmless and non-toxic material. Wire-mesh cages are not allowed;
• To prevent the animal from injuring itself, the interior of the container must not have any sharp corners, edges or nails;
• Transport containers must have ventilation holes on at all four sides.

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

ГОТОВИ ЗА ПОЛЕТ
FIT TO FLY

Ходила

Глезени

Колене

Рамене

Крака

Гръб и ръце

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

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

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

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

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

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

Feet

Ankles

Knees

Shoulders

Legs

Back and arms

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

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

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

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

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.

15 times
Place both feet flat
to the floor and hold
your stomach in. Bend
forward, moving your
hands down your legs.
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Да се лети не е страшно

По време на полет

•Статистиката сочи, че летенето със
самолет е далеч по-безопасно от много
други дейности

•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

•Екипажът на вашия самолет е висококвалифициран и с богат опит
•Самолетите на България Ер са с безупречна поддръжка и могат да устоят на
всякаква турболенция
•Опитайте да се отпуснете – вдишвайте дълбоко през носа и задържайте
въздуха няколко секунди, преди да го издишате

•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 побързо към часовите разлики
•Опитайте се да настроите биологичния си часовник към времевата зона на
бъдещата ви дестинация, като вечерта
преди по лета 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
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Relax!

During the flight

Reducing jetlag

•Statistics show that flying is much safer than
many situations in daily lives

•Ear pain? Pinch your nose shut, close your
mouth and swallow or blow out against your
closed mouth. Alternatively, chew some gum

•Begin adjusting your body clock to the time
zone of your destination the night before departure by going to bed earlier or later

•Stimulate your circulation by walking around
the cabin and stretching

•Don’t consume too much food the night before you leave, or drink too much coffee or
alcohol

•The crew in control of the plane is highly
trained and experienced
•Bulgaria Air aircraft 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

120 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

•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

•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
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 лекарства 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.

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 на България Ер.
Bulgaria Air wishes you a safe and comfortable journey. Our highly trained flightdeck 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.
полети на България Ер. На кабинния екипаж е наредено
да следи за изпълнението на забраната. Не пушете в
тоалетните, които са оборудвани с датчици за дим.

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.

Упътванията за безопасност

Your security

Преди заминаване и пристигане кабинният състав на
България Ер ще ви запознае с правилата за безопасност
в самолета. Упътването включва сведения за предпазните колани, кислородните маски, изходите, аварийното
напускане на самолета, спасителните жилетки. Молим
за вашето внимание по време на демонстрацията. Разгледайте инструкцията за безопасност в самолета, която е в джоба на седалката пред вас.

Your hand luggage

Кабинен екипаж
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

От 6 ноември 2006г. 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
100мл всяка и общо до 1л, 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 6 November 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). the 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.

Кабинният екипаж на България Ер се грижи да ви обслужва отлично и да осигурява безопасността по всяко
време. Не се притеснявайте да повикате стюардесите
и стюардите, като използвате разположения над креслото ви бутон, да споделяте коментарите си с тях и да
ги уведомявате за потребностите си.

При пристигане
Пазете багажните си купони, за да намерите лесно багажа си. Отделете малко време, за да се аклиматизирате след пристигането си.

EN

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-the-counter medicines
available, but we recommended always 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

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.

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 you 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.

Уважаеми пътници,
В съответствие с директива на Европейската комисия 68/2004 от 15 януари 2004г., 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 6см;
•бормашини, отвертки, клещи, чукове;
•кънки 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, hatchets, 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.
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НОВИ ПРАВИЛА ЗА
ПРЕВОЗ НА ДЕЦА

NEW RULES FOR
TRANSPORTING CHILDREN

От 1 юли 2012 година авиокомпания България Ер
променя правилата за превоз на непридружени деца

From the 1st of July 2012, Bulgaria Air is changing its rules regarding
transporting unaccompanied children.

За НЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕ (UNACCOMPANIED MINOR - UM) се смята дете,
от 3 до 12 години, което по време на полета не се придружава от родител/
настойник или друг пътник-придружител. Деца до 3 години не могат да
ползват услугата непридружено дете

AN UNACCOMPANIED MINOR (UM) – is any child of 3 to 12 years of age who is
not accompanied by parent/guardian or another passenger-companion on the
same flight. Children of less than 3 years of age may not use the service for unaccompanied minor.

ПРИ УСЛУГАТА ПРЕВОЗ НА НЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕ (UM) служители поемат
детето от изпращача на отправното летище, придружават го по време
на всички летищни формалности и го предават на посрещача. Услугата е
задължителна за деца на възраст от 3 до 5 години и възможна при поискване
за деца с навършени 5 години.

THE SERVICE “TRANSPORT OF AN UM means that employ-ees of Bulgaria Air
take the child from the person that escorts him or her to the departure airport,
accompanies the child through all airport formalities, and brings him to the person
that will collect the child at the destination. The service is mandatory for children
between 3 and 5 years old, and optional for children who have already turned 5
years.

ФОРМУЛЯР – ИНФОРМАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК: Задължителен
документ, в който се вписва пълна информация за детето, както и имената,
адресите и телефони на изпращача и посрещача.
ЕСКОРТ – Стюардеса, която пътува с детето и се грижи за него по време
на полета. За да бъде осигурен ескорт, агентът, създател на резервацията
на детето, внася SR UMNR с неговата възраст и рождена дата, както и
информация за посрещача и изпращача – имена, телефон за връзка и пълен
адрес. Запитването се прави поне две седмици преди
полета. В рамките на 3 дни служителите от отдел Спейс контрол
дават отговор на молбата. При потвърждение Спейс Контрол запазва
място на стюардесата на желания полет и уведомява агента, който
създава EMD в резервацията на детето в размер на дължимата сума
за тази услуга.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ за потвърждаване на услугата UMNR
включва три имена, възраст и рождена дата на детето; три имена,
телефон за връзка и пълен адрес на посрещача и изпраща. Непридруженото
дете трябва да носи със себе си валиден паспорт. За вътрешните
полети паспортът може да бъде заменен с акт за раждане – оригинал или
нотариално заверено копие.
• Авиокомпания България Ер не приема непридружени деца, трансфериращи
на летище София. Изключения се правят само при предоставени контакти
на трансферния пункт.
• Деца до 3 години не се приемат за превоз без придружител.
• Деца, навършили 5 години, се приемат за превоз без придружител и се
обслужват по реда за непридружени деца – UM.
ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ПРЕВОЗА на непридружени деца: за всяко непридружено
дете, независимо от възрастта, се събира UM такса в размер на 40 евро на
отсечка за международни полети и 20 евро за вътрешни
линии,като зa София – Лондон таксата е 50 евро, а за
Лондон – София 50 паунда. Една стюардеса може
да придружава две деца от едно семейство –
братя и сестри, които пътуват заедно, като
се заплаща една UM такса за двете деца.
Допълнителни условия:
• от 3 до навършване на 5 години: за детето
се заплаща пълната тарифа за възрастен
пътник без детско намаление, плюс 50%
от еднопосочната тарифа в М класа
за стюардесата-придружител. Всички
дължими летищни такси за маршрута по
билета също се събират;
• от 5 до 7 години: плаща се 100 % от тарифата
за възрастен пътник;
• от 8 до 11 години: плаща се детски билет
с приложимото по съответната тарифа
детско намаление;
• по желание на родителите, деца от 12 до 18
години могат също да ползват услугата UM
срещу заплащане на UM таксата.
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FORM – INFORMATION FROM THE PARENT/GUARDIAN: A mandatory document that con-tains full information about the child, as well as names, addresses
and telephone numbers of the persons who will be escorting the child to the
departure airport and from the destination airport.
ESCORT – A flight attendant who travels with the child and cares for him or her
during the flight. To provide an escort, Bulgaria Air requires the travel agent that
books the flight for the child to submit SR UMNR with the child’s age and date of
birth, as well as information about the person who will deliver the child to the departure airport, and the person who will collect him or her from the destination airport
– their full names, telephone numbers and full addresses. This service should be
requested at least two weeks prior to the flight. Staff members from the Space
Control Department will reply to your inquiry within 3 business days. Upon confirmation, Space Control books a place for the flight attendant on the desired flight and
informs the travel agent who issues an EMD on the child’s reservation in the amount
of the sum payable for the service.
MANDATORY INFORMATION for the confirmation of the UMNR service includes
the child’s full name, age and date of birth, as well as the full names, telephone
numbers and complete addresses of persons delivering the child to the departure
airport and those who are collecting him or her at the destination airport. The UM
must have a valid passport on him/her. For domestic flights the passport may be
replaced by a birth certificate or a copy of it certified by a Notary.
• Bulgaria Air does not accept unaccompanied minors who transfer at Sofia Airport.
Exceptions are made only when contact information has also been submitted for
the persons who will take care of the child at the point of transfer.
• Children under 3 years of age cannot travel unaccompanied.
• Children who have turned 5 are permitted to travel unaccompanied and are
served according to the rules for unaccompanied minors.
THE PRICE FOR THE TRANSPORT OF UM SERVICE:
For an unaccompanied child, regardless of age, a UM fee of EUR 40 per
international flight segment and EUR 20 for domestic flights is collected,
for Sofia - London the fee is EUR 50 and for London - Sofia GBP 50.
One flight attendant can escort two children from the same family
simultaneously - brothers and sisters traveling together, and in
that case one UM fee is collected for both children.
Additional conditions:
• For children between 3 and 5 years old: the price is the
full adult tariff without a children’s discount, plus 50%
of the one-way tariff per segment in M class for the
escorting flight attendant. All applicable airport fees
for the route of the flight are also collected;
• Age 5 - 7: the customer pays 100% of the tariff for
an adult passenger;
• Age 8-11: the customer pays a children’s tariff
(with the applicable child discount from the respective tariff);
• Upon parental request, children aged between
12 and 18 years old may also make use of the UM
service if the UM fee is paid.

CODESHARE
PARTNERS

THE FACE OF

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

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

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

Airbus A319-112
Airbus A319-111

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

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

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

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

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

Embraer 190-100
SOFIA – BELGRADE
Jointly operated services using Air Serbia aircraft and crew.

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

Göteborg

Copenhagen

Stuttgart

Odessa

Belgrade

Barcelona
Lisbon
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CODESHARE PARTNERS

SPA PARTNERS

INTERLINE PARTNERS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LON
United Kingdom, London

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

Ticket Pod 1 Terminal 4 London
Heathrow Airport Hounslow, TW6 3FB
Working hours:
Monday - Friday
09:30 - 17:30 Local Time

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

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

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

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

FLY MORE Office
1, Brussels Blvd Sofia Airport,
Sofia 1540
Working hours:
Every day: 09:00-12:00/13:00-18:00
Local Time

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

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

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

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

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

BRU
Belgium, Brussels
Working hours:
Monday - Friday
10:00–19:00 Local Time

128 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

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

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

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

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

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

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

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

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

USA

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

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

TLV

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

Russia, Moscow

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

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

