WELCOME
NOTE

Dear Passengers,
Welcome aboard Bulgaria Air!
“What good is the warmth of
summer, without the cold of
winter to give it sweetness.", John
Steinbeck once wrote.

Уважаеми пътници,
Добре дошли на борда на България Ер!
"Какво е топлината на лятото без зимния студ, който да я
подслади", писа някога Джон Стайнбек.
Всяка година, щом най-после официално настъпи лятото, си струва да си
припомняме тази мисъл. Защото след
месеците студ и мрак идва времето да
се порадваме на живота, който през първите седмици на лятото ни се показва
от най-хубавата си страна. Да оставим
работата и грижите и да се насладим на
приятните неща, на слънцето, на добрата храна и интересните пътувания.
Примерно на идеалните локации да опитате най-съвършения сладолед в света
(стр. 104), на един от най-любопитните
музикални фестивали в Европа през този
сезон (стр. 88), или пък на една от найинтригуващите средновековни крепости

на България (стр. 94).
Разбира се, работата и грижите вероятно няма да ни оставят току-така. Но не
им позволявайте да ви отклонят от найважното. Лятото не е време за планиране - освен ако не обичате да планирате и
удоволствията си. В който случай ние в
България Ер, разбира се, ще се радваме да
ви помогнем.

Every year when the summer has officially
started, it’s worth remembering this quote. For
after months of cold and darkness, the time
comes to enjoy life, which shows its best side
during the first summer weeks. Let’s leave work
and worries and enjoy pleasurable things like
sun, good food and interesting journeys.
For example, our preferred locations to taste
the perfect ice cream (p. 104), or one of
Europe’s most intriguing music festivals this
season (p. 88) or one of the most mysterious
medieval fortresses in Bulgaria (p. 94).
Naturally, work and worries probably won’t
leave you just like that. However, don’t let them
drift you away from what‘s most important.
Summer isn’t the best time for planning –
unless you like planning your pleasures as well.
In which case we, at Bulgaria Air, we’ll be glad
to help you, of course.

I wish you a pleasant flight!

Yanko Georgiev
CEO

Желая ви приятен полет!

Янко Георгиев,
Изпълнителен директор
June 2019
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ГОРДЪН КЕР е инвестиционен банкер и основател на
лондонската Cobden Partners. Започнал е кариерата
си като специалист по суверенен дълг и по дълговите
кризи в Латинска Америка. Автор е на “The Law
of Opposites, Illusory Profits in the Financial Sector”, и
е старши научен сътрудник в базирания в Париж
Институт за изследвания по фискални въпроси.
GORDEN KERR is an investment banker and founder
at Cobden Partners (London). He has started his career
working on sovereign debt syndications and the Latin
American debt crisis. Kerr is the author of “The Law of
Opposites, Illusory Profits in the Financial Sector”, and
a senior fellow of the Paris-based research foundation
Institute for Research in Fiscal Issues.

БОЙКО ВАСИЛЕВ е един от най-уважаваните
телевизионни журналисти в България, водещ и
продуцент на "Панорама" по БНТ. Доктор по социология,
възпитаник на Софийския университет, специализирал е в
Хайделберг, Германия. Автор е на десетки документални
филми, включително “Децата на бащите”, за който
получи Голямата награда “Робер Шуман” за 2007 година.
BOYKO VASSILEV is one of Bulgaria’s most renowned
television journalists, and the host and producer of the
talk show Panorama (broadcast on the National Bulgarian
Television). He holds a Ph.D. in sociology, is a Sofia University
alumnus, and has specialized in Heidelberg, Germany. He has
authored dozens of documentaries, including The Children
of the Fathers, for which he received Bulgaria’s 2007 Robert
Schuman Journalism Award.
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ОТ МОСКВА ДО ВАРНА И БУРГАС
FROM MOSCOW TO VARNA AND BURGAS
Bulgaria Air стартира нови сезонни полети
от Варна и Бургас до третото най-голямо летище в Москва - Внуково. Те ще се
изпълняват през целия летен сезон, до
септември включително. Междувременно
Bulgaria Air продължава да изпълнява и своите полети от София до летище Шереметиево в Москва.
Bulgaria Air launches new seasonal flights from
Varna and Burgas to the third largest airport in
Moscow - Vnukovo. They will run throughout
the summer season, until September inclusive.
Meanwhile, Bulgaria Air continues to operate
its flights from Sofia to Sheremetyevo Airport in
Moscow.

ЦЮРИХ ОТ 150 ЕВРО
ZURICH FROM 150 EUROS
Универсалната истина, че най-доброто
винаги си струва цената, напълно приляга
на Цюрих. Седем поредни години избиран
от Mercer като втория най-добър град за
живеене в света (отстъпвайки минимално
на Виена), той дели 8-о място с Хонконг
и в последната класация на най-скъпите.
За световните лидери – като се почне
от финансовия сектор и търговията и се
приключи с изкуството и ФИФА, Международната футболна федерация – е въпрос на
авторитет да присъстват в сърцето на
Швейцария. Същото важи и за туристическия каймак.
Снобски ресторанти и ъндърграунд клубове, напрегнати бизнесмени и безгрижни
художници, дори африканска джунгла в
сърцето на Алпите – най-големият град на
Швейцария е изпълнен с контрасти.
България Ер лети до Цюрих четири пъти
седмично (www.air.bg), цените започват от
150 евро за двупосочен билет.
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The universal truth that “good is always
worth its price” absolutely suits Zurich. For
seven consecutive years it was crowned the
world's second-best city to live in (trailing only
Vienna) by Mercer’s Quality of Living Survey.
Zurich also shares 8th place with Hong Kong
in the ranking of the world’s most expensive
cities. For world leaders – from the financial
sector, trade, arts and FIFA (the World Soccer Federation) – it is a matter of prestige
to be in the heart of Switzerland. The same
applies to elite tourists as well.
Snobbish restaurants and underground
clubs, tense businessmen and carefree
artists – even an African jungle in the heart
of the Alps; Switzerland’s biggest city is full
of contrasts.
Bulgaria Air flies to Zurich four times a
week (www.air.bg), starting from 150 Euros
two-way. e includes 1 piece of hand luggage (up to 10 kg) and one checked luggage (up to 23 kg).

BULGARIA AIR - В ТОП 3
НА ПРЕДПОЧИТАНИТЕ
РАБОТОДАТЕЛИ
BULGARIA AIR AMONG THE
TOP 3 PREFERRED EMPLOYERS
За трета поредна година Bulgaria Air е сред
най-желаните работодатели от студентите в България. Това показват данните
на единственото по рода си проучване у
нас Graduate Survey, което се провежда от
ToTheTopAgency. В него са участвали 8241
студенти от 51 различни университета в
България и зад граница.
В класацията за 2019 година националният
превозвач се изкачва със седем позиции и
вече е трети.
For the third consecutive year, Bulgaria Air
is among the most attractive employers for
students in Bulgaria. This is confirmed by the
rusults of the one-of-a-kind Graduate Survey
conducted by ToTheTopAgency. This year,
it included 8241 students from 51 different
universities in Bulgaria and abroad.
In the ranking for 2019 the national air carrier
climbs with seven positions and is at the third
place.
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евро e сумата, срещу която Еврохолд България се споразумя
да придобие бизнеса на ЧЕЗ Груп в България. Двете страни
са подписали договор на 20 юни. Еврохолд ще финансира сделката чрез комбинация от собствен капитал и кредит, като
компанията вече е подписала мандат с две големи инвестиционни банки. Продажбата включва всичките седем български дружества на ЧЕЗ Груп - ЧЕЗ България, ЧЕЗ Електро
България, ЧЕЗ Разпределение, ЧЕЗ Трейд България, ЧЕЗ ИКТ
България, Проект за свободна енергия Орешец и Бара Груп).
Сделката подлежи на одобрение от Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) и Комисията за енергийно и водно управление (КЕВР).
EN

лева е общата стойност на 10 проекта, одобрени от
Фондовете за градско развитие. Сред тях са проектът
за възстановяване на синагогата във Видин и превръщането є в туристически обект, градска зона на Плевен и други.
Българският бизнес може да участва като краен получател на кредитно финансиране за проекти в областта
на спортната инфраструктура, зоните с потенциал за
икономическо развитие, градската електромобилност
и подобряване на градската среда.
EN

BGN is the total value of 10 projects, approved by the Urban
Development Funds. Among them are the project for restoration of the synagogue in Vidin and its transformation into a
tourist site, an urban zone of Pleven and others. The Bulgarian business may participate as a final recipient of credit
financing for projects in the field of sports infrastructure, the
zones with a potential for economic development, the urban
electromobility and improving the urban environment.

quire the business of CEZ Group in Bulgaria. The two parties
have signed a contract on the 20th of June. Eurohold will fund
the transaction through a combination of own capital and a credit,
with the company already having signed a mandate with two
lagge ivestment banks. The sale includes all the seven Bulgarian
companies of CEZ Group - CEZ Bulgaria, CEZ Electro Bulgaria, CEZ
Distribution, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy
Project Oreshets and Bara Group. The transaction is subject to
approval by the Commission for Protection of Competition (CPC)
and the Energy and Water Regulatory Commission (EWRC).

8650
книги са били издадени през 2018 в
България, като тиражът им е бил
малко над 9 милиона. В сравнение с
предходната година броят на издадените книги и брошури е намалял с 226
(2.2%), но средният тираж е нараснал
почти двойно - от 666 на 1144, или със
71.7%. Миналата година у нас са били
издавани 239 вестника, или с шест
по-малко спрямо 2017, с годишен тираж от малконад 216 млн. броя.
EN

books have been issued during 2018 in
Bulgaria, with their total print having been
a little over 9 million. As compared to the
previous year the number of the issued
books and brochures has decreased by
226 (2.2%), but the average total print
has increased almost two times - from
666 to 1144, or by 71.7%. Last year 239
newspapers were being issued in our
country, or six less than during the year
2017, with an annual circulation of a little
over 216 million copies.
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17.15%
е повишението на цените на жилищата в България между 2010 и 2018, което е малко
над средното равнище в ЕС, сочат данни на Евростат. Най-голямо поскъпване е отчетено в Естония с 83%, следвана от Латвия с 61%, Австрия с 56%, Швеция с 55%.
Най-голям спад е регистриран в Италия със 17%, Испания с 12% и Кипър с 8%.
EN

is the increase of the housing prices in Bulgaria between 2010 and 2018, which is a little
over the average level in the EU, Eurostat data are showing. The largest rise in the prices
is reported in Estonia with 83%, followed by Latvia with 61%, Austria with 56%, Sweden with
55%. The strongest decrease has been registered in Italy with 17%, Spain with 12% and
Cyprus with 8%.

РЕШЕНИЕТО
ЗА ERM II СЕ ОТЛАГА
ПОНЕ ДО ЕСЕНТА
Хърватия също подаде молба за банковия съюз,
но без никакви допълнителни условия като България
Текст РАЛИЦА ПЕЙЧЕВА / Фотография АРХИВ

България няма да получи отговор за влизането на лева в ERM II през юли, както
бе обявено преди година, съобщи в края
на май Mediapool, позовавайки се на "източници, запознати с процеса". Вместо
това решението ще бъде отложено найрано за есента, след избирането на нова
Европейска комисия и може би дори след
изтичането на мандата на сегашния президент на Европейската централна банка Марио Драги.
В СЪЩОТО ВРЕМЕ ХЪРВАТИЯ официално
подаде молба за т. нар. "близко сътрудничество" и участие в Единния надзорен
механизъм, без обаче влизането й в бан-
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ковия съюз да бъде обвързано с каквито и
да било условия и допълнителни изисквания. Това вероятно ще даде нов глас на
съмненията за двоен стандарт и специално отношение от европейските институции към България.
Припомняме, че финансовото министерство и БНБ подадоха българската молба
за влизане в банковия съюз миналия юли,
след като преди това правителството
декларира готовност да изпълни изискванията на ЕК в шест различни области
- от повторната проверка на активите
на банките до мерките срещу прането
на пари и управлението на държавните
предприятия. Още тогава някои наблюда-

тели предупредиха, че в замяна на пълното сътрудничество на българските власти комисията не е поела нито писмени
ангажименти, нито е дала каквито и да
било ясни гаранции за София.
ПРИ ВИЗИТАТА СИ У НАС в края на януари
вицепрезидентът на ЕК Валдис Домбровскис се задоволи да каже, че ЕЦБ е започнала проверката на банките и "се очаква
да представи резултатите до юли", след
което решението за ERM II може да бъде
взето "през третото тримесечие". Това
решение трябва да се вземе съвместно
от страните от еврозоната плюс Дания,
Европейската комисия и Европейската

на по-скоро да предоговори условията за
членството си в ЕС, твърдят добре информирани източници от Прага.
ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ на Хърватската национална банка, публикувано на 27
май, обаче по-скоро подсказва, че няма да
има нови правила по пътя към еврото и че
условията, наложени на София, ще си останат изключение.
В съобщението се казва, че страната е
подала до ЕЦБ молба за "установяване на
близко сътрудничество с Хърватската
национална банка при изпълняването на
надзорните функции върху кредитните институции в рамките на Единния надзорен
механизъм. Тази стъпка е част от процедурата по влизането на Република Хърватия в механизма ERM II и, последващо, в
еврозоната. Република Хърватия възнамерява eдновременно да влезе в близко сътрудничество с ЕЦБ и в ERM II".
На пръв поглед изглежда, че Загреб тръгва
по стъпките на София. Но всъщност в хърватското заявление не се споменават никакви условия и допълнителни ангажименти - нито за небанковия финансов сектор,
нито за държавните предприятия, нито за
прането на пари.

централна банка.
Текущата еврокомисия обаче си отива и
най-късно през ноември в длъжност трябва да встъпи следващата, избрана от новия състав на Европейски парламент. На
31 октомври изтича и мандатът на президента на ЕЦБ Марио Драги. Заради това
още миналата година Investor.bg предупреди, че едва ли може да се очаква решение
през лятото.
В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПОДХОДЪТ, приложен
към България, предизвика острите реакции на други страни в ЕС, начело с Чехия
и Полша. Те се опасяват, че условията,
наложени на София, може да бъдат приложени и към тях при евентуалното им кандидатстване за ERM II.
По непотвърдена официално информация
на Investor от Чешката национална банка
дори са изпратили запитване до ЕК дали
става дума за приети нови правила по
пътя към еврото, но засега не са получили отговор. Ако бъде подложена на същия
процес като България, страната е склон-

МЕЖДУВРЕМЕННО РАЗЛИЧНИ източници
потвърждават, че при течащата проверка на активите на шестте избрани български банки европейските проверяващи
оказвали сериозен натиск за обезценка на
провизиите им, и то от доста сериозен
порядък. Още преди година Investor.bg - а и
доста водещи банкери, начело с председателя на Асоциацията на търговските банки Петър Андронов - предупреждаваха, че
има риск от твърде консервативен подход
при проверката и от съставяне на доста
по-мрачна от реалната картина.
В този контекст на 21 май Международният валутен фонд публикува своя доклад от
проверката на банковия надзор в България.
В него се посочва, че страната трябва да
обърне внимание на рисковите кредити,
и че провизиите и капиталовите буфери
за този вид кредити не могат да бъдат
същите като за стандартните заеми. От
МВФ настояват за тези проблемни кредити да има допълнителни капиталови изисквания. Под рискови заеми се има предвид
такива, за които има съмнения, че не са
спазени вътрешните процедури на съответната банка или са отпускани на лица
със съмнително кредитно досие.
Все пак от МВФ отчитат сериозното
намаление на дела на необслужваните
кредити, и подчертават, че с изключение
на една „голяма местна банка“, капиталовите съотношения на всички останали са
доста над капиталовите изисквания.
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Decision About
ERM II Postponed Until
Fall at the Earliest
Croatia also Submits Request for Banking Union with
No Additional Conditions, Unlike Bulgaria
By RALITSA PEYCHEVA / Photography DIMITAR KYOSEMARLIEV

Bulgaria will not get an answer about the lev's
entry into the ERM II this July, as initially stated
a year ago, "Mediapool" reported at the end of
May, quoting sources familiar with the process.
Instead, the decision will be postponed until
this fall at the earliest, after the new European
Commission (EC) is elected, and possibly even
after the incumbent European Central Bank
President Mario Draghi's term in office ends.
Meanwhile, Croatia has officially submitted a
request for the so called "close cooperation"
and joining the Single Supervisory Mechanism
(SSM), without its entry into the banking union being tied to additional requirements. This
will likely give rise to doubts about a double
standard and the European institutions having
a special attitude towards Bulgaria.
THE FINANCE MINISTRY and the Bulgarian
National Bank submitted this country's request
to join the banking union last July, after the Government had declared readiness to implement
the Commission's requirements in six areas,
ranging from a second assessment of banks'
assets, to anti-money laundering measures
and management of state-owned enterprises.
Even back then, some observers warned about
the Commission's failure to make any written
commitments, or offer Sofia any clear guarantees, in return for the Bulgarian authorities' full
cooperation.
During his visit to Bulgaria at the end of January, EC Vice President Valdis Dombrovskis was
content to say that the European Central Bank
(ECB) has started a check across banks and
is expected to present the results by July, after
which the decision about the ERM II can be
made in the third quarter. This decision should
be made jointly by the Eurozone members plus
Denmark, the EC and the ECB.
THE INCUMBENT EUROPEAN COMMISSION,
however, is approaching the end of its term,
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while the next Commission should be elected
by the new European Parliament and start its
term in November at the latest. ECB President
Mario Draghi's term expires on October 31,
which is why "Investor.bg" warned last year that
it would be unrealistic to expect a decision in
the summer.
Meanwhile, the approach towards Bulgaria
caused sharp reactions from other EU countries, led by the Czech Republic and Poland.
They are worried that the conditions set for
Sofia could be applied to them as well if they
decide to apply for the ERM II.
According to unofficial information of "Investor", the Czech central bank has even submitted an inquiry to the EC to find out whether new
rules have been adopted for joining the Eurozone, but no response has been given so far.
Well-informed sources in Prague claim that if
their country is put through the same process
as Bulgaria, it will rather opt to renegotiate its
EU membership terms.
AN OFFICIAL RELEASE published by the Croatian National Bank (CNB) on May 27, however,
suggests that there won't be any new rules on

the path towards the Eurozone, while the conditions set for Sofia will remain an exception.
The press release says that Croatia has submitted a request to the ECB for establishing
close cooperation between CNB and ECB in
the exercise of supervisory tasks over credit
institutions within the SSM. This step is part
of the procedure for Croatia's entry into the
ERM II and, subsequently, the Eurozone. The
Republic of Croatia plans on entering in close
cooperation with the ECB and into the ERM II.
At first glance, it seems that Zagreb is following
Sofia's steps. In reality, however, the Croatian
announcement does not mention any conditions and additional commitments concerning
the non-banking sector, state-owned enterprises or money laundering.
MEANWHILE, DIFFERENT SOURCES confirmed that during the assessment of the six
selected Bulgarian banks' assets, the European examiners have exerted significant pressure for devaluating the banks' provisions of
quite a serious nature. A year ago, "Investor.
bg" and a few leading bankers, including head
of the Association of Commercial Banks Peter
Andronov, warned about the risk of an overly
conservative approach during the assessments, which could result in painting a much
gloomier picture than reality. In this context, the
International Monetary Fund (IMF) published
on May 21 a report on the banking supervision
assessment in Bulgaria, which notes that this
country should pay attention to high-risk loans,
and that the provisions and capital buffers for
such loans cannot be the same as they are for
standard loans. The IMF insists on additional
capital requirements for these problem loans.
High-risk loans are considered to be loans
about which there is doubt that the bank's internal procedures were observed, or they were
extended to persons with a dubious credit file.
Nevertheless, the IMF reports a significant reduction of the share of non-performing loans,
noting that, except for a large local bank, all
the other banks' capital ratio exceeds the capital requirements.

ПЕТЯ ДИМИТРОВА:
„ПОДКРЕПЯМЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ
С ВИЗИЯ ЗА ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ“
Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка. Тя е и член на УС на Асоциацията на банките в България, БОРИКА, Фондация “Атанас Буров”, сдружение “Ендевър България” и Международния банков
институт. Член е и на Университетския съвет на Американския университет в България, Форума на младите световни
лидери към Световния икономически форум, както и на Young Presidents’ Organization (YPO) и др. Носител е на над 20 престижни български и международни награди.
Г-жо Димитрова, заедно с Endeavor България стартирахте първата програма за
растеж в България - Dare to Scale, насочена към предприемачите у нас. Защо Пощенска банка застава зад нея?
Нашата банка от години подкрепя малкия и
среден бизнес в различни райони в страната,
затова съвсем логично станахме основен
партньор на програмата Dare to Scale, създадена от Endeavor България. С нея 10 български фирми от всички сектори ще получат
уникалната възможност да се разраснат
и да разширят бизнеса си, подпомагани от
опитни ментори от водещи местни и международни компании с опит. Най-ценното за
нас е да видим добавената стойност от
проекта в перспектива – надяваме се, че
фирмите, които ние подкрепяме сега, утре
ще помогнат на други да се развият успешно. Насочили сме се към сегмента на scale-up
компаниите, които вече са постигнали мно-

го, но все още имат потребност от външна
експертиза за оптимизиране на дейността
си или за финансиране. Ние ще бъдем техен
ментор и доверен финансов партньор, ще им
предоставим своите ноу-хау и експертиза, за

да постигнат те успеха, който заслужават.
Какъв е вашият съвет към предприемачите в България?
Едно от най-важните условия за успешно развитие, което голяма част от предприемачите у нас пропускат, е да бъдат търпеливи.
Понякога и най-добрата бизнес идея може
да се реализира по-бавно от очакваното, но
това не означава, че няма да се реализира.
Друг важен момент, за да може един бизнес
да се развива и да бъде устойчиво успешен,
е да има перспективи и на международния пазар. За много компании у нас е невъзможно да
изградят стратегия за експанзия извън страната, тъй като нямат достатъчно ресурси.
Именно тук е и ролята на новия ни стратегически проект с Endeavor . Той им предоставя
тези липсващи ресурси, което на практика е
протегната ръка към предприемачи с визия,
която ще подпомогне глобалния им растеж.

PETIA DIMITROVA: „WE ARE SUPPORTING
ENTREPRENEURS WITH A VISION FOR GLOBAL GROWTH“
Petia Dimitrova is Chief Executive Officer and Chairperson of the MB of Postbank. She is also a member of the MB of the Association of Banks in Bulgaria, BORICA, the “Atanas Burov” Foundation, the “Endeavor Bulgaria” Association and the International Banking
Institute. She is also a member of the University council of the American University in Bulgaria, the Forum of Young Global Leaders
with the World Economic Forum, as well as of the Young Presidents’ Organization (YPO) and others. She has been awarded with over
20 prestigious Bulgarian and international prizes.
Mrs. Dimitrova, together with Endeavor Bulgaria you started the first programme for growth in
Bulgaria - Dare to Scale for the entrepreneurs
in our country. Why is Postbank supporting it?
For many years our bank has been supporting
the small and medium-sized business in various
regions of the country, therefore we have logically
become a main partner of the Dare to Scale programme, created by Endeavor Bulgaria. Thanks
to it 10 Bulgarian companies from all sectors will
be given the opportunity to grow and broaden
their business, aided by competent mentors from
experienced leading local and international companies. The most valuable thing for us is to see
the added value of the project in perspective – we

hope that the companies, we are now supporting
will tomorrow help others develop successfully.
We are heading for the segment of the scale-up
companies, which have already achieved a lot, but
still needs external expertise for optimization of
their activities or for funding. We are going to be
their mentor and trusted financial partner, we are
going to support them with our know-how and expertise, in order for them to achieve the success
that they deserve.
What is your advice for the entrepreneurs in
Bulgaria?
One of the most important conditions for successful development, which many of the entre-

preneurs in our country are omitting, is being
patient. Sometimes even the best business idea
may be implemented slower than expected, but
this does not meant that it will not. Another important matter, in order for a business to develop
and be sustainably successful, is for it to have
perspectives on the international market as well.
For many companies in Bulgaria it is impossible
to еstablish a strategy for expansion outside the
country, as because they do not have enough resources. This is where our strategic project with
Endeavour comes into play. It ensures these
lacking resources, which in reality means lending
a hand to those entrepreneurs with a vision for
their global growth.
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КОМЕНТАР

ВСЯКА СТРАНА В
ЕС СЕ НУЖДАЕ ОТ
ВАЛУТЕН "ПЛАН Б"
Текст ГОРДЪН КЕР / Фотография АРХИВ

"Банковият съюз гарантира, че банките в ЕС ще са по-силни и подобре надзиравани", твърди Европейската комисия. На мен лично
банковият съюз ми напомня на гръцка легенда - онази за Тантал.
Спомняте ли си: Тантал постоянно се протяга за плодовете, но
вятърът отдалечава клоните; Тантал се навежда да пие вода, но
езерото се отдръпва. Същото е и с банковия съюз - той е винаги
почти тук, почти готов, но никога не се случва наистина.
ЕДИН ОТ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "водещи кандидати" за следващата
Еврокомисия, Франс Тимерманс, смята именно липсата на завършен банков съюз за причината младите хора в Европа днес да
нямат добри възможности за работа. Защото, казва той, банките разчитат на данъкоплатците да ги спасяват. Г-н Тимерманс
не осъзнава, че правилата, забраняващи на банките да ползват
помощ от данъкоплатците, влязоха в сила още през януари 2015.
Всъщност единствената съществена част от банковия съюз,
която остава да се довърши, е създаването на обща схема за гарантиране на влоговете - така че германските данъкоплатци да
гарантират депозити като онези, загубени в кипърската банкова
криза от 2013, и в други бъдещи подобни кризи, които може да
възникнат в други държави.
ИМА СХВАЩАНЕ - доста популярно в много политически кръгове - че главната причина толкова банки да се сринат през 2008
година се крие в техния размер. Във факта, че са станали твърде
големи, за да бъдат управлявани ефективно.
Но коренът на всички злини - корен, до който за момента никой не
се е опитал да стигне - са счетоводните проблеми. В момента
цялата активност на Европейската централна банка, на
Европейската инвестиционна
банка, на националните централни банки, на надзорните органи и на търговските
банки е фокусирана върху
продължаващото изкривяване на счетоводните правила.
За да се създаде представата, че всички тези банки
- включвайки Deutsche Bank,
Commerzbank, италианските
like UniCredit, Monte Dei Paschi
- всички са в добро състояние.
Това е решаване на проблема
чрез боядисване на фасадата.
ТО НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧНО. Все по-очевидно е, че основните причи-

ни за кризата така и не са адресирани. Сред тях е и самата
структура на единната европейска валута. Еврото е вероятно
най-зле проектираната валута. Има други, като тази във Венесуела, които не са точно реклама за добър мениджмънт. Но
еврото е зле замислено по начало. Затова всяка страна в Европа се нуждае от валутен План Б. Всяка страна трябва да има
алтернатива, защото в един момент ще има възстановяване на
националните валути.
НАЙ-ИНТЕРЕСНАТА СТРАНА в момента е Италия. Тя се подиграва с всички правила. Открито ги притиска чрез един финансов
министър, който, меко казано, не е особено популярен пред европейските власти. Италианците още веднъж заявяват на Еврокомисията, че ще увеличат дълга си, който и без това е на рекордни
равнища. И не мисля, че Комисията може да направи нещо по въпроса. Техният план изглежда е да оставят на италианците да им
се размине, и после да изменят правилата, така че никой друг да
не може да ги последва. Това е сегашната тактика. Но тя е само
отлагане на неизбежното.
КЪДЕ Е РОЛЯТА НА НОВИТЕ БАНКИ? Дискусията до момента се върти основно около дълбоката неплатежоспособност на
банковата система и на институциите, и около тяхната политическа посока.
Имаше паническо изтегляне на активи от една стартъп
банка в Англия - Metro Bank. Клиентите й го направиха, защото сметнаха, че има проблем със счетоводните книги. А
клиентите добре осъзнават, че новото поколение банки не
е толкова харесвано от властите, като старите динозаври - които според мен са
в лоша форма.
В момента за жалост наблюдаваме едно възпрепятстване на т. нар. "творческо разрушение", за което говореше
Йозеф Шумпетер в средата
на ХХ век. Капитализмът
не може да функционира без
творческото разрушение. И
не мисля, че може да функционира при нулеви лихвени нива.
Само че проблемите в еврозоната означават, че лихвените равнища ще останат
на нулата завинаги - докато
нещо извънредно не се случи.
И мисля, че това "нещо" няма
да е добро за еврото.

June 2019

19

COMMENT

EVERY EU COUNTRY NEEDS
A CURRENCY PLAN B
By GORDON KERR / Photography ARCHIVE

"The banking union ensures that EU banks are stronger and better supervised", claims the European commission. The banking union reminds
me of a Greek fable: Tantalus is constantly reaching for the fruit - the
tree waves away in the wind; he stoops to drink the water - but the lake
recedes. It is the same with the banking union - it's almost there, but
never happens.
ONE OF THE 'SPITZENКANDIDATEN", Frans Timmermans, blames
failure of young people to have better job opportunities on the lack of
completion of the banking union. Because he argues that banks can go
back to taxpayers for bailouts. But Mr. Timmermans doesn’t realize that
the rules prohibiting taxpayers bailouts of banks were came into effect in
January 2015. In fact, the only part of the banking union remaining to be
completed is a common deposit insurance fund - where German taxpayers support deposits that were lost in the Cyprus banking crisis in 2013,
or future crises which may blow up in other countries.
THERE IS A VIEW, QUITE POPULAR among most political circles,
that the reason why so many banks failed in 2008 is that they were
too big to manage.
The root of all of those problems which has not been addressed by
anybody, are the accounting problems. At the moment all the activities of
the European Central Bank, the European Investment Bank, the national
central banks, the accounting authorities and the commercial banks is
to continue to bend the accounting rules, to create the pretends that all
these banks - including Deutsche Bank, Commerzbank and the Italian
banks, like UniCredit, Monte Dei Paschi - that they’re all fine. To paint a
very bright shade of scarlet lipstick on the pig.
THIS CANNOT GO FOREVER. It’s increasingly obvious that the crisis

Всички са заети да
създават впечатлението,
че с големите банки
всичко е наред, казва Кер
Everoyone's been busy to
create the impression that
all is well with the big banks,
says Kerr
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was never addressed. And now it’s going through the structure of the
currency itself.
The Euro was the most badly designed currency. Some of the others, like
the one in Venezuela, are not exactly wonderful adverts of management,
but the euro was poorly designed from the start. That is why every country in Europe needs a currency plan B. It should prepare an alternative
because at some point there will be a reassertion of national currencies.
THE MOST INTERESTING COUNTRY now is Italy. Because Italy is flouting all the rules. They’ve openly pushed through finance minister who is
not particularly popular with European authorities. And they told once
again the Commission they will increase their deficit, which is already at
rule-breaking level. And I think there really isn’t anything the Commission
can do about this. But they do have a plan – let Italy get away with it
and change the rules, so that nobody can copy them. That’s the present
tactic, but it’s just pushing further away the inevitable.
THE DISCUSSION SO FAR HAS BEEN about the deep insolvency of the
banking system and the institutions and their political direction.
There was a run on a new startup bank in England – Metro Bank. It had
customers queuing outside of the door, because I think they had an
accounting issue with its loan book. And customers know that the new
generation of banks are not so beloved by the National Central Banks as
the established dinosaurs, which I think are in poor shape. So sadly what
we’re witnessing is the frustration of the creative destruction as championed by Joseph Schumpeter in the mid-20th century. Capitalism can’t
function without creative destruction and I don’t think that Capitalism can
function at zero interest rates. But the problems in the Eurozone mean
that interest rates will remain at zero forever until something happens.
And I think that something will not be good for the euro.

ББР МОЖЕ ДА
СМЕКЧИ ЕФЕКТА
ОТ ХИПОТЕТИЧНА
РЕЦЕСИЯ
Стоян Мавродиев, главен изпълнителен директор
на Българска банка за развитие, пред THE INFLIGHT MAGAZINE
Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография ИВАЙЛО ПЕТРОВ
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018 бе една от най-силните години в историята на българския банков сектор, който
отчете нетна печалба близо 1.68 милиарда
лева. Каква се очертава 2019?
Да, действително има подем в сектора и очаквам
това да продължи. 2018 у нас приключи с рекордни
показатели за банките, за разлика от картината в
други части на Европа. Активите нa банковата система за пръв път надминаха 100 милиарда лева или
100% от БВП, и не само това - подобри се качеството на активите, а просрочията намаляха. Възвръщаемостта на капитала остава сред най-високите в
ЕС, и то при положение, че нивото на капитализация
е осезаемо по-високо. Продължаващата консолидация
в сектора също е оптимистичен знак. Най-общо казано, повишава се доверието към банките у нас като
цяло. Очаквам тази година да се задълбочи интеграцията ни с европейската финансова и банкова система. Причина за това е сближаването с Европейската
централна банка при подготовката за включване на
лева към Валутния механизъм II. Смятам, че тази интеграция на икономиката и банковата ни система
в единния пазар, включително и Европейския банков
съюз, е естествен и необратим процес.
Икономиката е известна с цикличното си развитие и някои анализатори вече предупреждават, че
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текущият цикъл върви към края си. Доколко подготвена е българската банкова система, а и икономиката като цяло, за евентуална нова криза?
Нямаме повод за излишни страхове. Българската
банкова система показа устойчивост и гъвкавост
в последните две десетилетия. За този период светът премина през различните фази на цикъла, включително безпрецедентната криза от 2008. Както
вече казах, и нивото на капитала, и доходността в
банковия сектор у нас са чувствително по-високи от
средните за еврозоната и за ЕС, а качеството на
активите се подобри. Същевременно рискът от

"Активите нa
банковата система за
пръв път надминаха
100 милиарда лева, и не
само това - подобри
се качеството им, а
просрочията намаляха"
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СТОЯН МАВРОДИЕВ е магистър по право от СУ „Св. Климент
Охридски" и магистър по финанси от УНСС. Обучавал се е в
Международната данъчна академия в Амстердам и Международната програма за лидери към Държавния департамент на САЩ.
Зам.-председател на икономическата комисия и член на комисията по бюджет и финанси в 41-ото Народно събрание, а от 2010
до 2016 е председател на Комисията за финансов надзор.
Член на Борда на директорите в редица международни организации, сред които ESMA, EIOPA, ESRB, и представител на
България в IOSCO, IАIS и IOPS. Член на Консултативния съвет по
финансова стабилност (КСФС).
От октомври 2017 година е председател на УС и главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие.
От април 2018 г. е член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

„заразяване“ на финансовия сектор отвън
тук е много нисък. В последните години
България води последователна макроикономическа политика. Има стабилен баланс на
публичните финанси и резерви за посрещане на шокове в икономиката. С други думи,
икономиката, фискът и банките ни са добре
подготвени за предизвикателства. Все пак,
трябва да отбележа, че българската икономика е изключително отворена и експортният сектор е много чувствителен към
състоянието на големите ни икономически
партньори. Там са и моите притеснения –
ръстът в Германия е под 1%, а вече се говори и за лек спад в средата на 2019, надали
някой може да прогнозира икономическото
състояние на Великобритания към края на
годината, Франция изпитва своите проблеми в пазара на труда и енергетиката,
Италия пък стои пред огромни предизвикателства в сектора на публичните финанси. Българският износ е насочен към тези
държави, спад на икономиката там ще се
пренесе и тук.
Важно е да отбележа, че на ББР по закон
й е отредена важна функция в периоди на
преход. Чрез проектите, които финансираме, можем да играем ключова антициклична роля – да подпомогнем инвестициите в период на криза, когато те са
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подтиснати поради различни причиниЗа
да улесним достъпа до финансиране на
малкия и средния бизнес, миналата година разширихме структурата на привлечения отвън ресурс и договорихме изгодна
многогодишна финансова рамка над 1.5
милиарда евро, които можем да усвояваме
през следващите години. Ако българската
икономика влезе в рецесия, поради външен
икономически шок, то ББР вече разполага
с нужните инструменти да смекчи пряко
до 2% от подобен спад. Разбира се, при
нужната проектна готовност от публичния и частния сектор.
Три години след пълната проверка на активите българската банкова система
отново е под лупа заради кандидатстването на страната за ERM II. Какви ефекти очаквате от евентуалното влизане
в този механизъм? Как би се отразило
на българските банки попадането им под
шапката на Европейския банков съюз?
Както казах, стабилността на икономиката е индикатор за банковата стабилност.
За доверието в банките допринася и БНБ.
Всичко това, плюс консолидацията и засилената ефективност в сектора, излъчва
позитивни сигнали. А ускорената интеграция на реалния сектор и банките ни към

Европа дава шанс на българския бизнес да
расте и да се развива.
Впрочем рейтинговите агенции също сигнализираха, че при включването на лева
към ERM II се очаква нов скок на кредитния
рейтинг на България. Това ще рефлектира
и на рейтинга на ББР, който е равен на
суверенния, а също и на другите банки и
финансови институции у нас. Съответно,
ще намали разходите за финансиране на
бюджета и на банките, а оттам - и поевтин ресурс за публичните и частни инвестиции. Така че реално членството ни
в Европейския банков съюз ще засили доверието на инвеститорите и бизнеса от цял
свят към България.
Българската банка за развитие бе основана като Насърчителна банка преди
точно 20 години, със заявена основна цел
да подпомага малкия и средния бизнес за
увеличаване на експортния му потенциал
и за покриването на европейските стандарти. Това ли са основните цели на банката и днес?
Да, те си остават същите. Малко повече от 10 години минаха от приемането на
Закона за ББР, с който Насърчителната
банка прерасна в Българска банка за развитие. Капиталът й беше увеличен, а новата
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стратегия и устав й възложиха разширен
мандат. Така нашата мисия, освен подпомагането на малкия и средния бизнес, включва
нови задачи, свързани с финансиране на публични инвестиции и проекти, подпомагане
на дейности около държавни, общински или
международни проекти. Но първоначалният
фокус си остава.
Изминалата година беше най-силна за цялата 20-годишна история на банката.
Дадохме на бизнеса над три пъти повече
нови кредити за почти 400 милиона лева.
Активите ни за пръв път надхвърлиха 3
милиарда лева, а печалбата значително се
увеличи. Продължихме да развиваме и банковата група, като учредихме новия Фонд
за капиталови инвестиции и стартирахме
още две дъщерни дружества – ББР Лизинг и
ББР Факторинг.
Какво трябва да знаят собствениците
на едно малко или средно предприятие,
които планират да потърсят финансиране чрез ББР?
В ББР помагаме със специфични решения,

кредитни институции с държавно участие е да финансират проекти в областта на образованието, които не биха
били достатъчно атрактивни за частните банки. Как стоят нещата при вас
в тази област, и изобщо как виждате
ролята на държавата в стимулирането
на образованието и науката?
Това е точно така. Едва ли някой подлага
на съмнение колко важно е образованието
за икономическия успех. За повишаването
на стандарта на живот и за човешкото
достойнство. Затова и темата за инвестиции в образованието и въвеждането на
креативни политики от правителствата
е толкова актуална в Европа и по света.
За България е особено важно инвестирането в образование и наука. Пренебрегнем ли
това, ще берем горчиви плодове в бъдеще.
Няколко поредни години банката ни подкрепя най-голямата обучителна програма
за предприемачи на „The Founder Institute“
в София, както и годишното проучване на
стартиращите и средни дигитални компании InnovationShip 2018. В партньорство

"И нивото на капитала, и доходността
в банковия сектор у нас са
чувствително по-високи от средните
за еврозоната и за ЕС"
а не просто с банкови продукти. Банката
подава ръка и на прохождащите предприемачи в трудните първи стъпки. Това е
много важно, когато останалите банки
не са в състояние сами да предоставят
подкрепа. Проектите, които финансираме, трябва да имат ясна идея, изпълним
бизнес план, добра възвръщаемост и съответното обезпечение за управление на
рисковете. Ние следваме принципите на
разумна финансова и икономическа логика. ББР е държавна банка, но без да ползва държавна гаранция или друга форма на
споделяне на риска с държавата. Привличаме ресурс за финансиране на дейността си на пазарен принцип, под надзора на
БНБ, и със същите изисквания като при
всички други търговски банки.
През миналата година 98% от компаниите,
които са кредитирани пряко или индиректно от ББР и нейните дружества, са малки
и средни предприятия. Дъщерните ни дружества работят изцяло за тях, както и
програмите за индиректно финансиране
чрез други търговски банки и специалната
програма на държавата за енергийна ефективност в българските домове. Около тричетвърти от общия обем на финансирането
ни е насочен към малкия и средния бизнес.
Една от основните мисии на подобни

с VIVACOM подпомагаме развитието на IT
образователната инфраструктура в страната. Оборудвахме компютърна зала в Центъра за настаняване от семеен тип в с.
Гаврил Геново. Имаме и образователна инициатива, свързана с познаването и опазването на културното и архитектурното ни
наследство.
ББР е и главният партньор за България
по т. нар. план „Юнкер“. Можете ли вече
да направите едно обобщение за изпълнението му?
Планът за инвестиции, популярен като
Плана Юнкер, и Фондът за стратегически
инвестиции към Плана са безспорен успех
за Европейската комисия и за екипа на г-н
Юнкер. Основната ни задача като банка-партньор за България беше да насочим
финансовия ресурс на ЕФСИ към местния
бизнес. Програмата е насочена към микро-,
малки, средни и междинни предприятия. С
тази програма ще се отпуска кредитиране
при облекчени условия и по инициативата
„Младежка заетост“ на Европейската инвестиционна банка.
Предстои надграждането на плана „Юнкер“
– в периода 2021-2027 ще действа новата
програма Invest EU. И пак Българската банка за развитие е естественият партньор

на тази програма в България и ще участва
активно в подготовката и реализацията й.
Българската банкова система си остава една от най-добре капитализираните в Европа, със средна капиталова
адекватност около 20%. Капиталовата
адекватност на ББР е почти двойно повисока. Каква е причината? Не опираме
ли отново до недостатъчно проекти и
идеи от страна на бизнеса?
Ще подчертая отново, че през миналата
година предоставихме три пъти повече кредити в сравнение с 2017. Добрите
финансови резултати на ББР заедно с високата капитализация и ликвидност я поставят на стабилна основа. Това ни дава
увереност да продължаваме със специфичната си мисия. Това е и основа да сме подготвени за антицикличната си роля, както
вече стана дума. Да сме стожер, когато
международните финансови трансмисии и
условия се влошават.
Колкото повече разгръщаме мащаба си,
в толкова по-голяма степен ще бъде използван наличният капитал на банката.
Това, разбира се, ще се отрази на капиталовата ни адекватност, тя ще спадне в известна степен, но пак ще остане
по-висока от средното ниво в банковата
система. Логично и нормално е ББР като
държавна банка за развитие да бъде постабилна и по-добре капитализирана от
частните търговски банки. Изградили
сме доверие сред партньорите си и сме в
състояние да финансираме при изгодни условия без държавна гаранция. Аз виждам
множество възможности да разширим
пазарите си като банка за развитие и да
навлезем на нови. Наблюдавам пазарите,
фирмите и финансовите инструменти за
различните типове клиенти. Изисква се
деликатен баланс между ръст на портфейла, ефективност, усещането за бизнес средата и поетия риск. Всички сегменти - и МСП, и корпоративни клиенти,
индиректно финансиране чрез търговски
банки, стартиращ бизнес, имат определен рисков профил, към който се придържаме. Доходността, която ни носи всеки
портфейл, съответства на рисковия профил. Подходът ни досега да поддържаме
устойчиво съотношението между риск и
доходност е доказано успешен.
Епохата на рекордно ниски лихви вече
приключи отвъд океана, очаквате ли
скорошни корекции и в Европа?
Аз съм с по-различно мнение по този въпрос и смятам, че епохата на рекордно
ниски лихви ще продължи не само тук, но
и зад Океана. Може би ще е интересно да
видим дали съм бил прав при следващата
ни среща.
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WE CAN SOFTEN
THE EFFECTS OF
A HYPOTHETICAL
RECESSION
Stoyan Mavrodiev, CEO of the Bulgarian Development Bank,
for THE INFLIGHT MAGAZINE
By KALIN ANGELOV / Photography IVAYLO PETROV

M

r. Mavrodiev, 2018 was one
of the most successful years
in the history of the Bulgarian
banking sector which reported
a net profit of almost 1.68 billion levs.
What can we expect for 2019?
Yes, there has been an upsurge in the sector indeed and I expect it to continue. Banks
in Bulgaria ended 2018 with record high
results, unlike their counterparts in some
other parts of Europe. The assets of the
banking system for the first time ever went
beyond 100 billion levs - or over 100% of
the GDP. What is more, the quality of the
assets improved and delays became more
rare. The return on capital remains among
the highest in the EU, even though the level
of capitalization is much higher. The ongoing consolidation in the sector is a good
sign, too. Generally, the banks in the country have been gaining trust lately.
I expect that our integration with the European
financial and banking system will grow deeper in 2019. The reason is that we started to
work closer with the European Central Bank
for preparing the integration of the lev in the
Exchange Rate Mechanism II. In my opinion
the integration of our economy and banking
system with the single market, including the
European Banking Union, is a natural and irreversible process.
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The economy is known for its cyclical development and there are already analysts who
warn that the current cycle is nearing an
end. Is the Bulgarian banking system and
the economy as a whole prepared for a possible new crisis?
We have no reason for unnecessary fear. The
Bulgarian banking system has demonstrated
stability and flexibility in the past two decades.
During the same period of time the world went
through the various stages of the cycle, including the unprecedented crisis of 2008. Like I
already said, both the level of capital and the
profitability in the Bulgarian banking sector are
considerably higher than the eurozone and EU
average and the quality of the assets improved.
At the same time, there is a very low risk that
our financial sector gets “infected“ from the

"The assets of the
banking system went
beyond 100 billion
levs for the first time
ever, and what is
more - the quality of
the assets improved"

world outside.
In the past few years Bulgaria has been conducting a consistent macroeconomic policy.
It has a stable balance of the public finances
and reserves to counteract potential shocks in
the economy. In other words, the economy, the
treasury, and the banks are well prepared to
meet potential challenges.
However, I must point out that the Bulgarian
economy is extremely open and the export
sector is very sensitive to the situation of our
big trading partners. This is what worries me.
Germany's growth is below 1%, and there is already a slight decline in the middle of 2019. No
one can predict the economic situation of Britain by the end of the year, France is experiencing problems in the labor market and the energy sector, Italy faces tremendous challenges
with their public finances. Bulgarian exports
are targeted at these countries, so a decline in
the economy there could be transferred there.
It is worth noting that the law assigns the Bulgarian Development Bank an important role in
periods of transition. Through the projects that
we finance we are able to play a key anti-cyclical role. In order to make it easier for small and
mid-sized businesses to access financing, last
year we extended the structure of the foreign
capital and settled a lucrative multi-year financial framework for over 1.5 billion euro that we
could utilize in the coming years.

STOYAN MAVRODIEV has a master's
degree in law from the Sofia University and a master's degree in finance
from the University for National and
World Economy. He studied at the
International Tax Academy in Amsterdam and the International Leadership
Programme with the US Department
of State.
Deputy chairman of the economic
committee and member of the budget
and finance committee at the 41st
National Assembly; chairman of the
Commission for Financial Supervision
from 2010 to 2016.
Member of the Board of Directors in a
number of international organizations,
including ESMA, EIOPA, ESRB, and
Bulgaria's representative in IOSCO,
IАIS and IOPS. Member of the Financial Stability Advisory Council.
Since October 2017 he has been
Chairman of the Managing Board and
CEO of the Bulgarian Development
Bank.
Since April 2018 he has been a
member of the Managing Board of
the Confederation of Employers and
Industrialists in Bulgaria (KRIB).

If the Bulgarian economy goes into recession
because of an external economic shock, the
BDB already has the tools to mitigate directly
up to 2% of such a downturn. Of course, with
the necessary public and private sector preparedness.
Three years following the full revision of its
assets, the Bulgarian banking system is under scrutiny again because of the country's
application for ERM II. What effects do you
expect to see as a result from the potential entry in this mechanism? How would
Bulgarian banks be affected by becoming a
part of the European Banking Union?
Like I said, the economic stability is an indicator for the banking stability. The Bulgarian
National Bank is contributing to the trust in the
banks, too. All that, combined with the consolidation and the increased efficiency of the sector, is sending positive signals. The speeded
integration of the real sector and our banks
into Europe is giving a chance to the business
in Bulgaria to grow and expand.
In fact, the credit rating agencies noted, too,
that when the lev integrates in the ERM II,
Bulgaria's credit rating is expected to go
up once again. This will also reflect on the
rating of the Bulgarian Development Bank
which equals the sovereign one, as well as
on the rating of the other banks and finan-

cial institutions in the country. Therefore, it
will reduce the costs for financing the budget
and the banks and it will also mean cheaper
financing for public and private investments.
So actually our membership in the European
Banking Union is going to make investors
and businesses throughout the world feel
more trust in Bulgaria.

credits to the business which totalled nearly
400 million levs. Our assets exceeded 3 bln
levs for the first time ever and our profit went
up considerably. We also went on developing the bank group by establishing the new
Capital Investments Fund and launching two
more subsidiaries: BDB Leasing and BDB
Factoring.

The Bulgarian Development Bank was established under the name of Encouragement
Bank 20 years ago in order to support small
and mid-sized businesses in increasing their
export potential and meeting the European
standards. Are these the major goals of the
bank today, too?
Yes, its goals have remained the same. The
Law on the BDB which expanded the Encouragement Bank into the Bulgarian Development
Bank was adopted 10 years ago. The bank's
capital was increased and the new strategy
assigned it an extended mandate. Thus, our
new mission is not just to support the small and
mid-sized business but also to finance public
investments and projects and support operations related to public, municipal and international projects. However, the focus we once
had remains valid.
The past year was the most successful one
in the entire 20-year history of the bank.
We've launched over three times more new

What should the owners of a small or midsized company know when planning to apply for financing through the Bulgarian Development Bank?
That we help them with specific solutions and
not just with bank products. The Bulgarian Development Bank also lends a hand to start-up
entrepreneurs in their difficult first steps. This
is very important when the other banks are not
able to provide support by themselves. The
projects that we finance must have a clear
idea, a feasible business plan, a good return
rate, and a collateral for management of the
risks. We follow the principles of a reasonable
financial and economic logic. The Bulgarian
Development Bank is a state-owned bank but
does not use state guarantees or share the
risk with the state in any other way. We attract
funding resources on a market principle, under
the supervision of the Bulgarian National Bank,
and with the same requirements as all other
commercial banks.
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At the same time, our bank
must develop niches that have
not yet drawn the interest of the
commercial banks.
Last year, 98% of companies that
are credited directly or indirectly
by BDB were small and mediumsized businesses. Our subsidiaries work entirely for them, as well
as programs for indirect financing through other commercial
banks and the special program
of the state for energy efficiency
in the Bulgarian homes. About
three-quarters of our total funding is targeted at small and medium-sized businesses.
One of the main missions of
such crediting institutions that
involve the state is to finance
projects in the field of education which would not be so attractive to private banks. What
is your involvement in this field
and how do you see the role of
the state in the encouragement
of education and science?
That's totally right. There is
hardly anyone who would question how important education is
for the economic success. For
the improvement of the standard of living and for the human
dignity. That is why investing in
education and introducing creative policies by the governments
is such a hot topic in Europe and
around the world. For Bulgaria it
is extremely important to invest
in education and science. Should
we ignore them, we would be very
sorry in the future.
For a few years in a row we have
been supporting the largest entrepreneur training programme in Sofia, the one of The Founder Institute, as well as InnovationShip 2018, the
annual survey of start-ups and mid-sized digital
companies. In a partnership with VIVACOM we
are helping the development of the IT educational infrastructure. We made the first step by
providing equipment for a computer hall in the
Center for Family-Type Accommodation in the
village of Gavril Genovo. We are also conducting an educational initiative related to popularization and preservation of our cultural and
architectural heritage.

Europe, with an average capital
adequacy of about 20%. BDB's
capital adequacy is almost twice
higher. What is the reason? Isn't
it again the insufficient number of
projects and ideas on the part of
the business?
I will underline once again that
last year we launched three times
more credits compared to 2017.
The bank's good financial results,
along with the high capitalization
and liquidity, put the bank on a
stable foundation. That makes us
confident to continue our specific
mission. It is also the base that we
use in order to be prepared for
our anti-cyclical role, for acting
like a pillar when the international
financial transmissions and conditions get worse.
The more comprehensive we become, the more we'll be able to
use the bank's available capital.
Of course, that will have an effect
on our capital adequacy - it will
fall to some degree, but will still
remain higher than the average in
the bank system. It is both logical and normal for the Bulgarian
Development Bank, being a stateowned development bank, to be
more stable and better capitalized
than the private commercial banks
are. We have built trust among
our partners and we are able to finance under profitable conditions
without state guarantees. I see a
variety of opportunities for us to
expand our markets as a development bank and step on new ones.
I've been monitoring the markets,
the companies, and the financial
instruments for the different types
of clients. A delicate balance is needed in the
combination of portfolio growth, efficiency,
the feeling for the business environment, and
the risk. All segments - small and mid-sized
companies, corporate customers, indirect financing through commercial banks, start-ups,
have their own risk profile which we take into
account. The yield that we achieve from every
portfolio corresponds to the risk profile. Our
approach of maintaining a stable proportion
of risk and yield so far has proven its success.

Last year, 98% of companies that
are credited directly or indirectly
by BDB were small and mediumsized businesses

The Bulgarian Development Bank is the main
partner representing Bulgaria in the so called
Juncker Plan. Could you already make a
summary of how it has been implemented?
The investments plan, known as the Juncker
Plan, and the European Fund for Strategic
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Investments are without a doubt a great success for the European Commission and the
team of Mr. Juncker. Our main task being
the Bulgarian partner bank was to direct the
financial resources of the Fund towards the
local business. The programme is designed
for micro, small, mid-sized, and intermediate
companies. It will also provide crediting with
more flexible conditions under the Youth Employment initiative of the European Investment
Bank. The Juncker Plan is about to be expanded - in the period 2021-2027 the new Invest EU programme will be operational. Again,
it is the Bulgarian Development Bank that will
be the natural partner of this programme in
Bulgaria and will take active part in its preparation and implementation.
The Bulgarian banking system remains
among the best capitalized systems in

The period of record low interest rates has
already ended in the USA, do you expect
corrections in Europe any time soon?
I have a different opinion on this issue, and I
think the era of record low interest rates will
continue not only here, but also across the
ocean. Maybe it would be interesting to see if I
was right at our next meeting!
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БЪЛГАРИТЕ
ВЯРВАТ
НАЙ-МНОГО
НА БАНКИТЕ
Никога не отивай в банката, освен ако
можеш да им докажеш, че не ти трябват
пари, казваше комикът Боб Хоуп. Но това
е отживелица: в наши дни изобщо не се
налага да ходиш до банката. Шестима
от седем европейци вече използват
дигитални банкови услуги поне веднъж
месечно, а 38% го правят ежеседмично
или дори ежедневно, показва проучване на
11 основни европейски пазара, поръчано
от Mastercard. Над две трети от хората
ползват дигитални услуги от традиционни банки, а един от петима е клиент на
изцяло дигитални банки.
ТАЗИ ТЕНДЕНЦИЯ ВЪРВИ в пакет с друга:
хората казват, че дигиталната сигурност
е все по-важен фактор при избора им на
доставчик. Всъщност 67% от запитаните
сочат това като основен критерий - при
едва 39% в същото проучване преди две години. Делът на хората, за които най-важно
е удобството, пада от 43 на 33%.
ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО БЪДЕЩЕТО на банките, все по-голям брой европейци декларира
намерение да се прехвърли към изцяло
дигитален доставчик на финансови услуги
(от 49% през 2017 до 54% сега). Обяснимо
най-силна е тази тенденция при младите - 63% от онези до 29 години обмислят
такъв ход. В момента около една десета
от европейците са клиенти на изцяло
дигитални банки, като най-големи са тези
пазари в Германия (14%), Италия (11%) и
Испания (10%).
БАНКИТЕ ОБАЧЕ СИ ОСТАВАТ най-достоверният източник на информация за
управление на спестявания: 70% от европейците ги сочат като мястото, където
биха попитали първо. Най-високо доверие
имат българите (80%), швейцарците
(78%) и руснаците (77%), а най-ниско британците (59%).
Над две трети от хората казват, че
никога не биха споделили банковата си информация с приятели - като най-доверчиви
са англичаните (30% биха разкрили банкови
детайли на приятел), а най-предпазливи българите (едва 7%).
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BULGARIANS TRUST BANKS
THE MOST IN EUROPE
Never go to the bank to ask for money, unless
you can prove you don't need them, Bob Hope
used to say. But that's quite outdated; in 2019,
you don't need to go to the bank at all. Six out
of seven people use digital banking solutions
at least once a month, and 38 percent do so
on a weekly or even daily basis, reveals a new
study across 11 EU markets, commissioned by
Mastercard. Two out of three people use mobile banking apps from traditional banks and
one in five already from digital-only banks.
THIS TREND GOES hand in hand with another
one: people say digital security is becoming
ever more important when they choose their
provider of financial services. Actually, 67%
say securty is their most important criteria compared to just 39% in the same study two
years ago. The share of people quoting convinience as the most important has dropped
from 43% to 33%.
WHEN IT COMES to the future of banks, a

growing number of Europeans say they will
consider switching to a digital bank at some
point (from 49% in 2017 to 54% in 2019).
People aged between 18 and 29 are the
most disloyal age group (63% considering a
change). Almost one in ten Europeans is a
client of a digital-only bank, the top 3 markets
being Germany (14%), Italy (11%) and Spain
(10%).
BANKS ARE BY FAR the most trusted source
for information about managing money - 70%
of Europeans see banks as their preferred
go-to source, with Bulgarians (80%), Swiss
(78%) and Russians (77%) being the most
trustful and the British (59%) having the least
confidence in them.
More than two-thirds of Europeans say they
would never share their bank account details
with friends - here the most trusting are the
British (30% would share bank details with
friends), and the most cautious are the Bulgarians (just 7% would do so).

ЕКСКЛУЗИВНИ УСЛУГИ НА
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЗА ПРЕМИУМ
КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ НА MASTERCARD
Премиум клиентите на Mastercard вече имат възможността безплатно да преминават през проверка на лични документи и проверка за безопасност на багажа при заминаване, без да чакат и
да се редят на опашки. Услугата Fast Track позволява приоритетно преминаване през отделено гише на Mastercard за проверка на
бордна карта и лични документи, както и отделен коридор за проверка на багаж на Терминал 2, “Заминаващи“. По този начин клиентите ще могат да оползотворят безценното си време за лични
задачи или отмора.
Новата безплатна услуга Mastercard Fast Track дава ексклузивната
възможност на премиум картодържателите на марката да преминават без да чакат на опашки през Терминал 2 на Летище София.
Услугата важи за клиентите на всички български банки с карти
Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Mastercard World или Mastercard
World Elite.
Клиентите могат да използват услугата без предварителна резервация, само като верифицират своята премиум Mastercard до
терминала на гишето за проверка на личните документи. Устройството разпознава картата и позволява на пътника да ползва услугата. Картодържателите могат да вземат със себе си деца до
6-годишна възраст безплатно.
Както и досега, Mastercard премиум картодържателите ползват
безплатен достъп до бизнес салоните на Терминал 2 на Летище
София.
Следете за Mastercard логото на Терминал 2 за бързия коридор.

EXCLUSIVE SERVICES
FOR MASTERCARD
PREMIUM CARDHOLDERS
AT SOFIA AIRPORT
Mastercard® is pleased to surprise its premium cardholders with an exclusive new travel privilege, available for the first time at Sofia Airport: Fast
Track corridor at Terminal 2, departures. Mastercard® premium cardholders will be able to enjoy priority passing through personal documents and
security check at an exclusive Mastercard checking point and luggage
security, without waiting in queues. Thus, busy travelers can turn the waiting time into quality time for themselves.
The new free service Mastercard Fast Track gives the exclusive opportunity of Premium cardholders to pass through without waiting at Terminal
2 of Sofia Airport. Eligible for the service are all Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Mastercard World and Mastercard World Elite cards,
issued by banks in Bulgaria.
Customers can use the service without prior booking, only by verifying
their Premium Mastercard to the POS terminal at the checking point. The
machine recognizes the card. Eligible cardholders can bring accompanying children under 6 y.o. for free.
In addition, Mastercard Premium cardholders can relax for free in the
business lounges at Terminal 2, Sofia Airport.
Follow the Mastercard logo at the Airport.
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Facebook
срещу банките
Плановете за нова криптовалута могат да направят
социалната мрежа всемогъща - или да я унищожат
Текст КАЛИН НИКОЛОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Краят на парите? Или краят на Facebook?
И двете мнения намериха достатъчно застъпници, след като през юни социалната
мрежа обяви, че ще създаде своя собствена криптовалута, наречена Libra, и че
планира чрез нея в бъдеще да предлага
най-различни финансови услуги, включително заеми, международни трансфери и
кредитни линии.
ОПТИМИСТИТЕ СМЯТАТ, че това намерение бележи началото на нова епоха във
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финансовия сектор - епоха, в която предимството вече няма да е на страната на
банките. Facebook планира да стартира
Libra още догодина и вече цитира 27 популярни компании като свои партньори в начинанието, включително Mastercard, Visa,
PayPal, гигантът в онлайн търговията
еBay, компанията за споделено пътуване
Uber и платформата за музика Spotify.
Според намеренията на компанията Libra
ще може да се изпраща и получава от
потребителите чрез виртиуален "порт-

фейл", вграден в притежаваните от
Facebook чатове Messenger и WhatsApp.
ТЯ ЩЕ Е МНОГО ПО-УДОБНА за ежедневни разплащия от сега съществуващите
криптовалути от типа на Bitcoin по няколко причини. Първо, няма да има толкова изразен спекулативен характер и големи колебания в пазарната стойност, и ще бъде
обвързана с някои от водещите световни
валути и с активите на Facebook (докато
повечето криптовалути на практика не са
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обезпечени с нищо материално). Второ, обменът на Libra в нормални пари ще става
доста бързо и без "почти никакви" такси,
твърди The New York Times. При Bitcoin превръщането в долари може да отнеме дни, и
има 2.50 долара такса за транзакция.
ПЕСИМИСТИТЕ ОБАЧЕ подчертават, че
разликите между Libra и познатите криптовалути са неин недостатък, а не предимство. Блокчейн валутите като Bitcoin
са популярни до голяма степен и заради
възможностите за спекулативен доход,
които предлагат. Другият им коз е, че
позволяват на практика почти непроследими плащания, което ги прави много търсени за несъвсем законни операции. При
Libra всички транзакции ще са под контрола на Facebook, именно за да се избегнат
незаконни плащания и пране на пари.
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ обаче според
скептиците е, че навлизайки на пазара
на финансови услуги, компанията на Марк
Зукърбърг окончателно ще привлече вниманието на правителства и регулатори,
и без това притеснени от твърди нарасналото й влияние. "Facebook е един от
най-опасните и безотговорни монополи в
света", казва Сара Милър, съпредседател
на антитръстовата кампания Freedom
From Facebook, цитирана от американското издание Slate. "Да се доверим на
Facebook да лансира и управлява глобална
криптовалута е чисто безумие", допълва
Милър, настоявайки щатската Федерална
комисия по търговията най-после да раздели социалната мрежа на отделни части,
преди "тази корпорация-черна дупка да е
засмукала и нашите валутни и финансовоинформационни системи".
БЕЗ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЧАК ТОЛКОВА силни
изрази, финансовите регулатори все пак
побързаха да изразят притеснение от плановете на Facebook. Г7, организацията на
най-големите световни икономики, вече
потвърди, че ще създаде работна група
на най-високо ниво, която да оцени рисковете от подобни валути за финансовата
система. Г7 ще помисли и как да наложи
необходимия контрол срещу пране на пари,
се казва в писмото от френския финансов
министър Брюно Льо Мер и шефа на френската централна банка Франсоа Вилероа
дьо Гало. Франция е ротационният председател на Г7 в момента. В работната група ще бъдат включени няколко централни
банки, както и Международният валутен
фонд, твърди The Financial Times. Управителят на Bank of England Марк Карни
коментира, че централните банки ще посрещнат плановете на Facebook "с отворени умове", но не и с "отворени врати".

Facebook vs.
the Banks
The plans for a new cryptocurrency may turn
the social media into a super power - or destroy it
By KALIN NIKOLOV / Photography ISHUTTERSTOCK

The end of money? Or the end of Facebook?
Both opinions gathered quite a few defenders,
as in June the social media announced its intention to create its own cryptocurrency called
Libra. It is also planning to use it in the future
in order to offer a variety of financial services,
including loans, international transfers, and
credit lines.
OPTIMISTS SAY that this intention is laying the
foundations of a new era in the financial sector - an era in which banks will no longer be
the favourites. Facebook is planning to launch
Libra as soon as next year and is already quoting 27 popular companies as partners in this
initiative, including Mastercard, Visa, PayPal,
eBay, Uber, and Spotify.
According to the plans of the company, users
will be able to send and receive Libra via a
virtual wallet built in Messenger and WhatsApp,
the platforms owned by Facebook.
IT WILL BE MUCH MORE CONVENIENT for
everyday transactions than the existing cryptocurrencies such as Bitcoin and there are
several reasons for that. First, it will not be
as speculative and its market value will not
fluctuate that much, and it will also be pegged
to some of the world's leading currencies
and to the assets of Facebook (while most
cryptocurrencies practically have no physical
collateral). Second, Libra will be converted to
normal money much faster and with “almost
no” fees, according to The New York Times. It
may take days to convert Bitcoin into dollars
and you also need to pay 2.50 dollars as a
transaction fee.
HOWEVER, THE PESSIMISTS underline that
the differences between Libra and the cryptocurrencies we already know are actually a
disadvantage for it rather than an advantage.
Blockchain currencies like Bitcoin owe much
of their popularity to the opportunities for
speculative income that they offer. Their other
plus is that they allow practically untraceable

payments which makes them quite wanted
for not so legal operations. All transactions
involving Libra will be controlled by Facebook with the exact purpose to avoid illegal
payments and money laundering.
BUT THE BIGGEST PROBLEM, according
to the sceptics, is that by stepping on the
market of financial services Mark Zuckerberg's company will completely attract the
attention of governments and regulators who
are already quite disturbed by its enormous
influence. “Facebook is one of the world’s
most dangerous and irresponsible monopolies”, said Sarah Miller, co-chair of the antitrust campaign Freedom From Facebook,
as quoted by Slate. “Trusting Facebook to
launch and manage a global cryptocurrency
is sheer insanity,” she added, insisting that
the US Federal Trade Commission finally
break up the social media before “this black
hole of a corporation sucks in our financial
information and currency systems, too.”
WITHOUT USING SUCH strong words, the
financial regulators were quick to demonstrate anxiety about Facebook's plans.
G7, the organization of the world's largest economies, already confirmed that it
was going to establish a top-level working
group that would assess the risks such currencies might pose to the financial system.
G7 will also try to find a way to impose the
necessary control over money laundering,
France's finance minister Bruno Le Maire
and the head of the French central bank,
Francois Villeroy de Galhau, wrote in a letter. France is currently holding the presidency of the G7. The working group will
include several central banks, as well as
the International Monetary Fund, according to The Financial Times. Bank of England's Governor Mark Carney commented
that the central banks will meet Facebook's
plans with “open minds” but not with “open
doors”.
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Истинските
строители на
пирамидите
За някои мрежовият маркетинг е оригинален
бизнес модел, криещ неограничени възможности.
За други е просто схема, в която печелят само
онези, които влязат първи
Текст ВАЛЕРИ ЦЕНКОВ, КАЛИН НИКОЛОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

И

мате колежка, която е дистрибутор на определена фирма за
козметика? Или съсед - представител на компания за хранителни
добавки? Или роднина, продаващ специални
здравословни чайове? Ако поне на един от
тези въпроси сте отговорили утвърдително - а това е много вероятно в наши дни
- то тогава и вие сте се сблъсквали със
скандалния феномен на MLM - Multi Level
Marketing, маркетинг на много нива или
просто мрежов маркетинг.
ИДЕЯТА Е ГЕНИАЛНА, НО СЪВСЕМ НЕ
НОВА. Още през XIX век на някои производители на най-различни стоки им хрумнало,
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че могат да си спестят отстъпките за
търговците или заплатите на продавачи
и разносвачи, и вместо това да превърнат
собствените си клиенти в дистрибутори.
Освен намалените разходи, подобна схема
предполага и по-висока ефективност на
продажбите - защото бихте били много посклонни да купите нещо, което ви предлага
не непознат търговски пътник, а собствената ви любима леля.
За клиентите пък схемата обещава възможност за допълнителен и относително
лесно изкаран доход, свързан при това с
любимите продукти. Това е особено валидно за стоки като козметика, средства за
отслабване и пр., където основната целева

група са скучаещите домакини.
Тази идея се нарича директен маркетинг.
Още през 1886 Дейвид МакКонъл я приложил
на практика, докато продавал от врата на
врата библии и други книги, за да събере пари
за следването си. За да върви бизнесът, предлагал книгите с мостри от парфюм, който
сам създал. В един момент забелязал, че хората се интересуват повече от парфюма, отколкото от книгите. Така се родила California
Perfume Company - далечният родител на съвременния гигант с многомилиарден годишен
оборот, наречен Avon Products.
ДОТУК В СХЕМАТА НЯМА НИЩО ЛОШО:
производителят е доволен, дистрибутори-
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те са доволни, дори и крайните купувачи са
доволни, защото се сдобиват с нещо, което не се продава по магазините, и това ги
кара да се чувстват специални.
После обаче други гении надградили "директния" маркетинг с концепцията за
маркетинга на много нива. През 1934 Карл
Ренборг основал компанията „California
Vitamins“ и за пръв път въвел в системата
поощрения за онези дистрибутори, които
наемат други да работят за тях. А през
1959 Ричард деВос Джей ван Андел се отделят от California Vitamins и създават собствена компания, наречена American Way - или
накратко Amway. Днес това е най-голямото
име в този сектор.

А самият сектор никак не е за подценяване:
според някои данни оборотът му за 2018 в
световен мащаб е 189.6 милиарда долара. В
него са ангажирани 116 милиона души, като

всяка седмица се присъединяват още по
около сто хиляди! Нито една статистика
обаче не показва по колко напускат. Защото тъкмо това е най-неудобната тайна на
този бизнес.

Според някои
данни оборотът
на сектора за 2018
в световен мащаб
е 189.6 милиарда
долара

ПРИЧИНАТА ЗА НЕСТИХВАЩИЯ ПРИЛИВ
на нови хора към MLM е лесно разибраема:
компаниите не пестят обещанията си. Те
ще ви примамят с перспективата за гъвкав
график, който да ви оставя много свободно
време за децата, и с истории за хора, напуснали основната си работа и забогатели
баснословно от подобна дистрибуция.
Тези истории са верни. Но онова, което няма
да ви кажат, е колко редки са те всъщност.
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The Real
Pyramid Builders
There are people who find multilevel marketing an authentic
business model that hides unlimited opportunities. For others, it is just a
scheme that only benefits the ones who join it first
By VALERI TSENKOV, KALIN NIKOLOV/ Photography SHUTTERSTOCK

You have a colleague who is a beauty brand distributor? Or a neighbour who
represents a food additives vendor? Or a relative who sells special brands
of healthy tea? Should you answer positively at least one of these questions – and chances are you did, you have already encountered the scandal
phenomenon called MLM, multilevel marketing, or simply network marketing.
THE IDEA IS BRILLIANT, YET NOT NEW AT ALL. Back in the 19th century there were manufacturers of various goods who thought they could
save the dealer discounts and salesmen salaries that they paid and turn
their customers into distributors instead. In addition to reduced costs,
such a scheme implies greater sales efficiency, because one would be
much more likely to buy from his favorite aunt rather than from a travelling salesman he sees for the first time.
To the customers, this scheme promises an opportunity for extra income
that is relatively easy to earn and what is more, a one related to products
they like. That is particularly true for cosmetics, weight loss products, etc.
where bored housewives form the main target group.
The idea is called direct marketing. As early as 1886, David McConnel
applied it in practice while selling bibles and other books door-to-door
in order to raise money for his education. To sell more, he offered the
books with samples of a perfume that he created himself. At one point,
he noticed that people were more interested in the perfume than in the
books. This is how the California Perfume Company was born - the distant parent of the multibillion dollar giant called Avon Products.
NOTHING WRONG IN THE SCHEME SO FAR: it makes everyone
happy - the manufacturer, the distributors, and even the end consumers
who get something that is not sold in
stores and feel special.
Later, however, other great minds
improved the "direct" marketing with
the multilevel marketing concept. In
1934, Carl Rehnborg founded California Vitamins and was the first to
introduce bonuses in the system for
distributors who hire others to work
for them. And in 1959 Richard DeVos and Jay Van Andel separated
from California Vitamins and set up
their own company which they called
American Way (Amway). Today it is
the biggest name in this industry.
And the sector itself is quite impressive: according to some figures, its
global turnover amounted to 189.6
billion dollars in 2018. It employs 116
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million people, with about one hundred thousand joining it every week!
However, there is no statistics of how many of them leave the business on
a regular basis. Because this is actually the most uncomfortable secret of
this industry.
THE REASON WHY PEOPLE keep coming in crowds to MLM is easy to
understand: companies are generous in making promises. They will lure
you with the prospect of flexible working hours that leave you a lot of free
time for your kids and with stories about people who left their main job
and became extremely wealthy with such distribution.
These stories are true. But what nobody will ever tell you is how rare they
are in reality.
In a largely discussed BBC investigation, journalist Ellie Flynn explored from
inside the activity of two of the most successful MLM companies - Younique
and Nu Skin. Interestingly, both are from the US state of Utah - the home of
the famous Latter-day Saints, or Mormons.
According to Flynn, Younique has 90,000 distributors in Europe, the Middle East and Africa. But as much as 88.8% of them have never received
a cent as commissions from the sale of products. Only 1% of those
involved have earned more than 1,000 euro a month. And just 0.04%
have earned over 20,000 euro per month. That makes only 36 people.
Thirty-six out of 90,000.
THE EXPLANATION IS SIMPLE. Some of the MLM companies just
want a more efficient and cheaper way to distribute their products. Others, however, want to have at their disposal people forced by their own
schemes to buy these products in large quantities.
The secret is that the sale of the
products itself cannot be profitable.
The products usually have quite high
prices. In order to obtain high trade
discounts, distributors must constantly order large quantities. John Oliver,
HBO's eminent commentator, recently made a special programme on
MLM and showed a lot of victims who
not only failed to make a profit, but
also accumulated huge debts buying
products that remain in stock filling
their garages and slowly spoiling.
There's only one way to sell so many
products and earn money: by finding
new distributors to fill in the gap in
the hierarchy below you. Essentially,
these are structures meant for recruitment rather than distribution.

ECONOMY
DOOR TO DOOR

SOME OF THE “RECRUITERS” FRANKLY ADMIT IT: in order to make
a profit, you have to find at least five acquaintances, relatives or friends
who also have to become distributors. This will provide you with a percentage of their sales. In turn, they can expand the network further and
make a profit, too.
There are only two cracks in this lean theory. One is that in practice this
eliminates the end customer: all products are bought by distributors who
try to sell them to other distributors and so on.
The second crack was highlighted by the famous mathematician Robert
Fitzpatrick. If every distributor finds five more who in turn find five and
the latter do the same, too, we'll have a geometric progression. But it can
only repeat 13 times before the number exceeds the entire population of
the Earth, Fitzpatrick reminds.
IN FACT, THE SCHEME DESCRIBED above may disturbingly remind
you of the good old pyramid schemes. Many observers do not see
a difference between them and MLM and insist that this business
gets into much tighter regulat ons. But the attempts to get any sanctions or control have been few and unsuccessful so far. Amway itself
became the subject of such an investigation in the late 1970s, but
as it ended the US Federal Trade Commission officially announced
that the company's business was not a "pyramid scheme". Amway
representatives underlined some differences between their activities
and the pyramids: the company does not pay its distributors to attract
new distributors, the only way for them to earn is from the sale of
products - either their sale or the sale of the people they've recruited.
Finally, Amway does not require its dealers to buy startup packages
and does not oblige them to have minimum monthly orders in order to
remain members.

BUT THERE ARE A LOT OF COMPANIES in which these last three
points look differently. Yet, they remain out of the sight of the law, too.
And that is perhaps not so surprising: according to John Oliver, the lobbying group of direct marketing companies at the US Congress now has
as many as 40 congressmen.
MLM companies themselves sometimes admit that a huge percentage
of the people engaged with them do not make profit. They consider this
normal: as in any other business, those who are smart, energetic and
communicative are the ones to succeed.
"With the so-called "differential commissions" the profit margin is so
small that in about three weeks most new network marketing distributors give up," admitted in an interview in Handelsblatt Jan Hafkemeyer, regional director of the German direct marketing firm Prowin. The
faster the new distributors get out of the closed circle of doing business among relatives and acquaintances, the better the results they will
eventually get, he says.
IN GERMANY, THERE IS even a special MLM Academy at the University
of Applied Sciences in Worms where people are trained in network marketing. Rule No. 1 in the training course states: "If you want to be successful in this business, the first condition is to get out of your circle of
friends and family as quickly as possible and learn how to professionally
engage clients." Lecture No. 4 has the distinctive title: "The Power of the
Geometric Progression Grabs You Now".
Those who are able to follow these recommendations are likely to
become rich in MLM. But with such skills, they would become rich in
any other business. As for the others, they should listen to what Jack
Yelton once said about gambling: “There is a very easy way to return
from a casino with a small fortune: go there with a large one”.

ВИНОПОЛИ
най-доброто
от световния тероар!
ВЕЧЕ И ВЪВ ВАРНА!
Специализираните магазини ще задоволят
изтънчения ви вкус, предлагайки изискана
селекция вина, спиртни напитки и кафе,
носещи престижни отличия.
Разнообразието ни от продукти включва
биодинамични, органични и кашер вина.
Гамата се допълва от Habanos Specialist walk-in
умидор с ръчно свити пури от Куба и Доминикана.

NEW

VINOPOLY Варна

VARNA MALL
бул. Владислав Варненчик 186
партер (вход до Кауфланд)
раб. време 10:00-22:00
+359 879 444 445

VINOPOLY Драгалевци

VINOPOLY Бояна

ENOTECA Русе

ул. Папрат 5
раб. време 08:00-21:00
+359 879 444 441

ул. Кумата 8
раб. време 09:00-21:00
+359 879 444 431

ул. Баба Тонка 1
раб. време 08:00-20:00
+359 879 444 426
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В едно доста нашумяло разследване по
ВВС журналистката Ели Флин разгледа
отвътре дейността на две от най-преуспяващите напоследък MLM компании Younique и Nu Skin. Любопитно е, че и двете са от американския щат Юта - дома на
прословутите Светци на последните дни,
или мормони.
Според разследването на Флин компанията Younique има 90 000 дистрибутори в
Европа, Близкия изток и Африка. Но цели
88.8% от тях не са получили нито цент
комисиони от продажбата на продукти.
Само 1% от ангажираните са изкарали над
1000 евро месечно. И едва 0.04% са изкарали над 20 000 евро на месец. Ако пресметнете, това прави едва 36 души. Трийсет и
шест от 90 000.
ОБЯСНЕНИЕТО Е ПРОСТО. Някои от MLM
компаниите искат просто по-ефективен и
евтин начин да разпространяват продуктите си. Но други искат да разполагат с хора,
принудени от собствените им схеми да купуват тези продукти, и то на едро.
Тайната е, че от самата продажба на продуктите не може да се печели. Те обикновено са на доста високи цени. За да получат
високи търговски отстъпки, дистрибуторите трябва постоянно да поръчват големи количества. Джон Оливер, нашумелият
коментатор на HBO, наскоро направи специално издание за дейността на MLM и показа доста потърпевши, които не само не
са спечелили, но и тежко са задлъжнели от
покупката на продукти, които после пълнят
гаражите им и бавно се развалят.
Има само един начин да успееш да пласираш
толкова продукти и наистина да припечелиш пари: да намериш нови дистрибутори,
които да запълнят нивата под теб. По същество това са структури не за дистрибуция, а за вербуване.
НЯКОИ ОТ "ВЕРБОВЧИЦИТЕ" ЧИСТОСЪРДЕЧНО го признават: за да спечелите, казват те, трябва да намерите поне
петима познати, роднини или приятели,
които също да станат дистрибутори.
Така ще получавате процент и от техните продажби. А те на свой ред могат да
разширят мрежата по-нататък, и също да
печелят.
В тази стройна теория има само две пукнатини. Едната е, че по този начин на практика се елиминира крайният клиент: всички продукти се купуват от дистрибутори,
стремящи се да ги пласират на други дистрибутори, и така нататък.
Втората пукнатина бе подчертана от прочутия математик Робърт Фицпатрик. Ако
всеки дистрибутор намери петима нови, и
те на свой ред намерят по петима, и те
също го сторят, се получава геометрична
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прогресия. Но тя може да се повтори само
13 пъти, преди броят да надхвърли цялото
съществуващо население на Земята, напомня Фицпатрик.
ВСЪЩНОСТ ОПИСАНАТА СХЕМА може би
притеснително ви напомня добрите стари
пирамиди. Много наблюдатели не правят
разлика между тях и MLM, и настояват
този бизнес да се вкара в доста по-строги
регулации. Но опитите да се издействат
някакви санкции или контрол до момента
са малко, и неуспешни. Самият гигант
Amway бе обект на подобно разследване в
края на 70-те, но след края му Федералната комисия по търговията на САЩ (Federal
Trade Commission) официално обяви, че бизнесът на компанията не е "пирамидална
схема“. От самата Amway подчертават
някои съществени разлики между тяхната
дейност и пирамидите: компанията не плаща на дистрибуторите, за да привличат
нови дистрибутори; единственият начин
за тях да печелят е чрез продадените
продукти - от тях или от вербуваните от
тях; и накрая Amway не изисква от своите
търговци да купуват стартови пакети и
не им налага минимални месечни поръчки,
за да останат членове.
СЪЩЕСТВУВАТ ОБАЧЕ И НЕМАЛКО КОМПАНИИ, където последните три точки стоят по друг начин. Но и те засега остават
извън полезрението на закона. Което може
би не е толкова изненадващо: според Джон
Оливър в лобистката група на компаниите
за директен маркетинг в американския Конгрес в момента членуват цели 40 конгресмени.
Самите MLM фирми понякога признават,
че огромен процент от ангажираните с

тях не печелят. Но това според тях е нормално: както и във всяка дейност, и тук
успех имат будните, енергичните и комуникативните.
"Чрез така наречените „диференциални комисионни“ маржът на печалбата е толкова
малък, че след около три седмици повечето
нови дистрибутори от мрежовия маркетинг
се отказват“, призна в едно интервю за
Handelsblatt Ян Хафкемайер (Jan Hafkemeyer),
регионален директор на германската фирма за директни продажби "Prowin". Той е
категоричен, че колкото по-бързо новите
дистрибутори успеят да се измъкнат от затворения кръг на бизнес сред своите близки,
познати и роднини, толкова по-добри резултати ще получат в крайна сметка.
В ГЕРМАНИЯ СЪЩЕСТВУВА дори специална
MLM академия към Университета за приложни науки във Вормс (University of Applied
Sciences Worms), където се обучават кадри
за мрежовия маркетинг. Правило №1 в курса за обучение гласи: „Ако искате да сте
успешни в този бизнес, първото условие е
колкото може по-бързо да излезете извън
приятелския и семеен кръг и да се научите
как професионално да ангажирате клиенти“.
Лекция №4 е със многозначителното заглавие: „Силата на геометричната прогресия
ви сграбчва сега“ (The power of the geometric
progression grabs now).
Онези, които успеят да спазят тези препоръки, вероятно наистина биха забогатели
от MLM. Но при такива умения те биха забогатели и във всеки друг бизнес. Колкото
до останалите, за тях важи онова, което
Джак Йелтън казваше за хазарта: "има
само един начин да излезете от казиното
с малко състояние - и той е да влезете в
него с голямо".
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НА ВОЙНА СРЕЩУ
АВТОМОБИЛА
BEING AT WAR WITH
THE AUTOMOBILE

ТУРСКИ ГАМБИТ

TURKISH GAMBIT

В класацията на най-грубите политически грешки в новата история вероятно щеше да
се намери място и за решението на Реждеп Ердоан да изиска повтаряне на кметските
избори в Истанбул - стига мащабът да беше малко по-голям.
През март управляващата Партия на справедливостта и развитието (AKP) загуби вота
в най-големия турски град с около 13 000 гласа срещу кандидата на опозицията Екрем
Имамоолу. През юни, на свикания по настояване на Ердоан повторен вот, разликата
вече беше над 770 000 гласа в полза на Имамоолу. За пръв път от четвърт век умерените ислямисти (AKP и нейните предшественици) не са на власт в града, който дава
31% от БВП на страната. За самия Ердоан ударът е още по-болезнен, защото Истанбул
е не само родният му град, но и мястото, откъдето тръгна кариерата му в голямата
политика (именно като кмет през 1994-1998).
В интерес на истината това развитие не е толкова неочаквано: с постепенното
"втвърдяване" на ислямисткия курс по време на управлението си Ердоан все повече се
отдалечаваше от гласоподавателите в космополитния и относително прогресивен
Истанбул, печелейки за сметка на това по-изостаналите провинции в Мала Азия. А и
поражението му в най-големия град далеч не е пълно: АКР все още управлява в 24 от 39те района на Истанбул и има мнозинство в градския съвет.
Въпреки това повторното гласуване подчерта слабостта на АКП и нарастващата
умора на избирателите, особено след икономическите трудности и девалвацията на
лирата в последните години. Засега мащабът на поражението на Ердоан е сравнително
малък - но има потенциала тепърва да расте.
In the ranking of the most serious political errors in recent history a place would probably have been
found for Recep Erdoğan’s decision for requiring a repetition of the mayoral elections in Istanbul as
well - if only the scale was a bit larger.
In March the ruling Justice and Development Party (AKP) has lost the election in the largest Turkish
city with around 13 000 votes against the opposition’s candidate Ekrem İmamoğlu. In June, at the repeated elections called at the insistence of Erdoğan, the difference was already over 770 000 votes
in favour of İmamoğlu. For the first time since a quarter of a century the moderate Islamists (AKP
and its predecessors) are not in power in the city, which is providing 31% of the country’s Gross
Domestic Product. To Erdoğan himself the blow is even more painful, because Istanbul is not only
the city where he was born, but also the place from where his career in big politics started (namely
as a mayor in the period 1994 - 1998).
As a matter of fact this development is not so unexpected: with the gradual “hardening” of the
Islamist political line during his rule, Erdoğan was moving ever more away from the electorate in the
cosmopolitan and comparatively progressive Istanbul, gaining on the other hand on the more undeveloped provinces in Asia Minor. And his defeat in the largest city is by far not a complete one: AKP
is still ruling in 24 of the 39 regions of Istanbul and has a majority in the City Council.
However, the repeated voting emphasized the weakness of AKP and the growing fatigue of the electorate, especially after the economic hardship and the devaluation of the lira in recent years. For
the time being the scale of Erdogan’s defeat is a comparatively small one - but it has the potential
of becoming one that is yet to begin growing.
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Лондон и Стокхолм таксуват допълнително автомобилите, движещи се в центъра
им. Париж и Милано забраняват движението на определени регистрационни номера
в определени дни. Но най-напреднала във
война срещу колите е градската управа
на Осло. Норвежката столица започна
системно да ликвидира местата за паркиране, превръщайки ги в паваж, пейки и
стоянки за велосипеди. В тесния център
са останали едва около 50 паркоместа, запазени за инвалиди или за местен
бизнес, разчитащ на чести доставки. В
допълнение доста улици вече са затворени за частни автомобили. В резултат
само за няколко месеца пешеходният трафик е пораснал с 10% - резултат, който
властите смятат за окуражаващ.
London and Stockholm are charging additionally the automobiles, which are being driven
through their central parts. Paris and Milan
are banning the movement of certain registration plate numbers on certain days. But the
city authorities of Oslo are the one that are
most advanced in waging a war on the cars.
The Norwegian capital started systematically
eliminating the parking places, turning them
into pavement, benches and bicycle parking
racks. In the confined centre there are as
few as around 50 parking spaces, reserved
for disabled persons or for local business,
relying on frequent deliveries. In addition many
streets have already been closed for private
automobiles. As a result within just a few
months the pedestrian traffic has increased by
10% - a result which the authorities consider
to be an encouraging one.

Корнелия Нинова в крайна сметка оттегли оставката си. Никой
в БСП не иска да изнесе битка за лидерството сега, само за да я
повтори идната пролет, когато изтича мандатът на Нинова
In the end, Cornelia Ninova decided to withdraw her resignation. Nobody
in the BSP wants a fight for leadership now, just to repeat it next spring,
when the term of office of Ninova ends

ВОЙНА БЕЗ
ПОБЕДИТЕЛИ
Резултатите от европейския вот в България ясно показват, че
сегашният модел на действие на партиите е пред изчерпване
Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография ДИМИТЪР КЬОСЕМАРЛИЕВ

Във войната никога няма победители,
всички са само губещи, казваше Невил
Чембърлейн - човекът, който неуспешно
се опита да умиротвори Хитлер. До голяма степен това се отнася и до последните избори за Европейски парламент в
България. С едно-единствено изключение,
всички основни играчи в тях се оказаха
губещи - някои видимо, други - въпреки
привидни успехи. За сметка на това някои
анализатори, като антрополога Харалан
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Александров, настояват, че победител е
българското общество, в което са надделели "проевропейските, цивилизационни и
развитийно ориентирани възгледи за България". Всеки, който заложи на примитивни страсти и опити за вулгаризация, се
провали катастрофално, коментира Александров пред "Панорама".
КАКВО ЗАГУБИ БСП? Колкото и да е парадоксално, като основен губещ се очер-

та единствената политическа формация,
успяла всъщност да повиши резултата си
спрямо предишния вот. БСП получи с над
50 000 гласа повече в сравнение с европейските избори през 2014, и изпрати
в Брюксел с един представител повече
(петима вместо четирима). Независимо
от това резултатът бе възприет като
толкова катастрофален - включително
и от самото партийно ръководство - че
лидерът Корнелия Нинова не посмя да се
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управляващата партия.
В същото време вътрешните конфликти в
БСП, най-вече този между Нинова и Сергей
Станишев, демотивираха част от собствените й активисти. "Нинова се опитва
да превърне БСП в ляв вариант на партията на Орбан в Унгария: ксенофобска, антиевропейска, антилиберална, ако искате
- все неща, които са в противовес с политиката на европейското ляво", коментира
политологът доц. Стойчо Стойчев пред
Bulgaria ON AIR. Това създаде срещу нея
сериозна вътрешна опозиция и вероятно е
подтикнало част от ядрото да не гласува,
смята Стойчев.

появи на пресконференцията след вота, а
след това подаде оставка (която накрая
оттегли).
Обяснението е просто: резултатът на
така наречената "левица" бе по-висок от
предишния, но много по-нисък от собствените й очаквания. Подкрепяна активно и
от повечето социологически агенции, БСП
вярваше, че ще спечели изборите, особено след прословутия "Апартаментгейт",
засегнал основно ГЕРБ. Каква е била мотивацията на социолозите да създават
такива високи очаквания, можем само да
гадаем - обяснението им, че Бойко Борисов
с активизацията си в края на кампанията
сам е обърнал тенденцията, е в най-добрия случай преувеличено. Но единственият практически ефект от тези прогнози
бе, че мотивира допълнително ядрото на

КАКВО ЗАГУБИ ГЕРБ? И според числата, и
според обществените нагласи управляващата партия е победителят от европейския вот - особено на фона на понижените
очаквания, създадени от социолозите. За
лидера й Бойко Борисов резултатът е и
личен триумф: с активността си в края на
кампанията той успя да сплоти ядрото,
отстранявайки в същото време отдавна
опитващия се да оформи втори център в
партията Цветан Цветанов.
Остава обаче фактът, че ГЕРБ загуби над
70 000 гласа спрямо предишния евровот макар сега да участва в коалиция със СДС.
Тепърва ще се види дали раздялата с Цветанов, който държеше почти еднолично
контактите и кадруването в местните
структури, ще мине толкова гладко. Остава и сянката на корупционните скандали, която сега се разми заради ниската
избирателна активност, но би могла да
се прояви на по-късен етап. "Тези имиджови скандали щяха да имат много по-голям
електорален ефект, ако изборите бяха национални - за национален парламент или за
местна власт", смята Стойчо Стойчев.
"Това, което спаси ГЕРБ, е, че изборите
бяха европейски, а навсякъде в ЕС те се
решават от твърдите партийни ядра".
Сега "Апартаментгейт", вместо да предизвика наказателен вот срещу управляващите, всъщност отблъсна много хора
от изборния процес.
КАКВО ЗАГУБИ ДПС? Размива ли се вече
пословичната способност на Движението
за права и свободи да мотивира избирателите си? Въпреки че потенциалната заплаха от ДОСТ, партията на Лютви Местан, изглежда преодоляна (тя получи едва
7000 гласа), вотът за ДПС намалява с над
60 000 гласа спрямо предишните европейски избори. Вероятно част от обяснението е засилената емиграция в районите,
които се смятаха за бастиони на ДПС емиграция този път не към Турция, а към
Западна Европа. "Голямата изненада за
мен е ниският резултат на ДПС", комен-

тира Стойчев. "Оттук насетне идва въпросът какво трябва се промени качествено в политиката. Никой не може да стои
спокойно върху едни твърди партийни ядра
и да си мисли, че те са достатъчни ".
КАКВО ЗАГУБИХА ПАТРИОТИТЕ? При две
от трите основни формации, които са
младши коалиционен партньор в управлението, отговорът е очевиден. НФСБ на
Валери Симеонов се срина от почти 70
000 гласа през 2014 до едва 22 000. "Атака", която на евровота преди десет години имаше почти 310 000, сега с мъка събра
20 000 - всъщност по-малко дори от бившия си депутат Минчо Христов, явил се
като независим.
На този фон големият победител е ВМРО
- с двама евродепутати, с над 143 000
гласа и със самочувствието, че са успели
да привлекат почти целия т. нар. "националистически" вот. Харалан Александров
отдава това на "сполучлива мажоритарна
кампания", която се удържа "на ръба пред
изкушението" да говори популистки и с
езика на омразата.
Простата аритметика обаче хвърля известна сянка върху резултата и на ВМРО.
През 2014 партията, макар и в коалиция
с други, имаше почти със 100 000 гласа
повече. Като цяло националистическият
вот за всички формации от този сегмент
се е стопил с близо 170 000 гласа спрямо
предишните избори.
КАКВО ЗАГУБИХА "ДЕСНИТЕ"? Кавичките тук са задължителни: в българския
политически живот традиционните термини отдавна са изопачени до карикатурност. "Левицата" е все повече формация
на едрия капитал; уж дясната ГЕРБ често
демонстрира по-скоро ляв популизъм; сред
"патриотите" и "националистите" има и
формации, които съвсем демонстративно
работят за чужди интереси; и накрая идва
традиционната "десница", съставена днес
най-вече от либерални и зелени партии.
Въпреки опитите да бъде представен
като голям успех, резултатът на "Демократична България" бе посрещнат по-скоро с въздишка на облекчение. Той трудно
би могъл да предизвиква ентусиазъм. Формациите, които са с най-изразена проевропейска позиция и би трябвало най-лесно
да мотивират избирателите си в такъв
вот, събраха скромните 118 хиляди гласа с 26 000 под резултата на Реформаторския блок от 2014 година и с над 85 000 под
резултата на Синята коалиция от 2009.
КАКВО ЗАГУБИХА ОСТАНАЛИТЕ? Въпреки
снимките на Веселин Марешки с Марин льо
Пен "Воля" остана под чертата, събирайки
едва половината от гласовете, които
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Разводът Борисов - Цветанов:
засега без последствия за ГЕРБ
The Borisov - Tsvetanov divorce
remains without consequences for
GERB - for now

на прокуратурата, така и срещу продълимаше на последните парламентарни
Принципът на уседналост е само част
жаващите апетити за свръхзастрояване
избори. Което само затвърждава общата
от обяснението, защото през 2017 едва
в столицата.
тенденция на континента: успех имаха
около 20% от гласовете на ДОСТ дойдосамо онези крайни или популистки формаха извън България.
"В ОБЩЕСТВОТО ТЕКАТ културни и циции, които навреме се ориентираха, че анИзвън това за отбелязване са единствено
вилизационни процеси, които са по-скоро
тиевропейската реторика не носи успех,
30-те хиляди гласа за осъдената кметица
окуражаващи", казва Харалан Александров
и вместо това заговориха за "защита" на
на софийския район "Младост" Десислава
пред БНТ. Според него има отместване
Европа, както подчертава политологът
Иванчева (от които над половината дойот "възгледа за промяната като някакво
проф. Анна Кръстева пред Bulgaria ON AIR.
доха извън София). Не чак мощна вълна,
разрушително, революционно сътресение,
Разбира се, трудно е да се сравнява моно все пак достатъчно предупреждение
при което помитаме елитите и на тяхно
билизацията на подобни партии за нациокакто срещу безцеремонното поведение
място идват нови".
налните и за евроОпитът на Бълпейските избори,
гария ясно е покатака че за моменРЕЗУЛТАТИТЕ/THE RESULTS
зал, че такъв тип
та ще е прибързаИзбори за Европейски парламент, България, 2019
промени само стано да се прибавя
European Parliament Elections, Bulgaria, 2019
билизират омраз"Воля" към дългия
партия/party
гласове/votes
процент/percentage
ното
статукво.
списък еднодневки
ГЕРБ/GERB
607 194
31.07%
"Очевидно хората
в българската поБСП ЗА БЪЛГАРИЯ/BSP FOR BULGARIA
474 160
24.26%
очакват промяна,
литика (от Бизнес
ДПС/MRF
323
510
16.55%
но тази промяна
блока до "Лидер" и
ВМРО - БНД/VMRO-BNM
143 830
7.36%
трябва да стане
РЗС). Но такава
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ/ DEMOCRATIC BULGARIA
118 484
6.06%
еволюционно", подразвръзка не е изчертава Алексанключена.
...
дров, "и голямата
Едва 7-те хиляВОЛЯ/VOLYA
70 830
3.62%
интрига е кой ще
ди гласа за ДОСТ
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА/ DESSISLAVA IVANCHEVA
30 310
1.55%
бъде лидерът й".
също са изненада
МИНЧО ХРИСТОВ/MINCHO HRISTOV
22 992
1.18%
Това е въпрос, на
на фона на над
НФСБ/NFSB
22 421
1.15%
който
изборите
стоте
хиляди,
НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ/NDSV AND THE NEW TIME PARTY
21 315
1.09%
за европейски паркоято формацияАТАКА/ATAKA
20 906
1.07%
ламент по никакъв
та на Местан поВЪЗРАЖДАНЕ/VAZRAZHDANE
20
319
1.04%
начин не дават
лучи на парламенКОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ/ COALITION FOR BULGARIA
16 759
0.86%
отговор.
тарните избори.
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A War With
No Winners
The European election results in Bulgaria clearly show that the parties’
current mode of action is just about exhausted
By KALIN ANGELOV / Photography DIMITAR KYOSEMARLIEV

“In war, whichever side may call itself the victor, there are no winners, but all are losers,”
Neville Chamberlain used to say. He was the
man who unsuccessfully tried to appease Hitler. To a large extent, this quote is true for the
latest European Parliament elections in Bulgaria. The only exception is that all of the main
players turned out to be losers - some obvious
and others -despite seeming success. Some
analysts, like anthropologist Haralan Aleksandrov, insist that the Bulgarian public was the
winner, where the pro-European, civilizational
and development-oriented views about Bulgaria prevailed. All who bet on primitive passion
and vulgarization attempts failed miserably,
Aleksandrov told the Panorama TV talk show.
BSP’S LOSSES. As paradoxical as it may
seem, the main loser was the only political formation that managed
to improve its results
from the last elections. The Bulgarian
Socialist Party (BSP)
received over 50,000
more votes compared
to the 2014 European elections, and
is sending one more
MEP to Brussels
(five now, compared
to the previous four).
Despite of this, the
results were seen as
so catastrophic, including by the party’s
leadership, that its
leader Kornelia Ninova did not dare to
give a news conference after the elec-
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tions and subsequently resigned. The explanation was simple – the so called Left’s results
were better than in the previous elections, but
fell well short of the Socialists’ own expectations. Actively supported by most polling agencies, BSP believed that it will win the elections,
especially after the infamous Apartmentgate
scandal, which affected mainly GERB. The
sociologists’ motivation for creating such high
expectations remains a mystery. Their explanation that Boyko Borissov managed to turn
around the trend with his increased activity towards the campaign’s end is exaggerated, to
say the least. The only practical effect of these
forecasts was that they additionally motivated
the ruling party’s core.
At the same time, the internal conflicts within
BSP, especially the one between Ninova and
Sergei Stanishev, dissuaded part of the So-

cialsts’ own activists. Political scientist Stoycho
Stoychev told Bulgaria ON AIR that Ninova is
trying to turn BSP into a Left-wing version of
Orban’s party in Hungary - xenophobic, antiEuropean, anti-liberal. All these things are
against the European Left’s policies. This created serious internal opposition against her,
which likely caused some of the party’s core
not to vote.
GERB’S LOSSES. According to both the numbers and the public opinion, the incumbents
are the winners of the European elections –
especially in light of the reduced expectations created by the sociologists. The result
is a personal victory for GERB leader Boyko
Borissov. His increased activity towards the
election campaign’s end managed to unite the
core, while removing Tsvetan Tsvetanov, who
had been trying to form
a second centre within
GERB for a while.
The fact remains, however, that GERB has
lost over 70,000 votes
compared to the previous European elections, despite running
this time in coalition with
the Union of Democratic
Forces (UDF). It is yet
to be seen whether
the separation with Tsvetanov, who almost
unanimously controlled
the contacts and appointments in GERB’s
local structures, will be
smooth. The corruption
scandals' shadow also
remains, which has now
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dissipated due to the low voter turnout, but
could manifest itself at a later stage. According to Stoycho Stoychev, these image scandals would have had a much bigger electoral
impact had the elections been national – parliamentary or local. What saved GERB is the
fact that these were European elections, which
across the EU are determined by the parties'
hard core. Instead of leading to a punitive vote
against the incumbents, the Apartmantgate
scandal in reality pushed away many people
from the election process.
MRF'S LOSSES
Is the Movement for Rights and Freedoms
(MRF) losing its infamous ability to motivate
its voters? Although the potential threat from
DOST – Lyutvi Mestan's party, seems to be
overcome (it only secured 7,000 votes), the
MRF's votes have decreased by 60,000 compared to the previous European elections.
Part of the explanation for this is probably the
increased emigration in regions believed to be
MRF's bastions. The emigration this time is
not towards Turkey, but towards Western Europe. “The big surprise for me is MRF's poor
results,” Stoychev said. From now on comes
the question what has to change in politics,
as merely relying on the hard party cores is
insufficient, he added.
THE PATRIOTS' LOSSES. The answer is obvious in two of the three main formations, which
are the incumbents' junior coalition partner.
Valeri Simeonov's NFSB went down from almost 70,000 votes in 2014 to just 22,000 now.
Ataka, which had almost 310,000 votes in the
European elections a decade ago, now barely
managed to get 20,000 votes, which is less
than those secured by its former MP Mincho
Hristov, who ran as an independent candidate.
In light of this, VMRO is the big winner with
two MEPs and over 143,000 votes, which

gives them the confidence that they have
managed to attract all of the so called nationalist votes. Haralan Aleksandrov attributes this to the successful majoritarian campaign, which barely avoided the temptation to
use populist and hate speech.
Simple math, however, casts a certain shadow on VMRO's results as well. In 2014, the
party, albeit in a coalition with others, had
almost 100,000 more votes. Overall, the total
votes for all nationalist formations have decreased by close to 170,000 compared the
previous elections.
THE “RIGHT'S” LOSSES. The quotation marks
here are mandatory. In Bulgarian politics, the
traditional terms have long been distorted to
a caricature-like status. The “Left” is increasingly becoming a formation of the big business.
The seemingly Right-wing GERB often demonstrates rather Left-wing populism. There are
formations among the “patriots” and “nationalists” that very openly serve foreign interests.
In the end comes the traditional “Right”, which
is currently composed largely of liberals and
green parties.
Despite of the attempts to be presented as a
huge success, Democratic Bulgaria’s result was
rather met with a sigh of relief and would hardly
provoke enthusiasm. The formations, which
have the most openly pro-European position
and should easily motivate their voters in such
an election, secured a humble 118,000 votes,
which is 24,000 votes less than the Reformist
Bloc’s result in 2014 and over 85,000 less votes
than the Blue Coalition’s result in 2009.
WHAT DID THE REST LOSE? Despite Vesselin Mareshki’s photos with Marie Le Pen, Volya
failed to pass the threshold, only winning half
of the votes it had secured in the last parliamentary elections. This confirms the general
trend on the continent, which is that the only

successful extreme or populist formations
were the ones that realised on time that the
anti-European rhetoric will do them no good.
Instead, they started talking about Europe’s
“defence”, political scientist Prof. Anna Krusteva told Bulgaria ON AIR. Of course, it is hard
to compare the mobilisation of such parties for
national and for European elections, so it would
be rash to add Volya to the long list of shortlived formations in Bulgarian politics, ranging
from the Business Bloc to Lider and RZS. Such
a scenario, however, is not excluded.
The mere 7,000 votes for DOST also came as
a surprise in light of the over 100,000 votes
Mestan’s formation managed to win in the parliamentary elections. The residency principle is
only part of the explanation for this, because in
2017 only 20 per cent of the votes for DOST
came from abroad.
In addition to that, the 30,000 votes for the
convicted mayor of Sofia’s Mladost borough
Dessislava Ivancheva are also worth noting.
Over half of these votes came outside of Sofia. This is not a powerful wave, but still serves
as a sufficient warning against the prosecuting magistracy’s unscrupulous behaviour and
against the continuing appetites for Sofia’s
overdevelopment.
“THERE ARE RATHER ENCOURAGING cultural and civilizational processes happening
in society, Haralan Aleksandrov told BNT. According to him, things have moved away from
the “viewing of change as a destructive, revolutionary commotion, which sweeps away the
elites and replaces them with someone new”.
Bulgaria’s experience has clearly shown that
this type of change only stabilises the dreaded
status quo. Obviously people expect change,
but it should be evolution-based, he noted. The
big question is who will lead it, and the European elections did not provide an answer.
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ПИЦА С
ЧУБРИЦА
Българо-италиански разговорник за европейци
Текст БОЙКО ВАСИЛЕВ / Фотография SHUTTERSTOCK

К

ажи ми на кого приличаш, за да ти кажа какъв си.
Българите си мислят, че приличат на сърбите, гърците,
руснаците, а за северно-македонците да не говорим: там
разлика не виждат. Но географията и генетиката често
объркват. Пречат ни да видим слона в стаята: българите неудържимо напомнят на италианците. Направо са „вторите италианци в
Европейския съюз“.
НE ВЯРВАТЕ ЛИ? Да започнем със стереотипите. Италианците са
шумни и страстни индивидуалисти. Скорошно изследване показа,
че вместо да се подиграват на съседите си, най-често разказват
вицове за самите себе си. Затова избират лидери, които ги забавляват.
Политиката им е постоянен скандал. Партийната система не търпи стабилност, а климатът – устойчиви правителства. Мафията
има разни имена за различните области. Същевременно, икономиката често прави тихи чудеса (miracoli italiani), които малцина забелязват, а още по-малко признават. Това обаче не пречи на италианците да се карат и да се делят. „Южните“ обвиняват „надутите
северняци“ за всичките си нещастия, а „северните“ твърдят, че на
юг от Рим започва Африка.
ВСИЧКО ТОВА ВАЖИ И ЗА БЪЛГАРИТЕ. Само принципът на караниците е друг.
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Откъде тази прилика между два народа без обща граница, кръв и
църква? Историците отдавна си блъскат главите. От Римската
империя ли? Нейните следи още личат на Балканите. Или може
би от чуждото господство? От климата? В Италия има над 1000
български топонима: от Болгери на север до Монте Булгария
на юг. През 1942 д-р Винценцо д’Амико пише цяла книга, за да
възхвали тогавашния съюзник - и търси следите на Алцековите
българи, които дошли на Апенинския полуостров в ранното Средновековие. Ученият не си поплюва. Според него в някои диалекти
дори прасетата грухтят на прабългарски: с изконното „чик-чик“
вместо с „грух-грух“.
НА ТОЗИ ФОН ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ изненадаха. В Италия победи крайно десният евроскептик Матео Салвини, в България –
умереният еврооптимист Бойко Борисов. Българите подкрепиха статуквото в ЕС, италианците тръгнаха да го взривяват.
Е, имаше и прилики. И в двете страни сребърния медал взе поукрепнала левица с комунистически корени. Откъде обаче дойде
разликата?
От последните 25 години. Италия е основател на Обединена
Европа. Но нейното поствоенно икономическо чудо остана едно
поколение назад. За днешните млади то е толкова далеч, колкото кралят или Мусолини. Реалностите са други: политическият
скандал от 90-те, преобразил политиката; икономическата кри-

за от 2008; прекъснатият опит за реформа на левия реформист
Матео Ренци и най-вече мигрантският проблем, превърнал остров Лампедуза в заветна цел за всеки африкански мигрант.
КРИЗИТЕ ВЪЗКРЕСИХА радикалната политическа традиция вляво и вдясно, която и без това не умираше. Мусолини не бе изтрит решително, както Хитлер; внучката му Александра дори
влезе в Европейския парламент. А комунистите смениха името и
станаха мейнстрийм. Салвини, Il Capitano – „Капитанът“ се вписа
в крайнодясната субкултура – от Северната лига и Националния
алианс до агитката на „Лацио“. В един автобус пък неговите противници го посрещнаха с комунистическия евъргрийн „Бела чао“. В
Италия комунисти и фашисти не са сложили оръжия.
ЕТО Я И РАЗЛИКАТА. Рационалният българин държи на ЕС. Разбира, че оттам идват пари и сигурност. Помни с какви мъки е
влязъл – и не иска да изпусне членството. Освен това брюкселският гръб помага на България да се договаря с Турция на Реджеп
Тайип Ердоган. Съответно, мигрантите странят от българската граница.
В Италия радикалната политика е автентична страст, в България – практична поза. Ако общото е Римската империя, то веднага
личи кой е бил в центъра и кой – по думите на антрополога Харалан
Александров – в „симпатичната периферия“. Историята е научила
българина, че не всичко, което лети, се яде. Затова той поддържа
скандала горещ, но гласува за лидери, готови да се разберат с всички „началници“ в Европа.
НЕ ЧЕ САЛВИНИ ЩЕ ВЗРИВИ Брюксел. С полските консерватори
ще се скара за Русия, с Найджъл Фарадж – за лидерство, с Виктор
Орбан за групова принадлежност. Въобще, евроскептиците са
пъстра и не особено сговорна дружина. Едни са либертарианци,
други са етатисти, трети – свободни артисти. Отгоре на всичко, те вече изоставят евроскептицизма си, бавно и полека. Европейският компромис и политическият успех така са ги омаяли
с перспективи за власт, че нищо чудно утре да запеят песни за
Обединена Европа. Тяхната вълна се оказа по-кротичка. Успокоени, противниците им от центъра ще пошумят, ще се поскарат,
но ще се разберат. Италианците и българите знаят как се прави
и едното, и другото. И че трябва да се стигне до истинско разбирателство.
ПРЕЗ 1158 ГОДИНА ИМПЕРАТОР ФРИДРИХ Барбароса спори с градовете на Северна Италия. Арбитрират четирима професори от
Болонския университет. Един от тях носи знаковото име Булгаро
Булгари. Отсъждането е 3:1 в полза на императора; Булгаро застава на страната на мнозинството и силата, като истински българин. Името му още стои на църквата „Свети Прокул“ (San Procolo)
в Болоня.
От това не произтича нищо добро. Нито отсъждането е уважено,
нито споразумението е спазено, нито войната е предотвратена,
нито императорът побеждава. Въпросният исторически факт идва
да покаже нещо важно. Компромисът е възможен тогава, когато го
искат всички, не само силните.
ТОЗИ ИТАЛИАНСКО-БЪЛГАРСКИ УРОК е полезен за днешния ЕС. В
крайна сметка, един Съюз е силен толкова, колкото е силна неговата периферия. Там се решават големите въпроси, там се кове
бъдещето. Трябва не само Париж и Берлин, но и Лампедуза и Тракия
да са щастливи. Тогава Обединена Европа ще живее дълго.
Като българско или италианско семейство, в което всички се карат и си помагат едновременно. Като компромис, като неочаквано
добра комбинация, като пица с чубрица, от която ще си оближеш
пръстите.
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BALKAN-STYLE
PIZZA
A Bulgarian-Italian Phrasebook for Europeans
By BOYKO VASILEV/ Photography SHUTTERSTOCK

T

ell me who you look like, so I can tell
you what you are.
Bulgarians believe they are similar
to the Serbs, Greeks and Russians.
Needless to mention the North Macedonians –
they don't see any difference there. But geography and genetics are often confusing. They
get in our way of seeing the elephant in the
room: Bulgarians have a striking resemblance
to Italians. Basically, they are the "second Italians in the European Union".
YOU DON'T BELIEVE ME? Lets start with the
stereotypes. Italians are loud and passionate individualists. A recent study showed that instead
of making fun of their neighbours, Italians prefer
to tell jokes about themselves. This is why they
elect leaders who entertain them. Their politics
are a constant scandal. The party system is not
conducive to stability, while the climate does
not tolerate sustainable governments. The ma-
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fia has various names in the different regions.
Meanwhile, the economy often performs subtle
miracles (miracoli italiani), which are noticed by
a few and acknowledged by even fewer. This,
however, does not stop Italians from quarreling and dividing themselves. The "southerners"
blame the "stuck up northerners" for all their
misfortunes, while the "northerners" claim that
south of Rome is where Africa starts.
ALL OF THIS IS TRUE ABOUT BULGARIANS AS WELL. The only different thing is
the principle behind the quarrels. How come
these two peoples are so similar, and yet
do not share a common border, church or
blood? Historians have been racking their
brains for a while. Is it because of the Roman Empire? Its traces are still noticeable in
the Balkans. Or maybe because of the foreign rule? The climate? There are over 1,000
Bulgarian toponyms in Italy, ranging from

Bolgheri in the North, to monte Bulgheria in
the South. In 1942, Dr. Vincenzo D'Amico
wrote a whole book praising Italy's then ally,
tracing the Bulgars of Alcek, who came to
the Apennine Peninsula in the Early Middle
Ages. The scholar was taking the matter seriously. According to him, in some dialects
even the pigs make the chik-chik sound, instead of oink-oink.
In view of this, the European elections were a
surprise. The far-right eurosceptic Matteo Salvini won in Italy, while in Bulgaria it was the
moderate euro-optimist Boyko Borissov. The
Bulgarians supported the status quo in the EU,
while the Italians went on to bust it.
WELL, THERE WERE SOME SIMILARITIES.
A recuperated Left with communist roots won
the silver medal in both countries. Where did
this difference come from? From the past 25
years. Italy is a founder of united Europe. But its
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post-war economic miracle stayed a generation
behind. For today's youth, it is just as distant as
Mussolini or the king. The realities are different:
the political scandal from the 1990s that transformed politics; the economic crisis of 2008;
Left reformist Matteo Renzi's interrupted reform
attempt, and above all, the migrant problem that
turned the island of Lampedusa into a coveted
destination for every African migrant.
The crises gave rise to the radical political tradition in both the Left and Right, which was not
dying out anyway. Mussolini was not deleted as
decisively as Hitler was, and the former's granddaughter, Alexandra, even secured a seat in the
European Parliament. The communists changed
their name and became mainstream. Salvini, Il
Capitano (the Captain), found his place in the
far-right subculture – from the Northern League
and National Alliance, to the Lazio fans. His rivals greeted him on a bus with the communist
evergreen "Bella Ciao". Communists and fascists in Italy have not armed themselves.
THERE IS THE DIFFERENCE. The rational
Bulgarians favour the EU. They understand
that money and security comes from there.
They remember how hard it was for Bulgaria
to join the Union and do not want to lose this
membership. In addition to that, Brussels' backing helps Bulgaria negotiate with Recep Tayyip

Erdogan's Turkey and, therefore, the migrants
avoid the Bulgarian border.
Radical politics are an authentic passion in Italy, while in Bulgaria they are a practical stance.
If the Roman Empire is the common denominator, then it becomes immediately obvious who
was in the centre and who, to use anthropologist Haralan Aleksandrov's words, in the "nice
periphery".
HISTORY HAS TAUGHT BULGARIANS not to
be naive, which is why they keep the scandal
burning, but still vote for leaders who are ready
to get along with all "bosses" in Europe.
Not that Salvini would throw Brussels into turmoil. He would clash with the Polish conservatives over Russia, with Nigel Farage over leadership, with Viktor Orban over group affiliation.
Overall, the eurosceptics are a colourful and
non-consensual bunch. Some are libertarians,
while others are statists or free artists. On top
of everything, they are already gradually starting to abandon their euroscepticism. The European compromise's and political success's
promise of power has fascinated them to such
a degree, that it would not be a surprise if tomorrow they change course towards a united
Europe. Their wave turned out to be somewhat
milder. Calmed down, their opponents from
the centre will make noise, argue, but eventu-

ally come to an agreement. The Italians and
the Bulgarians know how to do both, and that
things must lead to a real agreement.
IN 1158, EMPEROR FREDERICK BARBAROSSA had a dispute with the cities in North Italy.
Four Doctors from the University of Bologna
were arbitrating. One of them had the signature name Bulgarus. The decision was 3:1 in
favour of the Emperor. Bulgarus took the side
of the majority and power, like a true Bulgarian.
His name is still inscribed on the San Procolo
Church in Bologna.
Nothing good comes out of this. The ruling was
not upheld, the agreement was not kept, the war
was not prevented, nor did the Emperor win. This
historical fact comes to show something important. A compromise is possible when it is wanted
by everyone, and not just by those with power.
This Italian-Bulgarian lesson is useful for today's EU. After all, a Union is as strong as its
periphery, where the important questions are
solved and the future is decided. Lampedusa
and Thrace have to be happy, just like Paris
and Berlin. This is when a united Europe will
live long. Like a Bulgarian or an Italian family,
where everyone is arguing and helping each
other at the same time. Like a compromise, an
unexpectedly good combination, like a yummy
pizza with summer savory.
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СИЛНИЯТ ХОД
НА БЪЛГАРИЯ
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Споразумението между Скопие и Атина слага край на
десетилетия несправедливости, и дори може да донесе
на Заев и Ципрас Нобелова награда. Но приносът на
София е не по-малък

Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Н

а 10 декември в Осло ще бъде отворен пликът, на който петимата
членове на норвежкия Нобелов комитет са посочили избора си за
тазгодишната Нобелова награда за мир.

ПО-ДОБРЕ КЪСНО...
BETTER LATE...
През юни външните министри на ЕС
отложиха поне за октомври решението
дали да започнат преговори за
присъединяване със Северна Македония
и Албания. Премиерите на двете страни
Зоран Заев и Еди Рама предупредиха, че
това ще подхрани националистическите
и популистките течения
In June, EU foreign ministers postponed until
October the decision on whether to open
membership negotiations with North Macedonia and Albania. Prime Ministers Zaev and
Rama warned that such unclarity could fuel
nationalism and populism in both countries

ЗА ПОСЛЕДНИЯ ВЕК тази награда е била
връчвана на кого ли не: на автори на абсурдни утопии, на доказани терористи,
на войнолюбиви диктатори, на поддържници на конспиративни теории и дори,
неотдавна, на един американски президент, който не бе изкарал дори и година
на поста си. Но ако имената в плика са на
Алексис Ципрас и Зоран Заев, в класацията на куриозите ще има нов водач. Често
Нобеловата награда за мир е била връчвана за прекратяването на някоя война;
но сега има шанс за пръв път тя да бъде
връчена заради... добавянето на една думичка към името на една малка държава в
европейския Югоизток.
"БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ" вече се нарича Северна Македония,
след като Ципрас и Заев успяха да убедят
парламентите в Атина и Скопие. Според
една популярна шега скоро и България ще се
прекръсти на "Източна Македония", Сърбия
- на "По-северна Македония", а Луната ще се
нарича "Горна Македония". Но за двата милиона македонци в това няма нищо смешно:
малката добавка към името на родината им
слага край на над четвърт век принудително изоставане и изолация. На 6 февруари бе
подписан протоколът за присъединяването
на Северна Македония към НАТО, като 30ата страна в алианса. В Скопие разчитат
още тази година да започнат и официалните преговори с Европейския съюз. „Надеждите са, че и преговорите за присъединяване към ЕС ще започнат през юни. Това
би внесло значително спокойствие след
трудните шест месеца около подписването на Преспанското споразумение", комен-

тира бившият македонски премиер проф.
Владо Бучковски пред Николай Кръстев по
Bloomberg TV Bulgaria. "Инвеститорите не
идват в Западните Балкани само заради евтината работна ръка. Регионът има много ресурси, които да предложи... Трябва да
покажем на европейците нашия потенциал,
будните млади хора, туристическите възможности...“.
НОМИНАЦИЯТА ЗА ЗАЕВ И ЦИПРАС далеч
не е незаслужена: и двамата трябваше да
минат през много сериозна вътрешна опозиция, за да прокарат спогодбата. В Скопие дори се опасяваха от подпомогнат от
проруските сили опит за преврат, като
неуспелия в Черна Гора. В Атина по време
на протестите се стигна до употреба на
сълзотворен газ; солунският митрополит
Антим обяви, че всеки депутат, който
подкрепи сделката, "ще почерни името си
навеки" (впрочем това едва ли е изненада,
като знаем, че в борбите за Македония преди век гръцките епископи, начело с фигури
като Германос Каравангелос, играеха същата роля като българската ВМРО - прибягвайки до действия, които в наши дни биха
се определили като терористични).
Заев и Ципрас спечелиха тези битки, и в
този смисъл заслужават признание. Но фокусирането на вниманието само върху тях не е
съвсем справедливо: първо, защото и двамата извличат доста полза от своите победи,
тоест те са далеч от идеализма; и второ,
защото зад Преспанската спогодба се крият и сериозните усилия на други играчи.
ПОЛЗАТА ЗА ЗАЕВ Е ЯСНА: солидното мнозинство от македонците подкрепя интеграцията в НАТО и ЕС, така че това ще му
носи сериозни политически дивиденти, да
не говорим за отварящите се нови възможности за растеж пред местната икономика.
Ципрас в замяна на съдействието си за разрешаването на спора получи жизненоважни
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отстъпки от кредиторите на Гърция,
включително 10-годишно удължаване на матуритета по основните задължения, корекция на лихвите и договорка европейските
централни банки да връщат на Атина печалбата, която реализират от гръция дълг.
В същото време други двама участници в
процеса допринесоха също толкова за разсичането на този Гордиев възел, макар приносът им рядко да се споменава. Единият е
европейската дипломация (и, по отношение
на гръцкото съгласие, лично Ангела Меркел), която в този случай надигра руската.
Вторият е България.
"Ролята на България за намиране на решения
на сложните регионални отношения беше
от голямо значение", каза пред Bloomberg
TV Bulgaria Талат Джафери, председателят
на македонския парламент. "България беше
председател на Съвета на Европейския съюз,
като в този период страната допринесе много за европейската интеграция на региона".
Но всъщност ролята на България далеч надхвърля председателските й функции.
БЕЗКОРИСТНИТЕ УСИЛИЯ в полза на братството между народите са основен критерий за връчване на Нобеловите награди за
мир. Няма съмнение, че най-безкористният
участник в преговорите бе именно българската страна. Без отказа на София от
собствените й претенции и от ревизионистичния поглед към Македония никога нямаше да се стигне до изход от спора.
Не е тук мястото да се опитваме да анализираме корените на прословутия Македонски въпрос. Всяка от замесените страни

Споразумението от Преспа вече донесе на гръцкия
премиер Ципрас една изборна загуба в европейския вот
The Prespa Agreement has already brought a heavy defeat
for the greek Prime Minister Tsipras in the European election
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си има свой исторически прочит, пълен с
манипулации и едностранчиви обяснения
(България не е изключение). Дори уж обективните международни преброявания и етнически карти от края на XIX и началото на
XX век отчетливо отразяват интересите
на силите, които са ги изготвили. Френската карта от Courier d'Orient (1878) показва
убедително българоезично мнозинство в
Македония. Британската на лорд Фицморис се опитва да подкрепи претенциите
на съюзника Гърция: в нея част от населението е обособено по етнически признак,
но българите са разделени и по религиозен:
принадлежащи към българската екзархия, и
принадлежащи към Константинополската
патриаршия. Ислямизираните българи се
водят просто "мюсюлмани", заедно с турците и други народности. Естествено,
това дава доста по-раздробена картина.
Сходен подход имат и османските преброявания - там мюсюлманите се разглеждат
като една монолитна категория, а всички
други вероизповедания се раздробяват и по
етнически признак. Някои гръцки преброявания отчитат принадлежащите към патриаршията българи като "гърци" - независимо
от езика, който говорят. И така нататък.
ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА на XX век въпросът се усложнява допълнително от политиката на Югославия на Тито. "Комунистическа Югославия, която скъса със Съветския
блок през 1948, окуражаваше най-южната
си съставна република да приеме собствена "македонска" идентичност и така да се
отдели от България, която бе лоялна към

Москва", писа съвсем наскоро The Economist
в анализ по темата. Докато претенциите
на Гърция към Македония са на база древната история от епохата на Филип и Александър Макенонски, то съвременната държава с това име, "и особено етническото
й мнозинство, което говори славянски език,
изключително близък до българския", се смяташе наследник на една неелинистична македонска идентичност, съществувала от
векове, коментира авторитетното британско издание.
Ако спорът за Македония бе останал тристранен, с активни български претенции, той
едва ли някога щеше да намери изход. Решението на България да оттегли своите претенции в името на разбирателството откри
пътя към този изход; то може да се окаже
един от най-успешните ходове на българската външна политика въобще. Разбира се,
този отказ не бе безусловен: София получи
достатъчно гаранции за защита на интересите си по силата на договора за добросъседство, подписан от Бойко Борисов и Зоран
Заев през 2017. Този договор има също толкова голямо значение за изхода от македонския
лабиринт, колкото и спогодбата от Преспа.
НА ПРЪВ ПОГЛЕД БЪЛГАРИЯ не печели
нищо от Преспа. Но всъщност може да се
окаже най-големият печеливш. От една
страна, защото за пръв път от края на 40те години може да бъде искрен приятел с
най-близкия си съсед. "Аз съм от политолозите, които силно вярват в меката сила и
дипломацията", коментира д-р Васко Шутаров, бившият шеф на македонския културен
център в София. "Културната дипломация
има мисията да създава комуникация на
припознаване и топли чувства между двете
близки култури".
От друга страна, затоплянето на отношенията вече има пряк икономически ефект:
само за година след договора за добросъседство двустранната търговия между
България и Северна Македония порасна с
11%. Сега македонският икономически министър Крешник Бектеши потвърди, че
се обсъжда изграждането на нова газова
връзка Петрич-Струмица. Българският министър на транспорта Росен Желязков пък
прогнозира, че до 2025 година най-после
ще е готова бързата железопътна връзка
между двете столици, която ще позволява
разстоянието между София и Скопие да се
изминава само за час. Добавете към това
и евентуалното отпадане на границите,
ако Македония стане член на Европейския
съюз - на границите и с България, и с Гърция. Няма ли това да е най-доброто възможно решение на македонския въпрос след над
столетие противопоставяне, кръв и задънени улици? И със сигурност ще е достойно
за Нобелова награда.
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Bulgaria’s
Strong Move
The agreement between Skopje and Athens puts an
end to decades of injustices and could even win Zaev and Tsipras
the Nobel Prize. But Sofia takes just as much credit
By KALIN ANGELOV / Photography SHUTTERSTOCK

T

he envelope containing the name of
the winner of this year‘s Nobel Peace
Prize, chosen by the five members of
the Norwegian Nobel Committee, will
be opened in Oslo on December 10.

do not come to the Western Balkans because
of the cheap labour alone. The region has many
resources to offer... We must show the Europeans our potential, bright young people, tourism
opportunities...”

FOR A CENTURY NOW, this prize has been
awarded to all sorts of people: absurd utopians,
proven terrorists, bellicose dictators, conspiracy
theorists and recently even to a US President
who had been in office for less than a year. But
if the names inside the envelope are those of
Alexis Tsipras and Zoran Zaev, the list of oddities will have a new leader. The Nobel Peace
Prize has often been awarded for ending a war;
now there is a chance of it being awarded for
the first time for … adding a word to the name of
a small country in Europe’s Southeast.

THE NOMINATION OF ZAEV AND TSIPRAS
is far from undeserved: both had to push the
agreement through strong opposition at home.
Skopje feared that the pro-Russian forces
would attempt a coup, like the one that failed
in Montenegro. In Athens teargas was used
during the protests; Bishop Anthimos of Thessaloniki declared that any MP who backs the
deal "will blacken his name forever" (incidentally, this is hardly a surprise, knowing that in
the struggles for Macedonia a century ago the
Greek bishops, led by figures like Germanos
Karavangelis, played the same role as the Bulgarian IMRO [the Internal Macedonian Revolutionary Organisation] – resorting to actions we
would now call terrorist).
Zaev and Tsipras won these battles, and in
this sense they deserve acknowledgement. But
focusing on them alone is not quite fair: first,
because both are cashing in on their victories,
i.e. they are far from idealism, and, second,
because other, less conspicuous players also
made the Prespa Agreement possible.

THE BENEFIT FOR ZAEV IS CLEAR: the vast
majority of Macedonians supports integration
in NATO and the EU, so this will earn him substantial political dividends, not to mention the
new growth opportunities opening up to the
local economy. Tsipras, in return for helping
to settle the dispute, obtained crucial concessions from Greece’s creditors, including an
extension on the country’s most pressing loan
maturities by 10 years, the adjustment of interest rates and provisions for the repayment to
Athens of any profits European central banks
make on the holdings of Greek bonds.
At the same time, two other participants in the
process contributed just as much to cutting this
Gordian knot, though their contribution is rarely
mentioned. One is European diplomacy (and,
regarding the Greeks’ acceptance of the deal,
Angela Merkel in person), which in this case
outplayed Russian diplomacy. The other one is
Bulgaria.
"Bulgaria’s role in finding solutions to the complex regional relations was of great importance,”
the Speaker of the Macedonian Parliament, Talat Xhaferi, told Bloomberg TV Bulgaria. “While
holding the EU Council Presidency, Bulgaria
contributed greatly to the European integration
of the region.” Bulgaria’s role, however, goes far
beyond its Presidency functions.

Бойко Борисов с генералния секретар на НАТО
Йенс Столтенберг
Boyko Borisov with NATO's Secretary General
Jens Stoltenberg

DOING THE MOST OR THE BEST WORK for
fraternity between nations is a key eligibility
criterion for awarding the Nobel Peace Prize.
Precisely Bulgaria was undoubtedly the most
disinterested participant in the negotiations.
Without Sofia relinquishing its own claims and
abandoning the irredentist treatment of Macedonia, the dispute would never have been
resolved.
This is not the right place to try and analyse
the root causes of the notorious Macedonian
question. Each of the sides involved has its

"THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MACEDONIA” is already called North Macedonia, now that Tsipras and Zaev have managed to convince the parliaments in Athens and
Skopje. According to a popular joke, Bulgaria,
in turn, will soon be renamed “East Macedonia”,
Serbia will become “Northernmore Macedonia”,
and the Moon will be called “Upper Macedonia”.
But there’s nothing funny about it for the two
million Macedonians: the small addition to the
name of their homeland puts an end to more
than a quarter of a century of forced backwardness and isolation. On February 6, NATO signed
the accession protocol with North Macedonia,
as the 30th country in the alliance. Skopje also
hopes to start formal negotiations with the European Union this year. “The hopes are that the
EU accession talks will start in June. This would
considerably calm down the situation after the
six difficult months around the signing of the
Prespa Agreement,” former Macedonian Prime
Minister, Prof Vlado Bučkovski, told Nikolay
Krastev on Bloomberg TV Bulgaria. "Investors
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own historical interpretation, full of manipulations and lopsided explanations (Bulgaria is no
exception). Even the supposedly objective international censuses and ethnic maps from the
late 19th and early 20th century clearly reflect
the interests of the forces that prepared them.
The French map in the Courier d'Orient (1878)
shows an overwhelming Bulgarian-speaking
majority in Macedonia. Lord Fitzmaurice’s map
tries to substantiate the claims of Britain’s ally
Greece: in it, part of the population is identified
by ethnicity, but the Bulgarians are also differentiated in religious terms, as such belonging to
the Bulgarian Exarchate or to the Patriarchate
of Constantinople. Islamized Bulgarians are
lumped together with Turks and other nationalities under the blanket term “Muslims”. Naturally,
the result is a much more fragmented picture.
The Ottoman censuses adopted a similar approach – they regarded Muslims as an indivisible category, whereas all other denominations
were further split by ethnicity. Some Greek censuses listed Bulgarians belonging to the Patriarchate as “Greeks”, regardless of the language
they spoke. And so on.
IN IN THE SECOND HALF of the 20th century,
the question was further complicated by the policy of Tito’s Yugoslavia. "Communist Yugoslavia, which had broken with the Soviet-led bloc in

1948, generally encouraged its most southerly
constituent republic to assert a distinctive Macedonian identity and hence differentiate itself
from Bulgaria, which was still loyal to Moscow,"
The Economist recently wrote in an analysis on
the subject. While Greece’s claims to Macedonia are based on ancient history from the time
of Philip and Alexander of Macedon, the modern
state of this name "and in particular its ethnic
majority which speaks a Slavic language very
close to Bulgarian," was considered the successor of a non-Greek Macedonian identity that had
existed for many centuries.
Had Bulgaria remained part of the dispute about
Macedonia, actively asserting its claims, a way
out would hardly ever have been found. Bulgaria’s decision to waive its claims for the sake of
understanding paved the way for this outcome;
it may well prove one of the most successful moves of Bulgarian foreign policy ever. Of
course, this waiver was not unconditional: Sofia
received sufficient guarantees for the protection
of its interests by virtue of the Treaty of Goodneighbourliness signed by Boyko Borissov and
Zoran Zaev in 2017. This treaty is just as important for the outcome of the Macedonian tangle
as the Prespa Agreement.
ON THE FACE OF IT, BULGARIA stands nothing to gain from Prespa. But it may actually

prove to be the biggest winner. On the one
hand, for the first time since the late 1940s it
can be a sincere friend of its closest neighbour. “I am one of those political scientists who
strongly believe in soft power and diplomacy,”
says Dr Vasko Sutarov, former head of the
Macedonian Cultural Centre in Sofia. "The mission of cultural diplomacy is to create a communication of recognition and warm feelings
between the two close cultures.”
On the other hand, the warming of relations already has a direct economic effect: within just
a year after the Treaty of Good-neighbourliness,
bilateral trade between Bulgaria and North Macedonia has grown by 11%. Macedonian Minister
of Economy Kreshnik Bekteshi has confirmed
that the construction of a new Petrich-Strumica
gas pipeline is under discussion. For his part,
Bulgarian Transport Minister Rosen Zhelyazkov
predicted that the high-speed railway link between the two capital cities will finally be ready
by 2025. This will cut the travel time between
Sofia and Skopje to just one hour. Add to this
the possible lifting of the border controls with
both Bulgaria and Greece if Macedonia joins the
European Union. Will this not be the best possible solution to the Macedonian question after
more than a century of confrontation, bloodshed
and dead ends? And it will definitely be worthy
of the Nobel Prize.
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ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
СРЕЩУ КРАЖБИ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AGAINST THEFT

ШПИОНСКИ САТЕЛИТИ РАЗКРИХА
ТОПЕНЕТО НА ЛЕДНИЦИТЕ
SPY SATELLITES REVEALED
THE MELTING OF GLACIERS
Кадри от шпионски сателити от Студената война разкриват драматичното
топене на ледовете в хималайските глетчери. Учени направили сравнение
между снимки на американска разузнавателна програма и скорошни кадри,
заснети от космоса. През 70-те и 80-те години американската шпионска
програма с кодово име Hexagon изстреляла 20 сателита в орбита с цел
тайно заснемане на земната повърхност. Материалите са били
разсекретени през 2011 и дигитализирани с научна цел. Обект на
изследването са били 650 глетчера, простиращи се на 2000 километра.
Между 1975 и 2000 година средно 4 млрд. тона лед са се топили всяка
година. А между 2000 и 2016 топенето е било двойно – средно 8 млрд.
тона годишно. Анализът на изображенията показал, че от 2000 височината на ледниците намалява със средно половин метър на година.
Според учените основната причина за това са промените в климата.
Images from Cold War-era spy satellites are revealing the dramatic melting of the ice in the
Himalayan glaciers. Scientists have made a comparison between photos from an American
reconnaissance program and recent images, photographed from space. During the 70s and 80s
the American spy program codenamed Hexagon launched 20 satellites in orbit with the aim of secretly photographing the surface of the Earth. The materials have been declassified in 2011 and
digitalized for scientific purposes. 650 glaciers were the subject of the research, spanning over
2000 kilometres. An average of 4 billion tons of ice have been melting each year between the
years 1975 and 2000. And between 2000 and 2016 the melting was twice as much - an average
of 8 billion tons per year. The analysis of the images showed that since the year 2000 the height
of the glaciers is diminishing by an average of half a metre per year. According to scientists the
main reason for this is climate change.
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Американската верига супермаркети
Walmart потвърди, че използва
изкуствен интелект за лицево разпознаване като мярка срещу кражби.
Технологията, разработена на ирландската фирма Everseen, се използва в
над 1000 магазина от веригата и според
компанията инвестицията
гарантира сигурността на клиентите и
служителите. Изкуственият
интелект следи по-скоро стоките, а не
хората. Ако един продукт бъде
прибран, без преди това да е сканиран от
служител или на касите за
самообслужване, програмата може да
отправи сигнал към персонала в
супермаркета. Според Walmart загубите
на продукти заради кражби или
грешки са се понижили след въвеждането
на технологията.
Quite a lot of the goods and services that are
fundamental for the tourists in Greece should
become cheaper as of the 20th of May, when
the lower VAT rates are entering into force.
They concern some foods, such as olive oil,
fish and meat, as well as food services - restaurants, cafes et cetera, with the exception
of discotheques and nightclubs. They all go
over from the maximum rate of 24% VAT to
the medium one - 13%. The levy on electricity
and natural gas is also dropping. The Ministry
of Finance of Greece issued an injunction
requesting the catering establishments to immediately correct their prices in accordance
with the new taxation.
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Следващата вълна в мобилния интернет обещава
да ни донесе нова индустриална революция но и крие безброй рискове

През миналия ноември една дребна, но любопитна новинка
от Китай се завъртя по социалните мрежи. Властите в
град Нинбо, провинция Джъдзян, бяха глобили Дон Мънджу,
една от най-известните предприемачки в страната (производител на климатиците Gree), за неправилно пресичане
на улицата. Лицето й било разпознато и заснето от наблюдателна камера над пешеходна пътека, докато светофарът за пешеходци светел червено. Оказа се обаче, че в
същия ден Дон е била в Джухай, на 1500 километра от Нинбо. Онова, което софтуерът на местните власти е взел за
нея, е било всъщност лицето й в рекламен спот върху преминаващ автобус. Властите се извиниха за гафа, оттеглиха глобата и обещаха подобни недоразумения съвсем да
изчезнат, когато системата за 5G връзка бъде довършена.
Повечето читатели вероятно благополучно са забравили
тази дреболия още на следващия ден. Но тя всъщност отлично илюстрира колко скрити опасности би могло да крие
въвеждането на нови технологии в телекомуникациите.
НА ТЕОРИЯ 5G E СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ технологии
за мобилен пренос на данни. Но докато идването на 3G и
след това на 4G се очакваше с нетърпение от всички, сега
задаващата се нова вълна предизвиква и доста тревоги, и
то от най-разнообразен характер.
5G обещава две революционни промени в сравнение със сегашните връзки: драстично по-висока скорост, и сериозно
намаляване на латентността - тоест времето между подаването на задача към компютъра и изпълнението й.
Най-добрата връзка, достъпна в момента в България - т.
нар. "4.5G" - позволява скорости на мобилен интернет до
150 мегабита в секунда. Въведената в Южна Корея 5G
връзка, която ползва сантиметровия обхват (3.5 GHz),
дава скорост до 430 мбит/сек. Но истинската цел на 5G
е да използва по-богатите възможности на т. нар. милиметров обхват - честотите от 30 до 300 гигахерца. Въведените на отделни места в САЩ системи с честота 28
гигахерца дават скорости до 1 гигабит в секунда - и тогава свалянето на един филм във висока резолюция отнема
колкото две вдишвания. Теоретично скоростта може да се
увеличи и до 20 гигабита в секунда.
ЕФЕКТИТЕ ОТ ТОВА ДАЛЕЧ няма да се изчерпят само с увеличения трафик на Youtube. Създаването на достъпна връзка с подобна скорост ще преобрази почти всеки сектор на
икономиката - до такава степен, че някои анализатори го
наричат вече "Четвъртата индустриална революция". Гигабитовата връзка прави възможен т. нар. "Интернет на
нещата", при който всичко ще е свързано - от домашния ви
хладилник и кучето ви до самолетите и бойните роботи. Тя

е задължителното условие, за да се случат напълно автономните автомобили - така огромната изчислителна мощ,
необходима за предвиждане на всички възможни ситуации
във всяка секунда на пътя, може да бъде изнесена в облака,
и ще отпадне нуждата да натоварите двуметров сървър
в автомобила си. "5G вече е много бързо в Корея, Япония,
Китай, докато Европа е много назад. Еврокомисията още
работи върху регулациите за WLAN комуникация, което е
пълна безсмислица и никой друг в света не го прави", оплака се наскоро в разговор с Automedia.bg Клаус Фрьолих,
шефът по развойната дейност на германския гигант BMW.
5G ще направи възможно използването на роботи за опасни
задачи, примерно гасене на пожари, и дори ще отвори пътя
към дистанционни хирургични операции.
ИМА ОБАЧЕ И НЯКОЛКО СЕРИОЗНИ ПРЕЧКИ. "Три неща
трябва да се случат, за да има реално 5G", коментира
преди няколко месеца Александър Димитров, главният изпълнителен директор на българския телеком А1, пред THE
INFLIGHT MAGAZINE. "Първото е стандартизацията. Ние
участваме в алианса Next Generation Mobile Networks, който
в момента уточнява стандартите, и очакваме в следващите няколко месеца наистина да имаме финално решение
за техническите параметри на 5G. На второ място, за да
имаш 5G, трябва да имаш устройства за него. В момента такива няма. Третото много важно нещо, конкретно
за България, е държавата да осигури подходящ спектър за
стартирането на 5G. Ние се подготвяме. Ъпгрейдът, който направихме на 4.5G, ни поставя една стъпка по-напред
в тази посока, защото повечето хардуерни елементи за 5G
мрежата вече са инсталирани. Когато дойде подходящият
момент, вярваме, че ще сме първият оператор в България,
който ще предложи 5G. Но държавата трябва да уреди огромните проблеми, които имаме със спектъра".
Свободните честоти в сантиметровия обхват недостигат навсякъде по света. При милиметровите има предостатъчно свободни - но тук се намесва добрата стара
радиофизика. Вълните от тази част на спектъра се поглъщат от атмосферата в много по-голяма степен от пониските честоти - и съответно могат да изминават много по-кратки разстояния, от порядъка на няколкостотин
метра. И най-обикновените препятствия - стени, човешки
тела, дори дъждовни капки - са достатъчни да ги спрат.
За да се преодолее този проблем, е нужно да се инсталират огромен брой излъчватели - по един във всяка сграда,
и дори на всеки етаж. Според данни, цитирани от The New
Yorker, снабдяването с 5G само на половината население
на САЩ ще изисква 13 милиона излъчвателя и ще струва
около 400 милиарда долара.
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СПОРЕД НЯКОИ АНАЛИЗАТОРИ възвръщаемостта на тази инвестиция ще е проблемна. Проучванията показват, че макар
почти всички потребители да искат повисока скорост на мобилния си интернет,
много малка част са склонни да платят допълнително за него. За да се случи 5G-мрежата, вероятно ще е нужна подкрепата и
на други сектори, които биха извлекли полза от нея - от автомобилите и транспорта
до военните. Но и наградата вероятно ще
си заслужава. "Очаква се само в САЩ 5Gиндустрията да генерира инвестиции от
порядъка 250-280 млрд. долара и да създаде
над 3 млн. работни места", коментира икономистът Георги Найденов пред Bloomberg
TV Bulgaria. Някои прогнози отиват още подалеч: те предвиждат 5G да донесе допълнителни 12 трилиона долара към световната икономика до 2035 година, и да открие
над 22 милиона нови работни места.
ДРУГ ПОТЕНЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ е свързан
с ефектите върху здравето от изграждането на милиони безжични излъчватели навсякъде около нас. Появилите се "доклади"
за смъртоносни ефекти върху птици и прочие са чиста измишльотина - все още никой не е провел сериозни проучвания върху
въздействието на 5G върху организмите.
Но дори и незнанието ни в момента е достатъчно притеснително.
В САЩ сенаторът от Демократическата
партия Ричард Блументал се опитва да
принуди властите да проведат мащабни
изследвания, преди да издават разрешителни. Отсам океана в Европейската комисия
бе внесен апел да наложи мораториум върху създаването на 5G мрежи, докато не се
разбере точно как действа излъчването
им. Призивът е подписан от над 180 водещи учени от 36 държави, включително и от
Марко Марков, професор по биофизика от
Софийския университет.
НО НАЙ-СEРИОЗНАТА ЗАПЛАХА е свързана
с уж дребната историйка, която ви припомнихме в началото. Мнозина се притесняват, че пълната свързаност предполага и
пълен контрол. И тук не става дума само
за Китай, където наблюдателните камери и технологията за лицево разпознаване
отдавна са общоприети. Дори и в Европа и
Северна Америка днес телекомите продават данни за местоположение; с 5G това
ще е много по-лесно. "Ето ви един прост
пример", казва Стив Беловин, професор по
компютърни науки в университета Кълъмбия, пред The Wall Street Journal. "Сензор за
въздух засича тютюнев дим. В същото време Bluetooth приемник засича чий телефон
се намира наблизо. Ето ви информация, от
която биха се заинтересували животозастрахователните компании". В съчетание
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В Европейската комисия бе внесен апел да
наложи мораториум върху създаването на
5G мрежи, докато не се разбере точно как
действа излъчването им
с лицевото разпознаване и изкуствения интелект, способностите за пренос на данни
и за засичане на местоположение на 5G ще
пратят анонимността в историята, отбелязва Сю Халпърн в статия за The New
Yorker.
Това са все още законни употреби на технологията. А какво остава за незаконните? Едно скорошно проучване показа, че
американците вече се боят повече от кибератаки, отколкото от обикновени престъпления. С 5G и "Интернет на нещата"
заплахата ще се увеличи значително. "Има
притеснения, че устройствата, свързани
към 5G мрежа, няма да са много сигурни...
Това създава огромна уязвимост в системата, защото тези устройства могат да
бъдат превърнати в ботове, примерно, и да
се свържат, за да атакуват различни части
от мрежата", казва пред Халпърн бившият
главен съветник на ФБР Джеймс Бейкър.
ОСТАВАТ И ОПАСЕНИЯТА, ЧЕ 5G може да се
използва за шпионаж. Основният доставчик
на такова оборудване в света (с над 30%
дял) е китайската Huawei - оттам и атаката на американския президент Доналд
Тръмп срещу нея. Според някои експерти
обаче всички 5G мрежи, независимо с чие
оборудване са създадени, ще бъдат прекалено уязвими - просто защото телекомите

ги изграждат на базата на вече съществуващи системи, и без да вграждат достатъчно защити.
Робърт Сполдинг, бившият директор по
стратегическо планиране към Съвета за
национална сигурност на САЩ, беше изготвил доклад в тази насока, с който препоръчваше мрежите да се изграждат от
нулата - или от държавата, или от телекомите, но обединени и създали специална
нова компания за целта. Някои точки от
доклада изтекоха в медиите още преди
публикуването му - и Сполдинг незабавно
бе освободен. Телекомите "имат такава
подкрепа в правителството, в Конгреса и в
администрацията, и разполагат с толкова
огромен контингент от лобисти", че това
не било никаква изненада, призна Сполдинг
пред Сю Халпърн. Междувременно мрежите
продължават да се изграждат така, както
и досега - с доста вратички за хакери, шпиони и други злонамерени лица, предупреждават експерти. Да овладее хакер компютъра
или телефона ви, е достатъчно неприятно
преживяване. Но да овладее автомобила
ви, или диспечерската система на влаковете, или пък управлението на язовирни
стени - това вече по-скоро би клоняло към
бедствие. "Това е напълно различна заплаха,
с каквато не сме се сблъсквали никога преди", казва Робърт Сполдинг.

The 5G Menace
The next mobile internet wave promises
a new industrial revolution, but also hides countless risks
By KONSTANTIN TOMOV/ Photography SHUTTERSTOCK

“A negligible but curious news article from China
was circulated on social media last November.
The authorities in the city of Ningbo, Zhejiang
province, issued a jaywalking fine to Dong Mingzhu, who is among the most famous entrepreneurs in her country (producer of the Gree air
conditioners). Her face was recognized by a surveillance camera placed above a crosswalk, while
the light was red. It turned out, however, that on
that same day Dong was in Zhuhai, a city located
some 1,500 km away from Ningbo. What the local authorities' software believed was her turnout
out to be an advertisement placed on a passing
bus. The authorities apologized for the mistake,
dismissed the fine and promised that such misunderstandings won't happen anymore once the 5G
network system completed.
Most readers have likely forgotten about this petty
case the very next day. However, it does an excellent job illustrating how many hidden dangers could
be lurking in the new communications technologies.

such an extent that some analysts are already
referring to it as the "fourth industrial revolution".
The G connection allows for the so called Internet
of Things, in which everything will be connected,
ranging from the refrigerator at home and pets to
aircraft and combat robots. It is also a requirement for autonomous cars to be fully introduced,
as it would allow for the vast computing power
needed to predict all possible scenarios on the
road at every given second, to be uploaded to
a cloud, which will eliminate the need to carry a
two-metres long server in the car. BMW's Development Director, Klaus Fröhlich, told Automedia.
bg that 5G is already very fast in Korea, Japan
and China, but in Europe it is lagging behind quite
a lot. The European Commission is still working
on the WLAN communication regulations, which is
complete nonsense and nobody else in the world
is doing it. 5G will make it possible to use robots
for high-risk tasks, such as extinguishing fires and
will even open the door for remote surgery.

IN THEORY 5G IS THE NEXT GENERATION of
technologies for mobile data transfer. While everyone awaited the 3G and 4G networks with anticipation, the upcoming new wave causes much
concerns of various nature.
5G promises two revolutionary changes compared
to the current networks: much faster speeds and
a serious reduction of latency, meaning the time
between assigning the computer a task and its
execution.
The best currently available network in Bulgaria
is the so called 4.5G, which allows for mobile internet speeds of up to 150 Mbps. The 5G network introduced in South Korea, which uses the
cm-wave bands (3.5 GHz), allows for speeds of
up to 430 Mbps. The true goal of 5G is to utilize
the better opportunities offered by the so called
mm-wave bands - frequencies between 30 and
300 GHz. The systems introduced in different locations in the US have a 28 GHz frequency and
allow for speeds up to 1 gigabit (G) per second,
which would make it possible to download an HD
film in a few seconds. Theoretically, the speed
could be increased up to 20 G/s.

THERE ARE A FEW SERIOUS OBSTACLES.
Three things must happen before a true 5G is in
place, the CEO of Bulgarian telecom A1, Alexander Dimitrov, told THE INFLIGHT MAGAZINE a

THE EFFECTS OF THIS will not boil down to
merely increasing traffic on Youtube. The creation of an accessible connection of such speeds
will transform almost every economic sector to
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few months ago. "The first is standardization. We
are participating in the Next Generation Mobile
Networks alliance, that is currently specifying the
standards, and we expect to have a final decision on the 5G technical parameters in the next
few months. Secondly, to have 5G, you must have
devices for it. Right now there aren’t any. The third
very important thing, specifically for Bulgaria, is
for the state to provide a suitable spectrum for the
launch of 5G. We are getting ready. The upgrade
we made on 4.5G puts us one step ahead in this
direction because most of the hardware for the
5G network has already been installed. When the
time comes, we believe that we will be the first
operator in Bulgaria to offer 5G. But the state has
to solve the big problems we have with the spectrum," he says.
There is a shortage of available frequencies in the
cm-wave bands across the world. There are plenty
available mm-wave bands, but this is where the
good old radio physics come into play. The waves
from this part of the spectrum are absorbed by
the atmosphere to a much larger extent than the
lower frequencies, which means they can travel
over much shorter distances, in the vicinity of a
few hundred metres. The most ordinary obstacles,
such as walls, human bodies and even raindrops,
are enough to stop them. In order to overcome
this problem, a huge number of emitters have to
be installed - one in each building and even on
each floor. According to data, quoted by The New
Yorker, providing 5G coverage to half of the US
population would require that 13 million emitters be
installed at a cost of around USD 400 billion.
ACCORDING TO SOME ANALYSIST the return on
such an investment will be problematic. Studies
show that although almost all users will want higher mobile internet speeds, a very small portion of
the would be willing to pay for this additionally. In
order for the 5G network to happen, support will
be needed from other sectors that would benefit
from it, ranging from automobiles and transport to
the military. The reward, however, will most likely
be all worth it.
It is likely that the 5G industry in the US alone
will generate investments of USD 250-280 billion
and create over 3 million jobs, economist Georgi
Naydenov told Bloomberg TV Bulgaria. Some
forecasts go even further and predict that the 5G
network will bring an additional USD 12 trillion to
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the global economy by 2035 and will open over 22
million new jobs.
ANOTHER POTENTIAL PROBLEM is related to
the health effects of building millions of wireless
transmitters everywhere around us. The circulated "reports" about the deadly effects on birds and
so forth are a pure lie - no one has yet conducted
serious studies on 5G's health effects on living organisms. But even the current lack of knowledge
is concerning enough.
IN THE US, Democratic Party Senator Richard
Blumenthal is trying to force the authorities to
conduct large-scale studies before issuing permits. On this side of the pond, an appeal was
lodged with the European Commission to impose
a moratorium on building 5G networks until the
impact of their emissions is truly understood. The
appeal was signed by over 180 leading scientists
from 36 countries, including by Marko Markov,
who teaches biophysics at Sofia University.
BUT THE MOST SERIOUS THREAT is connected to the seemingly insignificant story from
the beginning of this article. Many are concerned
that full connectivity would mean full control. This
does not only concern China, where surveillance
cameras and facial recognition technology have
long been accepted. Even in Europe and North

America, the telecoms are selling location data,
while 5G will make this much easier.
“To give one made-up example,” Steve Bellovin,
a computer-science professor at Columbia University, told the Wall Street Journal, “might a pollution sensor detect cigarette smoke or vaping,
while a Bluetooth receiver picks up the identities
of nearby phones? Insurance companies might be
interested.”
Paired with facial recognition and artificial intelligence, the data streams and location capabilities of 5G will make anonymity a historical artifact, Sue Halpern notes in an article for The
New Yorker.
Former FBI General Counsel James Baker told
Halpern that "there’s a concern that those devices that are connected to the 5G network are not
going to be very secure from a cyber perspective. That presents a huge vulnerability for the
system, because those devices can be turned
into bots, for example, and you can have a massive botnet that can be used to attack different
parts of the network."
THERE ARE CONCERNS THAT 5G could be used
for espionage. The main supplier of such equipment in the world (with a market share of over
30%) is China's Huawei, which explains US President Donald Trump's attack against the company.
According to some experts, however, all 5G net-
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works will be too vulnerable, regardless of who
supplied the equipment to build them, simply because telecoms base them on already existing
systems and fail to ensure sufficient protection.
Robert Spalding, former head of strategic planning at the US National Security Council,
had drafted a report on this topic, which recommends that the networks be built from scratch,
either by the State or by the telecoms, but united
into a newly created special company for that
purpose. Some parts of the report were leaked
into the media before it was published, and Spalding was dismissed. "They [the telecoms] have
such support in government and on the Hill and
in the bureaucracy, and they have such a huge
lobbying contingent," he said, telling Halpern that
this is no surprise.
Meanwhile, networks continue to be built like
before - with many loopholes for hackers, spies
or others with malicious intent, experts warn. It
is surely an unpleasant feeling when a hacker
takes over your computer or phone, but taking
control over your car, the train dispatcher system or dam management, will rather be on the
scale of a disaster.
"It’s a completely different threat that we’ve never
experienced before," Spaulding says.
Six companies sell 5G radio hardware and 5G
systems for carriers: Huawei, ZTE, Nokia, Samsung, Datang/Fiberhome, and Ericsson.
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КОГАТО
АВТОМОБИЛЪТ
СЕ ПРЕВЪРНЕ
В ИЗКУСТВО
WHEN CAR BECOMES ART
Всяка година в края на май легендарният хотел Вила д'Eсте на
езерото Комо става домакин на най-престижното изложение за
класически автомобили в Европа: Concorso d'Eleganza. Тазгодишното
издание приключи на 26 май и бе спечелено категорично от една
фантастична Alfa Romeo 8C 2900 B от 30-те години. Ето и още
някои от най-любопитните автомобили в него.
Every year, at the end of May, the legendary Villa d'Este on Lake Como hosts
the most prestigious classic car show in Europe: the Concorso d'Eleganza.
This year's edition ended on May 26th and was won by a fantastic Alfa
Romeo 8C 2900 B from the 1930s. Here are some of the most interesting
cars of the show.

Mercedes AMG GT Roadster

Abarth 205 Sport 1100 Berlinetta

Rolls-Royce 40/50 H.P. Silver Ghost

Ferrari 340 America
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Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta
Тази прекрасна и изключително рядка (едва 32 произведени)
Alfa от 1937 година спечели и двете големи награди във Вила
д'Eсте - Златната купа, която се определя с анкета от публиката
и журналистите, и приза на BMW Group "Best of Show"
This wonderful and extremely rare (only 32 produced) Alfa from 1937 won
both big prizes at the Villa d'Este - the Golden Cup, which is determined
by a poll by the audience and the journalists, and the prize of the BMW
Group "Best of Show"

BMW 507
June 2019
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Pininfarina Battista

Siata 300 BC
Siata (Societa Italiana Auto Trasformazioni Accessori) е италианска
компания за тунинг, която първоначално доработва модели на Fiat,
а след Втората световна война се осмелява да прави и собствени
автомобили. Фалира покрай арабската петролна криза през 70-те.
Siata (Societa Italiana Auto Trasformazioni Accessori) is an Italian tuning
company that originally refined Fiat models, and after World War II dared to
make its own cars. Siata went bankrupt after the Arab oil crisis in the 1970s.
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Lamborghini Marzal
Този футуристичен концепт от 1967 спечели
наградата на младежката публика. Високият
едва 110 см Marzal има 1.6-литров редови
шестцилиндров мотор и 175 конски сили
максимална мощност. Проектиран е от
Марчело Гандини - според мнозина най-великият
автомобилен дизайнер в историята. Самият
Гандини бе почетен гост на конкурса
This futuristic concept of 1967 won the Youth
Audience Award. The Marzal is just 110 cm high and
has a 1.6-liter straight six-cylinder engine with 175
hp. It was designed by Marcello Gandini - believed
by many to be the greatest car designer in history.
Gandini himself was an honorary guest at the show
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Lancia Astura Serie IV Cabriolet

Ferrari 250 GT Berlinetta SWB Competizione
Ferrari 166 Mille Miglia
Bugatti La Voiture Noire
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Alfa Romeo 1900 Super Sprint
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НАЙ-ДОБРАТА
КОЛА В СВЕТА
Rolls-Royce Phantom VIII: eто какво
ще ви купят 450 000 евро за базовия модел
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА
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алки или големи, мощни или икономични, красиви или практични
– колкото и видимо да се различават помежду си, всички автомобили на планетата са по същество напълно еднакви. Всички освен един.
Този автомобил без аналог е Rolls-Royce
Phantom.
НО НЕ ЗАЩОТО Е БАСНОСЛОВНО СКЪП, или
защото е бил предпочитаният избор на величия в цялата палитра от кралица Елизабет II
до Кийт Муун и от Ленин до Джон Ленън.
И не защото е най-старото все още живо
моделно име в света. Първият Phantom се
появява в годината, в която се раждат
Маргарет Тачър и Георги Калоянчев, Франсис Скот Фицджералд публикува „Великият
Гетсби“, а Джон Лоуги Беърд след дълги опити успява да предаде успешно първия телевизионен сигнал.

Rolls-Royce
Phantom VIII

6749

куб. см работен обем (V12)
cc capacity (V12)

571

к. с. максимална мощност
hp max power

900

Нм максимален въртящ момент
Nm max torque

5.3

секунди 0-100 км/ч
seconds 0-100 km/h

ОТТОВА ДО ДНЕС, ВЕЧЕ 94 ГОДИНИ, този
модел е есенцията на лукса. Заради него,
когато искаме да похвалим нещо, казваме това е ролс-ройсът на часовниците, онова
е ролс-ройсът на телефоните, и така нататък.
Но и това не е причината Phantom да е кола
като никоя друга. Истинската причина е, че
той схваща задачите си на пътя по радикално различен начин.
Когато става дума за обикновени коли, качествата им се мерят с неща като конски
сили, секунди от 0 до 100 км/ч... При Phantom
качествата се мерят в децибели.
Докато всички останали производители са
се фокусирали върху това как се усеща возенето в продуктите им, Rolls-Royce се е
фокусирал върху това как то да не се усеща. Стъклата са двойни и дебели по 6 милиметра. Подовете, таваните и вратите са
покрити със 130 килограма високотехнологична шумоизолация. Дори гумите са специално създадени от Continental и включват по
2 килограма шумопоглъщащ материал всяка.
РEЗУЛТАТЪТ Е ВЪЛШЕБЕН. Чували сте старата шега е, че най-шумното нещо в един
Rolls-Royce е часовникът. Но този тук не
издава и звук. Най-шумното нещо в новия
Phantom е вашето дишане.
June 2019
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Часовникът обаче си остава приятно аналогов, а и като цяло вътрешността на този
автомобил не е радикално различна от предишното поколение. Независимо, че то е от
епохата преди iPhone и социалните мрежи.
Много компании в историята са схващали
лукса като необходимостта да дадеш колкото е възможно повече. И неизменно са се
проваляли, като започнем от позабравената
вече френска Facel и приключим с опита за
възраждане на Maybach като отделна марка.
ТУК ФИЛОСОФИЯТА Е ТОЧНО ОБРАТНАТА.
В Rolls-Royce чудесно знаят, че в епохата
на интернет, на Facebook и Playstation найценното, което имате, е вашето внимание.
И не искат да ви го отнемат излишно.
Затова тук няма да откриете никакви
модерни технологични залъгалки, като 18
цвята на интериорното осветление, управление с жестове или автопилот. Всичко е
създадено така, че да не изисква усилия от
ваша страна. Вратите се затварят и отварят със симпатично старомодно бутонче. Климатикът все така се командва от
две търкалца, за краката и тялото. Ако ви
е топло, завъртате към синьото. Ако ви е
студено, към червеното.
Вместо мъчително да разучавате менюта
и подменюта в информационната система,
можете просто да си налеете чаша добре
изстудено Chablis.
ТОВА НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ PHANTOM не ползва
новите технологии. Но го прави само там,
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където те наистина улесняват живота.
Например със стъклената преграда в дългата база, която се замъглява чрез фотополимер само с едно натискане на бутон. Щом
го направите, задната част от кабината е
напълно звукоизолирана от предната.
Иначе вътрешността е точно каквото очаквате от един Rolls-Royce: безукорни, ръчно
ушити кожи, скъпо дърво, дебели килимчета
от специална вълна. Новост е тази така наречена "галерия" на таблото, която се сглобява в напълно стерилна стая, за да не попадне и прашинка вътре. Всеки клиент може
сам да избере какво да има в галерията: произведение на изкуството, скъпоценности
или - без майтап - старинен китайски сервиз
за чай. Естествено, това съвсем не е безплатно. Но понеже базовото ниво на Phantom
започва от 375 000 евро за късата база и 450
хиляди за дългата, не бихме се тревожили
прекалено за бюджета на купувачите.
НАКРАТКО, ВЪВ ВИДИМАТА СИ ЧАСТ този
Phantom доста напомня на предишния. Но
невидимата е радикално различна.
Преди всичко това е първият Rolls, построен върху изцяло новата алуминиева платформа, създадена специално за тази марка.
Тя е средно с 30 на сто по-яка от предишната и спестява доста тегло. Или по-скоро
щеше, ако инженерите не я бяха наблъскали
с шумоизолация.
Окачването също е изцяло ново: петзвенно
отзад, и с по два паралелни носача отпред.
За пръв път Phantom има и завиващи задни

колела - не толкова за да се подобри динамиката, колкото за да се намали радиусът
на завиване.
ДВИГАТЕЛЯТ СИ ОСТАВА с 12 цилиндъра и
6.75-литров обем, но е основно преработен
и с добавени два турбокомпресора. Мощността е скочила до 571 коня, а въртящият
момент - до 900 нютонметра, двойно повече
от Porsche 911 GT3. Ускорението от 0 до 100
км/ч отнема съвсем малко над пет секунди.
Дори воланът е станал по-дебел и удобен.
Резултатът от това е едновременно впечатляващ и разочароващ. Впечатляващ,
защото тази тежаща над два тона и половина грамада се управлява с удивителна
лекота и прецизност. И разочароващ, защото точно това не искаме от един Phantom.
Предишният, с неговия тънък дървен волан
и пътно поведение на голяма яхта, по никакъв начин не се опитваше да бъде приятен
за каране. Задачата му беше да ви изолира
напълно от света навън, с неговите шумове, дупки и други шофьори.
НОВИЯТ PHANTOM E НЕСРАВНИМО по-добър за каране, което по особената логика
на Rolls-Royce го прави всъщност по-лош.
Но не толкова лош, че да му оспорим самоприсъдената преди почти век титла на "найдобрата кола в света".
Всъщност има само един начин да обясним
накратко този автомобил: Phantom, както
винаги, си остава ролс-ройсът на ролсройсите.
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The Best Car
in the World
Rolls-Royce Phantom VIII: This is what EUR 450,000
for the base model will get you
By KONSTANTIN TOMOV / Photography WHEELS

B

ig or small, powerful or efficient, beautiful or practical – no matter their differences, all cars on this planet are essentially the same. All, except for one. This
unique car is the Rolls-Royce Phantom.
NOT BECAUSE IT IS PROHIBITIVELY EXPENSIVE, or because it is the car of choice for eminent world figures, ranging from Queen Elizabeth
II to Keith Moon, and from Lenin to John Lennon.
It is not because it is the oldest model name in the
world still in use. The first Phantom appears in
the same year that Margaret Thatcher and Georgi
Kaloyanchev (famous Bulgarian actor) were born,
Francis Fitzgerald published the Great Gatsby,
after exhaustive attempts, John Logie Baird finally
managed to transmit the first television signal.
FOR 94 YEARS ALREADY, this model has been
the essence of luxury. Because of it, when we want
to describe something in positive terms, we say
“this is the Rolls-Royce of watches, or that is the
Rolls-Royce of telephones” and so on. This is still
not what makes the Phantom a unique car. What
does is that it grasps its tasks on the road in a radically different way. When one talks about regular
cars, their qualities are measured in terms, such
as horse power, 0 to 100 km/h, etc. The Phantom’s qualities are measured in decibels. When all
other manufacturers focus on how the ride feels
in their products, Rolls-Royce is focusing on how
not to feel the ride. The windows have six millimitres of double layer glazing. The floor, roof and

doors are covered with 130 kilograms of high-tech
sound insulation. Even the tyres are custom made
by Continental, with each one having two kilograms
of sound-swallowing material.
THE RESULT IS MAGICAL. You have heard the
joke about the loudest noise in a Rolls-Royce
coming from the clock. This one, however, does
not make any noise. The loudest thing in the new
Phantom would be your breathing. The clock remains a pleasant analog. Overall, the car’s interior is not much different from its predecessor’s,
regardless of it being from an age before the iPhone and social networks.
Many companies throughout time viewed luxury
as the need to give as much as possible. They
have failed invariably, starting with the forgotten
French company Facel and ending with the attempt at Maybach's rebirth as a separate brand.
THE PHILOSOPHY HERE IS EXACTLY THE OPPOSITE. At Rolls-Royce, they know very well that
in the era of the Internet, Facebook and Playstation, the most valuable thing you have is your attention. And they do not want to take that away
from you unnecessarily.
That is why here you won't find any modern hightech bells and whistles, such as 18 coulours of
the interior lighting, gesture control or autopilot.
Everything is created in a way that does not require efforts on your part. The doors are opened
closed with a nice old-fashioned button. Climate
control is regulated with two knobs - for the feet

and the body. If you are hot, you turn it towards
the blue, and if you are cold - towards the red.
Instead of painstakingly studying the menus and
sub-menus in the information system, you could
simply pour yourself a glass of cold Chablis.
THIS DOESN'T MEAN THAT THE PHANTOM
DOES NOT USE NEW TECHNOLGIES. It does
so only where they truly make life easier. For example, with the electrochromic glass partition in
the extended wheelbase, which turns from transparent to opaque at the switch of a button. Once
you press it, the rear cabin becomes completely
isolated from the front.
Otherwise, the interior is exactly what one would
expect from a Rolls-Royce: flawless
hand-stitched leather, expensive wood, thick carpets made of special wool. One novelty is the so
called dashboard "gallery", which is assembled
in a sterile room, so as to ensure that not a single speck of dust falls inside. Each customer can
chose what to be displayed in the gallery, ranging
from works of art, jewels or (no kidding) even an
ancient Chinese tea set. Of course, this comes at
a price. However, since the price of the Phantom
base sedan starts at 375,000 euro and the extended wheelbase starts at 450,000, the buyers'
budgets should not be a concern.
IN BRIEF, THE LOOKS of this Phantom strongly resemble those of its predecessor. But that is just the
visible part. What isn't visible is radically different.
Abovthis is the first Rolls-Royce built on a completely new aluminum platform, specially made for this
brand. It is on average 30% stronger than the previous one and saves much weight, or rather it would
have saved weight if the engineers hadn't crammed
sound insulation into it.
The suspension is completely new as well: a
5-link rear axle and a double wishbone front axle.
For the first time, the Phantom has turning rear
wheels. This aims to reduce the turning radius,
rather than improve the dynamics.
THE ENGINE REMAINS a 6.75 L V12, but is revamped and has two additional turbochargers,
bringing its power up to 571 hp and torque up to
900 Nm, which is double that of a Porsche 911 GT3.
Acceleration from 0 to 100 km/h takes a little over
five seconds. Even the steering wheel has gotten
thicker and more comfortable.
The result of this is both impressive and disappointing. It is impressive because this monster weighing
at over 2.5 tonnes is driven with astonishing ease
and precision. It is disappointing because this is
exactly what one does not want from a Phantom.
The previous one, with its thin wooden steering
wheel and yacht-like road behaviour, was in no
way trying to be pleasant to drive. Its task was to
completely isolate you from the outside world, its
noise, pot holes and other drivers.
THE NEW PHANTOM IS UNDOUBTEDLY better
to drive, which according to Rolls-Royce's strange
logic, actually makes it worse. But not worse
enough to be deprived of its almost a century
old self-awarded title of "Best Car in the World".
There is actually only one way to summarize this
car: The Phantom, as always, remains the RollsRoyce of Rolls-Royces.
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Събитията
и нещата, за
които ще се
говори през
юни

КОНЦЕРТ

КИНО

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

TOM JONES // На достолепната възраст
от 78 години Том Джоунс продължава да
пее със заряда, с който го помнят бабите
ни покрай хитовете "Delilah", "What's new,
Pussycat", "It's Not Unusual" и „Green, Green
Grass of Home“. Прочут колкото с дълбокия си баритон, колкото и с любовните
си завоевания, Джоунс идва в България с
концерт, от който можем да очакваме да
чуем всички хитове, с които го свързваме
уелсеца с рицарско звание.

А ДАНО, АМА НАДАЛИ // Зад това малко
неадекватно преведено на български заглавие (оригиналното е Long Shot) се крие
последният филм с участието на Шарлийз
Терон. В него тя е Шарлот Фийлд – влиятелна и уверена в способностите си
жена, която се кандидатира за президент
на САЩ. Неочаквано попада на на журналиста Фред (Сет Роугън), на когото някога
е била бавачка, и решава да го наеме за
автор на речите си.

LORD OF THE DANCE //Най-известното ирландско танцувално шоу в света
идва за пореден път в България, този
път без оригиналния си създател Майкъл
Флетли. Спектакълът Lord of the Dance:
Dangerous Games е създаден преди 20 години, но постоянно се актуализира. Под
звуците на музиката на Джерард Фейхи
шоуто пресъздава сюжети и разказва
истории на фона на впечатляващи визуални ефекти.

24 юни, Античен театър, Пловдив

От 14 юни по кината

21 юни, НДК, София

EN

CONCERT

CINEMA

PERFORMANCE

TOM JONES // At the venerable age of 78
years Tom Jones continues singing with the
intensity with which our grandmothers remember him along with the hits "Delilah", "What's
new, Pussycat", "It's Not Unusual" and „Green,
Green Grass of Home“. Famous as much for
his deep baritone, as for his love conquests,
Jones is coming to Bulgaria with a concert, in
which we may expect to hear all hits, which
we associate with the Welshman upon whom a
knighthood has been conferred.

LONG SHOT // What hides behind this a bit
inadequately translated into Bulgarian (A
dano, ama nadali / Let’s Hope but Hardly Possible/) title, is the latest film starring Charlize
Theron. In it she is Charlotte Field – a woman
influential and confident in her abilities, who is
standing for the USA Presidency. Unexpectedly she stumbles upon the journalist Fred
(Seth Rogen), whose babysitter she had once
been, and decides to hire him as an author of
her speeches.

LORD OF THE DANCE // The most famous
Irish dance show in the world is ince again
coming to Bulgaria, this time without its original
creator Michael Flatley. The spectacle Lord of
the Dance: Dangerous Games was created 20
years ago, but is constantly being updated. With
the sound of Gerard Fahy’s music the show
recreates plots and relates stories against the
backdrop of impressive visual effects.

24th of June, Roman theatre, Plovdiv

In cinemas June 14tth

2st of June, National Palace of Culture, Sofia
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Events and
things that
will be
discussed in
June
КЛАСИКА

ФЕСТИВАЛ

КНИГА

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНАТА МУЗИКА // Най-старият фестивал
за камерна музика в Европа се провежда
от 1964 без прекъсване. 55-ото му издание
ще бъде открито с концерт на цигуларя
Иля Коновалов и пианиста Александър Колев с произведения на Стравински, Брамс,
Бетовен и Мануел де Фая. В програмата
са още изпълнения на тенора Александър
Каймбахер, Клавирно дуо „Лютославски”,
кларинетиста Симон Ибаньес Хинес и пианиста Хуан Карлос Корнейес.

МАГИЯТА НА ИЗТОКА // Третото издание
на фестивала предлага доза екзотика в
центъра на София. Организиран по инициатива на Индонезийското посолство,
в него се включват й дипломатическите
представителства на Бангладеш, Виетнам, Кувейт, Индия, Индонезия, Иран,
Ирак, Китай, Обединени Арабски Емирства, Пакистан, Палестина, Република
Корея, Саудитска Арабия, Тайланд, Филипини и Япония.

ФЕН И БИБИТ В ПРИКАЗНАТА ГОРА //
Детската книжка на Катерина Нейнска с
илюстрации на Светломира Минкова има
всички тайни съставки на добра история за деца – немирни главни герои (близначките Фен и Бибит), тайно място за
приключения (Приказната гора), както
и сюрия чудновати същества-приятели,
с които да се случват приключенията.
Книгата е подходяща за деца между 7 и
10 години.

7 – 22 юни, Етнографски музей, Пловдив

15 юни, Борисова градина, София

Издателство “Потайниче“
EN

FESTIVAL

BOOK

INTERNATIONAL CHAMBER MUSC FESTIVAL
// The oldest festival for chamber music in Europe is being held without interruption since
1964. Its 55th edition will be opened with a
concert of the violinist Ilya Konovalov and the
pianist Alexander Kolev with compositions by
Stravinsky, Brahms, Beethoven and Manuel
de Falla. Performances of the tenor Alexander Kaimbacher, Lutosławski Piano Duo, the
clarinetist Simón Ibáñez Ginés and the pianist
Juan Carlos Cornelles will also be a part of the
programme.

THE MAGIC OF THE EAST // The third edition of the festival is offering a portion of
exotic character in the centre of Sofia. Organised at the initiative of the Indonesian
Embassy, the diplomatic missions of Bangladesh, Vietnam, Kuwait, India, Indonesia,
Iran, Iraq, China, the United Arab Emirates,
Pakistan, Palestine, the Republic of Korea,
Saudi Arabia, Thailand, the Philippines and
Japan are also joining it.

FEN AND BIBIT IN THE FAIRYTALE FOREST
// The children’s book by Katerina Neynska
with illustrations by Svetlomira Minkova has
all the secret ingredients of a good story for
children – mischievous protagonists (the twin
sisters Fen and Bibit), a secret place for adventures (the Fairytale forest), as well as a
flock of odd creatures- friends, with whom
the adventures are to take place. The book is
suitable for children aged between 7 and 10.

7th – 22nd of June, Ethnographic Museum, Plovdiv

15th of June, Borisova gradina, Sofia

“Potayniche” publishing house

Текст КРИСТИНА НИГОХОСЯН / By CRISTINA NIGOHOSIAN

CLASSIC
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ВЪЛШЕБНОТО
ЛЯТО НА 1992
THE SUMMER OF '92!

Уникалният SPICE Music Festival в
Бургас ще ви върне
в най-оптимистичните времена

The unique SPICE Music Festival in
Burgas will bring you back to more
optimistic times

Текст ВАЛЕРИ ЦЕНКОВ, КАЛИН НИКОЛОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Както би казал Дикенс, това бе най-хубавото
време, и това беше най-лошото време. За повечето българи 1992 е обвита в спомени за несигурността и хаоса на ранния преход; но това бе също
времето, когато Студената война беше свършила,
демокрацията и свободата бяха победили завинаги,
Scorpions бяха изпели "The Wind of Change" и оттук
нататък светът щеше да става все по-хубав.
Накратко, 1992 беше годината на оптимизма.
Личеше си и по музиката й. 90-те бяха времето на
най-жизнерадостното диско и дори онези от нас,
които тогава бяха мрачни тийнейджъри с фланелки на Nirvana, сега се усмихват, ако чуят някои от
онези парчета.
27 години по-късно никак не сме сигурни за триумфа на демокрацията и свободата, и определено
сме загубили някъде оптимизма. Само музиката от
онова време е още жива. Можете да се убедите
лично, ако на 9 и 10 август се разходите до Бургас.
На пристанището на морския град ще се състои
SPICE Music Festival-90's edition - фестивал, за който не се сещаме да има аналог другаде в Европа.
Той събира дванайсет от най-големите имена на
диско сцената през 90-те: от East 17 и Haddaway
до Dr. Alban, Snap! и 2 Unlimited, в компанията на
светилата на българския рап "Ъпсурт" и Deep Zone
Project. Слънце, море и It's My Life на макс - не знаем за вас, но ние ще се върнем директно в девети
клас. И още как.
SPICE Music Festival е в Бургас на 9 и 10 август.
Билети в мрежата на EasyPay, до края на юли
цената е 77 лева за двудневен. Еднодневни ще се
продават само на място.
www.spicemusicfest.bg

As Charles Dickens would say, it was the best of times,
and it was the worst of times. For most Bulgarians,
1992 is wrapped in memories of the uncertainty and
chaos of the early transition period after the collapse
of communism But it was also the time when the Cold
War was over, democracy and freedom had won seemingly once and for all, Scorpions had sung "The
Wind of Change," and hence the world would only be
getting better and better. In short, 1992 was the year of
optimism. And so was its music. The 90s were the time
of the most joyful disco, and even those of us who were
grim teenagers wearing Nirvana T-shirts now smile when
they hear some of those melodies.
27 years later, we are not that sure about the triumph
of democracy and freedom, and we have definitely lost
the optimism somewhere along the way. But the music
of that age survives. If you need any proof, just come to
the city of Burgas on August 9th and 10th, when SPICE
Music 90's edition - a festival that we do not think exists
elsewhere in Europe - will be held at the harbour. The
event will get together twelve of the biggest names in
the early 90s: from East 17 and Haddaway to Dr. Alban,
Snap! and 2 Unlimited, accompanied by Upsurt, the
most famous Bulgarian rappers. Just imagine: sun, sea
and It's My Life on maximum volume. We do not know
about you, but we will go back straight to the Ninth
grade.

SPICE Music Festival is in Burgas on 9th and 10th
August. Tickets at the EasyPay network, until the end of
July the price is 77 leva for two days. One-day passes
will be sold only on site.
www.spicemusicfest.bg
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SPICE MUSIC: КОЙ КОЙ Е
SPICE MUSIC: WHO'S WHO
2 UNLIMITED
Двама белгийски продуценти и двама холандски изпълнители ни дадоха хитовете, с които и до днес се подгрява
публиката на мачовете в NBA и NHL.
Най-големите хитове: No Limit, Get Ready for This, Twilight
Zone.
Two Belgian producers and two Dutch singers gave us the hits
that still warm up the audience of the NBA and NHL matches.
The Biggest Hits: No Limit, Get Ready for This, Twilight Zone.

Snap

Rednex

SNAP
Създадени през 1989 от двамата германски продуценти но под фалшиви имена, защото сметнали, че германската музика има лоша репутация.
Най-големите хитове: The Power и Rhythm Is a Dancer.
Created in 1989 by two German producers - but under false
names because they felt that German music had a bad reputation.
The Biggest Hits: The Power, Rhythm Is a Dancer.
EAST 17
Британска момчешка група, но от "лоши момчета", в
противовес на добрата репутация на конкурентите от
Take That.
Най-големите хитове: Stay Another Day, House of Love и
Let It Rain.
British boy band, but from "bad boys", as opposed to the good
reputation of the competitors of Take That.
The Biggest Hits: Stay Another Day, House of Love and Let It
Rain
DR. ALBAN
Роден в Нигерия, Албан Узома Нвапа заминава за Швеция
да учи за зъболекар (оттам и "д-р"). Още като студент
обаче се хваща да работи като DJ, за да си плаща наема.
Най-големите хитове: It's My Life, Sing Hallelujah и Hello
Afrika.
Born in Nigeria, Alban Usoma Nwapa went to Sweden to study
for a dentist (hence the "doctor"). While studying he started
work as a DJ to pay his rent.
The Biggest Hits: It's My Life, Sing Hallelujah and Hello Afrika.
LA BOUCHE
Въпреки френското име това е германски проект (на
продуцента Франк Фариан, от Boney M и Milli Vanilli) с
американски изпълнители.
Най-големите хитове: Be my Lover и Sweet Dreams (Ola Ola E)
Despite the French name, this is a German project (produced
by Frank Farian, out of Boney M and Milli Vanilli) with American
front artists.
The Biggest Hits: Be My Lover and Sweet Dreams (Ola Ola E)
REDNEX
Зад старателно подготвения имидж на селяндури от
Тексас се крият всъщност четирима шведи - макар че
от 1994 насам съставът се е променял десетки пъти.
Най-големите хитове: Cotton Eye Joe и Old Pop in an Oak.
Behind the thoroughly prepared image of Texas red necks there
are actually four Swedes - although since 1994 the lineup has
changed dozens of times.
The Biggest Hits: Cotton Eye Joe and Old Pop in an Oak.
HADDAWAY
Нестор Алигзандър Хадауей е роден в Тринидад, отрасъл
в САЩ и прави музикалната си кариера в Германия.
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Upsurt

East 17

Най-големите хитове: What is Life, I Miss You и Life.
Nestor Alexander Hadаaway was born in Trinidad, grew up in
the United States, and made his musical career in Germany.
The Biggest Hits: What's Life, I Miss You and Life.
CAPPELLA
Италианският принос към диско сцената на 90-те, дело
на продуцента Джанфранко Бортолоти и с често сменящи се, но предимно британски фронтмени.
Най-големите хитове: U Got 2 Let the Music, Move On Baby
The Italian contribution to the 90s Eurodisco scene, produced
by Gianfranco Bortolotti and using often changing, but mostly
British, frontmen.
The Biggest Hits: U Got 2 Let the Music, Move On Baby
ICE MC
Роден като Иън Кембъл, Ice MC е не само рапър, но и
сравнително успешен художник.
Най-големите хитове: Think About the Way и It's a Rainy Day.
Born as Ian Campbell, Ice MC is not only a rapper but also a
relatively successful painter.
The biggest hits: Think About the Way and It's a Rainy Day.
2 BROTHERS ON THE 4TH FLOOR
Холандска формация, създадена през 1990 от братята
Мартин и Боби Бур.
Най-големите хитове: Never Alone, Dreams (Will Come Alive)
A Dutch formation, created in 1990 by the brothers Martin
and Bobby Boer.
The Greatest Hits: Never Alone, Dreams (Will Come Alive)
SONIQUE
Соня Кларк, както е истинското й име, е британска певица с корени от Тринидад. Била е и водещ DJ на знаменития Club Manumission на Ибиса. Големият й пробив дойде
през 2000 година.
Най-големите хитове: It Feels So Good, Sky
Sonya Clark (her real name) is a British singer with roots from

Trinidad. She was also a leading DJ of the celebrated Club
Manumission of Ibiza. Her big break came in 2000.
Biggest Hits:It Feels So Good, Sky.
C+C MUSIC FACTORY
Групата е създадена от Робърт Кливилес и Дейвид Коул американски тандем, писал хитове за имена като Арета
Франклин, Марая Кери и Джеймс Браун. Коул почина през
1996 от СПИН.
Най-големите хитове: Gonna Make You Sweat (Everybody
Dance Now), Here We Go (Let's Rock & Roll), Just a Touch
of Love.
The band was created by Robert Robert Clivilles and David Cole, an American tandem, who wrote hits for names like
Aretha Franklin, Mariah Carey and James Brown. Cole died in
1996 from AIDS.
Biggest Hits: Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now),
Here We Go (Let's Rock & Roll), Just a Touch of Love.
ЪПСУРТ
Без съмнение най-голямото име в българския хип-хоп,
създадена от четирима приятели от детство през 1996.
Най-големите хитове: Чекай малко, Втора цедка, И
твойта майка също, Колега.
Undoubtedly the biggest name in Bulgarian hip-hop, created by
four childhood friends in 1996.
Biggest hits: Wait a lil', Second strainer, And your mother too,
Colleague.
DEEP ZONE PROJECT
Българска хаус-електро формация, създадена във Варна
през 2000. През 2008 представяше страната в конкурса
Евровизия.
Най-големите хитове: I Love My DJ, Ела изгрей.
Bulgarian House-Electro formation formed in Varna in 2000.
In 2008, they represented the country at the Eurovision Song
Contest.
Biggest Hits: I Love My DJ, Come up.
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БЪЛГАРСКИТЕ КРЕПОСТИ:

БУЗОВО КАЛЕ

Докато много други български паметници постепенно
потъват в забрава, тази е на път да изплува от нея
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА

Ако мислите, че пътуванията във времето принадлежат само на
фантастиката, значи никога не сте били в Бузовград.
Това селце на един хвърлей от Казанлък крие една от най-достъпните, и в същото време от най-мистериозните старинни български
крепости.
МНОГО ЛЕСНО МОЖЕТЕ да стигнете до селото по подбалканския
път. Минете обаче през Казанлък, и не се подвеждайте по опитите
на навигацията да ви намери по-пряк маршрут, за да не приключи
пътят ви на брега на язовир Копринка.
От Казанлък хванете на юг, минете покрай прословутия завод
"Арсенал" и след два километра ще сте в селото. Най-удобно
е да хванете пътеката за крепостта в източния му край, над
гробищата. Има няколко маркировки, но всички водят до целта.
ЕДИН ЧАС СПОКОЙНО ХОДЕНЕ по тази приятна пътека из Сърнена
Средна Гора ще ви отведе на пътешествие във времето, простиращо се в четири хилядолетия.
В началото ще минете покрай гранитна тракийска гробница, от IV
век преди новата ера. В края й на върха е известният древен мегалит, поставен да отмерва слънцестоенето някъде около 18 века
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преди Христа. Но нас ни интересува най-вече онова, което е по
средата.
Първо идват ранновизантийските църкви от началото на V век,
епохата на император Теодосий II. Археолозите тепърва работят
по разкриването им. До 70-те години е имало оцелели стени, но
тогава те най-вандалски са разрушени и използвани за строителен материал. По-голямата базилика е с размери почти 14 на 7
метра, което подсказва, че още в онази епоха тук е имало доста
голям град.
Още няколко минути изкачване ще ви отведат до самото Бузово
кале: тоест вътрешната крепост.
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ДОСТА МАЛКО ЗНАЕМ за нея. Намерените монети
с лика на Константин Велики загатват, че е съществувала още в
римско време. В български ръце вероятно е попаднала още през 705
година, когато Юстиниан II дарил областта Загоре на хан Тервел в
замяна на подкрепата му.
Но най-съществена роля Бузовото кале е играло през Втората българска държава, в периода на непрекъснати междуособици между България
и Византия. Някои дори допускат, че в края на XIII век тук може да е
било седалището на могъщия болярин Елтимир, чичо на цар Светослав

Тертер и зет на Смилец. Онова били години на слаби царе и силни феодали. Но историци като Норман Дейвис смятат, че тъкмо при тези
обстоятелства в България започва да се заражда чувството за нация,
за единен народ - много преди то да се появи в Западна Европа.
"ПРИ НАС ДЕЙСТВИТЕЛНО СРАВНИТЕЛНО РАНО се появява едно
средновековно национално съзнание - доколкото изобщо можем
да използваме този термин", коментира проф. Христо Матанов,
историк от Софийския университет. "Показателно е, че при нас
то се появява по-рано, отколкото във Византия, защото там доминира друга идеология. Византийците не работят с национални
понятия, те създават общности на база поданичество и религия.
В България - и по-късно в Сърбия - се появява такова национално
чувство, идеи като "български цар", "българска земя" и така нататък. Разбира се, не трябва да забравяме, че това е време, в
което няма средства за масова комуникация, няма всеобща военна служба - тоест тази идея не може да се пропагандира, освен
сред образованите хора или, да кажем, чрез църквата.
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИТЕ извори не ни казват почти
нищо за тази могъща някога крепост. Дори и името й не знаем със
сигурност. Имаме само мъглявата местна легенда, според която
отбраняваната от войводата Буз твърдина паднала в ръцете на
османците след дълга и героична обсада.
Разкопките на Националния археологически институт продължават и може би ще ни дадат някои отговори. Това е приятна мисъл: докато много други такива места постепенно потъват в забравата, Бузовото кале може съвсем скоро да изплува от нея.
June 2019
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THE BULGARIAN FORTRESSES:

BUZOVO KALE
Whilst many other Bulgarian monuments are gradually
sinking into oblivion, this one is on the way to get out of it
By KONSTANTIN TOMOV / Photography KOLELA

If you think that time travel belongs to science
fiction alone, then you have never visited Buzovgrad.
This village located a stone’s throw away from
Kazanlak is hiding one of the most accessible,
and at the same time one of the most mysterious ancient Bulgarian fortresses.
YOU MAY VERY EASILY reach the village by
following the National Road I-6. Pass through
Kazanlak however, and do not let yourself be
misled by the navigation’s attempts to find a
shorter route for you, in order for your journey
not to end on the banks of the Koprinka dam.
From Kazanlak head south, go past the famous
“Arsenal” plant and after two kilometers you will
be in the village. It is most convenient to take the
path to the fortress in its eastern end, above the
graveyard. There are several marked routes, but
they all lead to the destination.
AN HOUR OF MODERATELY PACED WALKING along this pleasant trail through the
Sarnena Sredna Gora Mountain will take you
on a journey through time, spanning four millennia. In the beginning you will pass near a
granith Thracian tomb, dating from the 4th century BC. At its end, on the top of the peak is
the renowned ancient megalith, placed in order
to measure the solstice somewhere around 18
centuries B.C. But we are mostly interested in
what is in the middle.
What comes first is the Early Byzantine churches from the beginning of the 5th century, the
age of emperor Theodosius II. The archaeologists are yet to complete the work related with
their uncovering. Up to the 1970s there were
walls that were still standing, but they were
then destroyed in a most vandal manner and
used for construction materials. The larger basilica is with dimensions of almost 14 by 7 metres, which suggests that even as early as during that age there was quite a large city here.
Several more minutes of climbing will take you
to Buzovo kale itself: i.e. the inner fortress.
UNFORTUNATELY WE KNOW QUITE LITTLE
about it. The coins carrying the image of Con-
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stantine the Great that were found are suggesting that it was in existence as early as during
Roman times. It probably found itself in Bulgarian hands as early as during the year 705,
when Justinian II gave the region of Zagore to
Khan Tervel in exchange for his support.
But Buzovo kale played its most important role
during the Second Bulgarian Empire, during
the period of constant internecine wars between Bulgaria and Byzantium. Some are even
assuming that in the end of the 13th century
this is the place where the seat of the mighty
boyar Eltimir, uncle of Tsar Svetoslav Terter
and son-in-law of Smilets, might have been located. It was a time of weak kings and strong
feudal lords. But historians such as Norman
Davies think that it was precisely under these
circumstances that the sense of a nation, of a
unified people, began to come into being – a
long time before it emerged in Western Europe.
"TRULY WITH US IT WAS COMPARATIVELY
EARLY when a medieval national awareness
emerged – as far as we may use this term at
all”, Prof. Hristo Matanov, a historian from Sofia University comments. “It is significant that
with us it emerged earlier than in Byzantium,

because another ideology dominated there.
The Byzantines were not operating with national terms, they were creating communities
on the grounds of a person being a subject
of a State and religion. In Bulgaria – and later
in Serbia – is where such a national sense
emerged, ideas such as “Bulgarian King”, “Bulgarian land” and so on. Of course we should
not forget that this is a time, in which there
were no means of mass communication, there
was no general military service – i.e. this idea
could not be propagandized, except among the
educated people or, say, through the church.
UNFORTUNATELY THE HISTORICAL references are telling us almost nothing about this once
mighty fortress. We do not even know its name
for certain. We only have the nebulous local legend, according to which the stronghold, being
defended by the voivode Buz fell into the hands
of the Ottomans after a long and heroic siege.
The excavations conducted by the National
Archaeological Institute are continuing and will
maybe give us some answers. This is a pleasant thought: while many other such places are
gradually sinking into oblivion, Buzovo kale
may quite soon get out of it.

В куфара на

Петер
Копиец
Петер Копиец е изпълнителен директор на Загорка АД от 1 април
2019 г. Стартира кариерата си в HEINEKEN през
2011 г. в ролята си на International Account
Manager в ритейл екипа, който отговаря за създаване на партньорски взаимоотношения с клиенти като Metro,
Kaufland и Lidl. Нещата, без които не
тръгва на път:
Слушалки JBL: Слушането на музика е идеалният начин да прекарам дългите часове по летища и
самолети. Помага ми да се успокоя
и почивам. Батериите издържат достатъчно дори, когато има закъснение на
полета.
Apple iPad Pro: Едно решение за много задачи.
От отговаряне на имейли, подготовка за важни
срещи през това да видя последните новини или
да поиграя игри онлайн. Това е идеалният ми
спътник по време на път – винаги е под ръка.
Списания за голф и автомобили: Макар че живеем в дигитален свят, от време на време е отрезвяващо да държиш хартиено издание. Почивам си, като
чета за последните автомобили, излезли на пазара
или за тези, които играят голф много по-добре, отколкото аз някога бих могъл.
Усмивка: В този хаотичен свят никога не бива да
забравяме възпитанието си. Всеки работи здраво
и понякога нещата стават прекалено френетични и
стресиращи. Закъснели полети, претъпкан самолет,
мисли за предстоящи неприятни срещи – невероятно е как
всички тези неща изчезват, когато се усмихваме на хората. И
те ни отвръщат със същото.
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In the Suitcase of

Peter
Kopietz
Peter Kopietz is CEO of Zagorka AD since April 1, 2019. He started
his career at HEINEKEN in 2011 as an International Account Manager in the retail team responsible for establishing partnerships
with clients such as Metro, Kaufland and Lidl. The things he
always takes when he goes abroad:
JBL earphones: Listening to music is a perfect way to
overcome long hours at airports and in planes. It helps
me come down and relax. And the batteries even last
long enough to endure some delay.
Apple iPad Pro: All in one solution. From answering
mails, preparing for important meetings to catching up
with the latest news, or simply playing some online games. It
my perfect travel partner and always at hand.
Golf and Car Magazines: Even though we live in such a
digital world, from time to time it is very grounding having some paper in your hand. And then i unwind reading
about latest car releases or those you golf much better
than i ever will.
A smile: In those hectic times we should never forget our
education. Everyone is working hard and sometimes it all can
become quite hectic and stressful. Delay of departure, a packed
plane, thoughts about an unpleasant meeting ahead - it is amazing how
this all disappears when you give people a smile - and receive one back.

1.

2.

3.

4.

ДИСКРЕТНИЯТ ЧАР
НА БУРЖОАЗИЯТА
Как кюлотите се превърнаха от долни
дрехи в символ на елегантност
Кюлоти – самата дума предизвиква лека
насмешка, все пак я свързваме най-вече с
подобна на бельо дреха актуална толкова,
колкото и дамския комбинезон. Но в ревютата за сезон есен-зима 2019-2020 широките панталони с характерна дължина се
появиха не в едно и две дефилета.
КРАК ПОВЛЯКОХА вездесъщите Celine,
които успяха да ни напомнят шикозния
начин, по който кюлотите са носени от
френски гранддами като Катрин Деньов и
Стефан Одран.
Кюлотите в дамското облекло се появяват в началото на ХХ век. Пол Поаре Paul
Poiret пръв създава хибридна дреха, която
да позволява на дамите в удобство да
карат колело и да извършват други по-интензивни дейности. Преди това подобни
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на кюлоти, но дълги до земята поли-панталони са използвани от европейките,
когато трябва да яздят в относителен
комфорт.
НО ДА СЕ ВЪРНЕМ на Celine, където
дизайнерът Еди Слиман предложи многобройни версии на широките и дълги до
прасеца панталони – от туид, разкроени
като пола, от деним и комбинирани с
високи елегантни ботуши и блейзъри в
стила на 70-те.
Ясно е, че тази тенденция ще ни е
особено полезна в първите хлади дни на
септември, а след това и през цялата
зима. Но бихме пробвали да я носим и в
предстоящия летен сезон – например с
елегантни сандали на ток за офиса или с
равни сандали за дните край морето.

5.

LIFESTYLE
FASHION

10.
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THE DISCREET CHARM
OF THE BOURGEOISIE
How culottes transformed from underwear
into a symbol of elegance

1. McQ Alexander McQueen
2. See By Chloé
3. Derek Lam
4. Valentino
5. Alaïa
6. Arias
7. MDS Stripes
8. By Far
9. Balenciaga
10. Stella McCartney

Culottes – the word itself causes a bit of
banter, after all we mostly associate it with
a piece of clothing similar to underwear, as
current as the slip. But in the fashion shows
for the Autumn/Winter 2019-2020 season
the wide leg trousers with a characteristic
length appeared in not one or two of them.
THE FIRST TO SET THE PATTERN WERE
the omnipresent Celine, who managed to
remind us the chic manner in which culottes
were worn by French grandes dames
such as Catherine Deneuve and Stéphane
Audran.
Culottes first appeared in women’s clothing at the beginning of the 20th century.
Paul Poiret was the first to create a hybrid
piece of clothing, which is to allow ladies
to conveniently ride a bicycle and carry out

other more-intensive activities. Before that
culottes-like, but reaching down to the ground
in length trouser skirts were used by European
women, when they had to ride a horse in relative comfort.
BUT LET US GO BACK to Celine, where
the designer Hedi Slimane proposed multiple
versions of the wide and calf-length trousers
– made of tweed, cut out as a skirt, made of
denim and combined with high elegant boots
and blazers in the style of the 1970s.
It is clear that this trend will be particularly
useful to us in the first cool days of September, and after that through the whole winter
as well. But we would try wearing it in the
upcoming summer season too – for example
with elegant heeled sandals for the office or
with flat sandals for the days at the seaside.
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Текст КРИСТИНА НИГОХОСЯН / By CRISTINA NIGOHOSYAN
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ЕНЦИКЛОПЕДИЯ
НА СЛАДОЛЕДА
Любимият ни летен десерт всъщност може
да се похвали с четири хиляди години история и някои откровено налудничави съставки
Текст МАРГАРИТА СПАСОВА / Фотография SHUTTERSTOCK
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LIFESTYLE
FOOD

Простите удоволствия са последно убежище за сложните натури.
Оскар Уайлд
КИТАЙ, 2000 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА. Не
друг, а китайците поставят началото на
славните странствания и метаморфози на
сладоледа през времето и пространството.
В класическия трактат „История на храната“ Магелон Тусен-Самат пише: „Те заливали пълните със сироп съдове със смес от
сняг и селитра, защото подобно на начина,
по който солта ускорява кипването на водата, селитрата понижава точката на замръзване до малко под нулата“. Друга разновидност се приготвяла от мляко, разварен
ориз и сладки подправки, след което съдът
се затрупвал със сняг, докато сместа се
втвърди. Появили се плодови сладоледи на
основата на плодов сок, мед и ароматични
подправки. По древните търговски пътища
замразените десерти достигнали в Персия.
ПЕРСИЯ, V ВЕК ПРЕДИ ХРИСТА. Персий-

ците се разхлаждат с шербет или „плодов
лед“, който представлява подсладен с мед
плодов сок, замразен в сняг. Постепенно
модата на студените десерти се пренася
в Древен Рим, като се превръща в задължителен елемент от прочутите пиршества
на Нерон. През ІV век пр. Хр. в Персия добива
популярност десерт, приготвян от розова
вода и фино оризово фиде, кръстоска между
шербет и оризовия пудинг фалудех. Ледът
се смесвал с шафран, пасирани плодове и
ароматични съставки. Днес десертът от
розова вода, лимони и фино фиде е любимо
лакомство на празненствата в Близкия
Изток. Много по-късно, при арабското нашествие в Сицилия през VІІІ век, шербетът
и фидето се появяват в Италия. Така се
раждат италианските ледени изкушения
сорбето и гранита, които се овкусяват с
пресни цитруси, плодове и кафе.
ЕВРОПА И РЕНЕСАНСЪТ. През 1559 г. прочутият флорентински архитект и сценограф
Бернардо Буонталенти получава нареждане

да направи десерт, който да изуми двора
на Медичите. Така се ражда прочутото
"джелато" (gelato) – сорбето, обогатено
със сметана и яйца, ароматизирано с лимони, портокали и бергамот. Ледената сладост бързо придобива огромна популярност
във Франция благодарение на Катерина де
Медичи, омъжена за Орлеанския дук, който през 1533 става крал Анри II. Първата
френска рецепта за ароматен студен крем
се появява през 1674 в книгата на френския
химик, аптекар и лекар Никола Лемери „Колекция от редки любопитни рецепти и други прекрасни природни явления“. През 1694
рецепти за сорбети излизат в „Модерният
иконом“ на Антонио Латини и други кулинарни книги. Замразените десерти бързо
се превръщат в любима наслада не само на
кралски особи и владетели, но и на заможните граждани. Още през 1660 някой си Прокопио, сицилиански ресторантьор, включва
сладоледа в менюто на Café Procope, първото парижко кафене. Рецептата включва
прясно мляко, бита сметана, масло и яйца.
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чаши с капак, оставя се във фризера няколко часа и се поднася студен, в комбинация с
ароматно италианско кафе.

Майстор на дондурма в Истанбул
Dondurma salesman in Istanbul

ТАРТУФО. Както се досещате, на италиански името означава трюфел, в чест на
скъпоценното миризливо черно лакомство.
Представлява топка сладолед, обикновено
шоколадов, със сърцевина от плодово желе
или сорбето, с шоколадова глазура и поръсен с ядки или какао.
ГРАНИТА. Полузамразен плодов сок със захар, вода и аромати, но с едра кристална
структура. Традиционните вкусове са лимон, кафе, бадем, шоколад, мента, жасмин,
портокал и горски плодове, според сезона,
а авантюристично настроените експериментират с вкусове като домат, розмарин
и босилек.

ОКОЛОСВЕТСКО СЛАДОЛЕДЕНО
ПЪТЕШЕСТВИЕ
КУЛФИ. Плътен, гъст сладолед, който се
се приготвя в Индия и Пакистан на основата на кондензирано мляко, което се
вари на слаб огън, докато се превърне в
лепкав, сладък маджун. Вкусът е силен и
екзотичен благодарение добавки като
розови листенца, кардамон, шафран, шам
фъстък и манго.
ДОНДУРМА. Ако имате късмета да се озовете в Истанбул през лятото, несъмнено
ще забележите количките с бяло лакомство, което ловкият като факир продавач
тегли и размята в откровено опровержение на Нютоновите закони. Това е традиционният турски сладолед от козе мляко,
овкусен със салеп (стрити на прах грудки
на планинската орхидея Orchis Anatolica) и
сгъстен със сакъз. Последната съставка
прави сладоледа дъвчащ.
АИС КАСАНГ. Яркоцветният десерт се
приготвя в Малайзия, Сингапур и Бруней от
натрошен лед, червени бобени зърна и плодови сиропи, кондензирано или кокосово мляко, кубчета агар агар и плодови желета и
екзотични плодове. Класическият вариант
се приготвя с плодовете на дуриан – пословично миризлив плод (и забранен за превозване в самолет и в градски транспорт
в някои азиатски страни). Казват, че ако
съберете достатъчно смелост да лапнете
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плода, вкусът е комбинация от круши и узряло сирене бри…
ДЖЕЛАТО. Типичният италиански сладолед,
направен от качествено мляко, добре узрели
плодове, хубав шоколад и пресни ядки. Заради
качеството на продуктите лимоновият сладолед предизвиква истинска експлозия от
зрели лимони в устата ви, а топка „мока“ е
в състояние да ви изстреля в адреналиновия
рай като чашка изстудено еспресо.
СОРБЕТО. На практика - джелато, в което
млякото и сметаната са заменени с вода.
Това е най-автентичният наследник на древния сладолед или шербет, който похапвали в
древността в Близкия Изток. Фюжън кухнята го възроди, често с неподозирани съставки - таратор, гаспачо, лимоново-джинджифилова или морковено-канелена супа.
СЕМИФРЕДО. Появява се преди век в италианската област Емилия Романя. На италиански думата означава полузамразен.
Това е охладен десерт, нещо средно между
яйчен крем и мус. Основната съставка е
крем маскарпоне (сирене маскарпоне, яйца,
пудра захар, сметана и лимонова кора). Към
него е прибавен пандишпан, потопен в ликьор с вкус на кафе, но може и натрошени
бишкоти Савоярди или парченца Панетоне
- козунак. Десертът се изсипва в специални

ЗАМРАЗЕНО КИСЕЛО МЛЯКО. През 70те години това е хипарската версия на
сладоледа, приготвя се съвсем лесно от
кофичка подсладено кисело мляко (йогурт)
и хладилна камера. Постепенно обаче концепцията се усложнява и сега познаваме
магазинчетата за леден йогурт с десетки добавки, топинги, вкусове и поръски.
Флорентински фестивал на сладоледа
Както вече видяхме, всяко сладоледено проучване трябва да започне в Италия, родината на джелатото. Така че ако имате късмета да посетите Флоренция в началото
на месец май, след като се покатерите до
върха за прекрасното Дуомо и прекосите
няколко пъти Понте Векио, непременно се
отбийте на Фестивала на сладоледа, който се простира на три градски площада
или поседнете в традиционната сладкарница Виволи, където да експериментирате
с божествените вкусове и текстури на
местния сладолед. Сирене рикота и аромат
на тонка, мохито с джелато и дайкирита с
ягодов сладолед са само част от невероятните аромати, които можете да опитате
заедно с петдесетте хиляди посетители
на фестивала.
http://www.gelatofestival.it/firenzegelatofestival/
От 2012 насам, в началото на септември
се провежда двудневният Фестивал на сладоледа в Кингс Крос, Лондон – на няколко
крачки от канал Риджънтс (откъдето през
19 век стоварвали леда от замръзналите
езера в Норвегия, с който приготвяли сладоледа). Тук познавачи, кулинари и любители
разговарят увлечено за тайните и насладите на сладоледа, разказват си историята
за Карло Гати, италианецът, който създал Пени Лик (Penny Lick), първата евтина
и достъпна разновидност на сладоледа в
Кралството.

Кулфи / Kulfi

Шербет, или сорбето / Sorbetto

ICE CREAM
ENCYCLOPEDIA
Our favourite summer dessert can in fact boast
a four thousand year history – and some really crazy ingredients
By MARGARITA SPASOVA / Photography SHUTTERSTOCK

Тартуфо / Tartufo
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Семифредо / Semifredo

Simple pleasures are the last refuge of the complex.
Oscar Wilde
CHINA, 2000 YEARS B.C. None other but the Chinese initiate the glorious
pilgrimages and metamorphosis of ice cream through time and space. In
the classic treatise “History of food” Maguelonne Toussaint-Samat writes:
“They used to pour a mixture of snow and saltpeter on dishes full of syrup,
because, just like salt accelerates the water boiling time, saltpeter lowers
the freezing point to a little below zero“. Another variety used to be made
from milk, rice gone bad and sweet spices, after which the dish was covered up with snow until the mixture hardened. Fruit ice cream based on
fruit juice, honey and aromatic spices was born. Frozen desserts reached
Persia on the ancient trade routes.
PERSIA, 5th CENTURY B.C. Persians cool off with sorbet or “fruit ice”
which is fruit juice sweetened with honey, frozen in snow. Gradually the
cold desserts fashion moves to Ancient Rome, turning into a compulsory
element of Nero’s legendary feasts. A dessert prepared with rose water and
fine rice noodles - a combination of sorbet and the rice pudding Faloodeh gains popularity in Persia in the 4th century B.C. Ice was mixed with saffron,
fruit puree and aromatic ingredients. Today the dessert with rose water,
lemons and fine noodles is a favourite delicacy during the holidays in the
Middle East. Much later, during the Arab invasion of Sicily in the 8th century, sorbet and noodles come to Italy. The Italian ice temptations sorbetto
and granita, flavoured with fresh citruses, fruit and coffee.
EUROPE AND THE RENAISSANCE. In 1559 the famous Florentine architect and stage designer Bernardo Buontalenti was commissioned to prepare a dessert which would amaze the Medici’s court. The famous “gelato”
was born – sorbet, enriched with cream and eggs, aromatized with lemons,
oranges and bergamot. The icy sweetness quickly gains huge popularity
in France thanks to Catherine de Medici, married to the Duke of Orleans,
who becomes King Henry II in 1533. The first French recipe for a fragrant
cold cream appears in 1674 in the book by the Russian chemist, pharmacist and doctor Nicolas Lemery “A Collection of Rare and Curious Recipes
and Other Admirable Natural Phenomena“ (Recueil de curiositéz rares et
nouvelles de plus admirables effets de la nature). In 1694 sorbet recipes
are published in “The Modern Butler” by Antonio Latini (Lo Scalco alla Moderna) and other cook books. Frozen desserts quickly turn into a favourite
pleasure not only for royalties, but for wealthy citizens as well. As early as
in 1660 a certain Procopio, a Sicilian restaurateur, includes ice cream in
Café Procope’s menu - the first coffee house in Paris. The recipe consists
of fresh milk, whipped cream, butter and eggs.

AN ICE CREAM ROUNDTHE-WORLD-TRIP

ADVENTURES
FOR GENTLEMAN

KULFI. Dense, thick ice cream prepared in India and Pakistan based on
slow cooked condensed milk until it turns into sticky sweet treacle. The
taste is strong and exotic thanks to ingredients such as rose hips, cardamom, saffron, pistachio and mango.
DONDURMA. If you’re lucky enough to be in Istanbul during the summer,
you’ll certainly notice the carts with the white delicacy, pulled and tossed by
the vendor skillful as a magician, in complete denial of Newton’s laws. This
is the traditional Turkish goat milk ice cream flavoured with salep (grinded
tubers of the orchid genus Orchis Anatolica) and thickened with mastic.
The last ingredient makes the ice cream chewy.
AIS KACANG. The bright dessert is prepared in Malaysia, Singapore and
Brunei with crushed ice, red beans and fruit syrup, condensed or coconut
milk, cubes of agar agar, fruit jellies and exotic fruit. The classic one is

bul. Kniaz Aleksandar Dondukov 19, 1000 Sofia Center
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Facebook: Kama Sutra Erotic Bar

LIFESTYLE
FOOD

chocolate, mint, jasmine, orange and forest fruit by the season and the
adventurous ones experiment with flavours such as tomato, rosemary
and basil.
FROZEN YOGHURT. In the 1970’s this was the hippie-version of ice cream,
prepared really easily with the help of a cup of sweetened yoghurt and a
freezer. However, the concept is gradually becoming more complicated
and now we know of frozen yoghurt shops with dozens of things you can
add, toppings, flavours and sprinkles.
Florentine ice cream festival
As we already know, each ice cream research should start in Italy, the
homeland of gelato. So if you have the chance to visit Florence in the
beginning of May, after climbing to the top of the wonderful Duomo
and crossing Ponte Vecchio a few times, make sure you pay a visit to
the Ice Cream Festival, taking place on three city squares or sit in the
traditional Vivoli pastry shop, where you can experiment with the divine
tastes and textures of the local ice cream. Ricotta cheese and Tonka
flavor, mojito with gelato and daiquiris with strawberry ice cream are
only part of the incredible flavours you can taste together with the fifty
thousand festival visitors.
http://www.gelatofestival.it/firenzegelatofestival/
Since 2012, the two-day Ice Cream Festival has been held in Kings Cross,
London in the beginning of September – just a few steps away from Regent’s Canal (where in the 19th century ice used to prepare ice cream was
unloaded from the frozen lakes in Norway). Experts, chefs and fans discuss
secrets enthusiastically and enjoy ice cream, tell the story of Carlo Gatti,
the Italian who created Penny Lick, the first cheap and affordable variety of
ice cream in the Kingdom.
prepared with the durian fruit – a notoriously stinky kind of fruit (banned to
be carried on a plane and in the public transport in some Asian countries).
They say that if you are brave enough to eat the fruit, the taste is a combination of pears and ripe Brie cheese…
GELATO. The typical Italian ice cream prepared with high quality milk, truly
ripe fruit, good chocolate and fresh nuts. Because of the quality of the
products the lemon ice cream causes a real explosion of ripe lemons in
your mouth. A “mocha” scoop is able to send you to an adrenalin heaven
like a cup of cooled espresso.
SORBETTO. In fact gelato in which milk and cream are replaced by water.
This is the most authentic successor to the early ice cream or sorbet they
used to eat in the Middle East in ancient times. Fusion cuisine has revived
it – often with unexpected ingredients – cold yoghurt soup, Gaspaccio,
lemon-ginger or carrot-cinnamon soup.
SEMIFREDO. It was born a century ago in the Italian region Emilia-Romagna. The word means “semi-frozen” in Italian. It’s a cool dessert, something between egg cream and mousse. The main ingredient is Mascarpone
cream (Mascarpone cheese, eggs, powdered sugar, cream and lemon
peel). They add sponge-cake, dipped in coffee-flavoured liquor, but also
crushed ladyfingers Savoiardi or Panettone sweet bread pieces. The dessert is poured in special cups with a lid, then kept in the freezer for a few
hours and served cold, in combination with aromatic Italian coffee.
TARTUFO. As you can imagine, the name means truffle in Italian in honour
of the valuable stinky black delicacy. It is composed of ice cream, usually
chocolate, with fruit jelly or sorbetto in the centre, in chocolate shell, sprinkled with nuts or cocoa.
GRANITA. Semi-frozen fruit juice with sugar, water and aromas, but with
large crystal structure. Traditional flavours are lemon, coffee, almond,

Velvet Night Club

velvet.club

0876 391 374
0885 182 145

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

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

Медицински комплекс „Доверие”
1632 София ж.к. Овча Купел 2, ул. Фридрих Грюнангер 2
1756 София, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев 5
тел.: 02 40 36 100; 02 40 36 143
www. mbal.doverie.bg, info@mbal.doverie.bg
МК „Доверие”е модерен медицински комплекс, разделен функционално на диагностично-консултативен център и многопрофилна болница за активно
лечение.
От скоро Медицински център „Доверие” АД може да бъде открит и на още
един адрес в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5. Усилията в нашата работа
са насочени към това да предлагаме съвременен и иновативен медицински
мениджмънт, като същевременно запазваме традиционните ценности на
предоставяне на качествени достъпни и надеждни за пациента грижи.
Нашата цел е да се ползваме с доверието на нашите клиенти, които ще получават здравна услуга, съобразена с най-добрите световни практики в медицинското лечение. За нас пациентът е в центъра на качествената медицинска грижа, която се осигурява от нашите опитни лекари. Ние предлагаме
лесен достъп до медицинска помощ, като отделяме персонално внимание и
конфиденциалност на пациента.
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, който разполага 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!
Запишете час онлайн на www.superdoc.bg
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Doverie Medical Complex
1632 Sofia, Ovcha Kupel 2 district, 2,Friedrich Grünanger Str.
1756 Sofia, Iztok district, 5, Lachezar Stanchev Str.
Tel. 02 40 36 100; 02 40 36 143
www. mbal.doverie.bg, info@mbal.doverie.bg
MC "Doverie" is a modern medical complex functionally divided into a diagnostic-consulting center and a multiprofile hospital for active treatment.
Doverie Medical Center can be found at another address in Sofia, 5 Lachezar
Stanchev Str.
The efforts in our work are aimed at offering modern and innovative medical
management, while preserving the traditional values of providing quality, affordable and patient-friendly care.
Our goal is to use the trust of our clients, who will receive a health service that
is consistent with the best world practices in medical treatment.
For us, the patient is at the center of quality medical care that is provided by
our experienced doctors. We offer easy access to medical care, giving personal attention and confidentiality to the patient.
Doverie Hospital is one of the first private hospitals in Bulgaria. It was established at the end of 2005 and has been part of Doverie United Holding AD
for more than 10 years. It is a modern, European hospital, different from the
standard Bulgarian hospitals in every respect, offering much more modern
service, equipment and bed base.
The patients of MC "Doverie" are at the disposal of:
• A medical center with its own laboratories and
high-tech diagnostic equipment;
• Multi-profile Active Treatment Hospital with 8
specialized hospital care units;
• 4 operating halls and more than 100 beds.
In addition to high-tech equipment and specialized departments, Doverie Medical Complex
can offer its patients an operative treatment with
the only Da Vinci robotic surgery system in Sofia. Over 80% of all diagnostic and treatment procedures are performed by applying a minimally
invasive (bloodless) method by highly qualified
teams using modern endoscopic equipment.

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

AMBER CLUB
Aesthetic & Beauty
www.amberbeautyclub.com
info@amberbeautyclub.com
тел.: 0885 445 445
Amber Club е най-новият клуб за
красота в сърцето на София. Истинско бижу, в което ще откриете изключително широк спектър
от най-висок клас естетични
процедури за здраве, младост и
красота.
В Amber Club на ваше разположение за специална консултация
са петима известни дерматолози, които ще ви препоръчат
най-подходящото лечение в зависимост от конкретните ви
проблеми, както и естетични
процедури за вашата безупречна визия. Клубът разполага и
с четири модерно оборудвани
козметични кабинета, в които,
освен терапиите с премиум козметика на световноизвестните
брандове Biologique Recherche
и Natura Bisse, се предлагат и
ексклузивни процедури с най-иновативната, изключително ефективна и безопасна апаратура на Alma Laser. Всяка процедура е презентирана с подробна информация за своята същност, провеждане и резултат, както и с
детайлно описание на използваните ултрамодерни апарати.

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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AMBER CLUB
Aesthetic & Beauty
www.amberbeautyclub.com
info@amberbeautyclub.com
phone: +359 885 445 445
Amber Club is the newest beauty
club in the heart of the city of
Sofia. A true jewel, in which you
will find an exceptionally broad
range of highest class aesthetic
procedures for health, youth and
beauty.
In Amber Club five renowned dermatologists are at your disposal
for a special consultation, who
will recommend the most suitable
treatment to you, depending on
your concrete problems, as well
as aesthetic procedures for your
flawless appearance. The club
also has four cosmetic practices
with state-of-the-art equipment, in
which, besides the therapies with
premium cosmetics by the worldrenowned brands Biologique
Recherche and Natura Bisse,
exclusive procedures are being
offered as well, with the most innovative, exceptionally efficient and safe equipment
by Alma Laser. Each procedure is presented with detailed information on its essence,
implementation and result, as well as with a detailed description of the ultramodern
apparatuses that are being used.

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.
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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

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

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

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

SOFIA – ROME / MILAN / VARNA / BURGAS
ROME – MILAN / TURIN / FLORENCE / GENOA / NAPLES /
PIZA / VENICE / BOLOGNA / TRIEST / VERONA / CATANIA
/ BARI / PALERMO / LAMECIA TERME / BRINDIZI /
REGGIO CALABRIA

Airbus A319-112
Airbus A319-111
SOFIA – MILAN / VARNA / BURGAS
MILAN – ROME / NAPLES / OLBIA / CATANIA / PALERMO /
CAGLIARI / LAMEZIA TERME

SOFIA – MADRID
MADRID – LAS PALMAS / TENERIFE

SOFIA – AMSTERDAM

Boeing 737-300
SOFIA – PRAGUE
PRAGUE – BUDAPEST

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

Embraer 190-100

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

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

SOFIA – BUCHAREST

June 2019

123

Дестинации
Destinations
Helsinki
Stockholm

Göteborg

Copenhagen

Stuttgart

Odessa

Belgrade

Barcelona
Lisbon
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CODESHARE PARTNERS

SPA PARTNERS

INTERLINE PARTNERS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LON
Head office

United Kingdom, London

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

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

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

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

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

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

FLY MORE Office
1, Brussels Blvd Sofia Airport,
Sofia 1540
Working hours:
Every day: 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

