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cutting-edge technology

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

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

Пожелаваме ви приятен полет

The national carrier Bulgaria Air is the first
airline on our market to introduce a brand new
ultraviolet disinfection system - Honeywell UV
Cabin System II. This technology has been
proven to kill all viruses and bacteria from
smooth surfaces. Since the beginning of November it has been used before each flight in
addition to current disinfection procedures with
certified preparations, to ensure passengers
the highest level of protection and comfort. The
system has extendable UV arms that handle
the seats and surfaces in the cabin. Hard-toreach areas can also be disinfected with a
movable lamp. Thus, after processing, passengers enter a completely sterile cabin.
"The priority of the national carrier has always
been to offer its passengers a safe and comfortable flight. That is why, since the beginning
of the pandemic, we have taken great care to
disinfect our fleet. The commissioning of the
new machine is another step in this direction,
and our aim is to offer the highest level of
safety to our passengers,“ Hristo Todorov, CEO
of Bulgaria Air, explains.
The machine has already been introduced by
the Qatar Airways global carrier, and Bulgaria
Air is the only Bulgarian airline that uses it
We wish you a pleasant flight
April 2022
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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.

ЯСЕН БОРИСЛАВОВ е роден през 1964. Завършил е история
в Софийския университет, доктор е по журналистика (2008).
Бил е завеждащ отдел “Култура” във вестник “Дума”, от 1997
е журналист на свободна практика с постоянен ангажимент
към в. “Сега”. Автор е на книгите “Виното. Българска
енциклопедия” и “Боб и метафизика. Кулинарно-исторически
етюди”. Учредител и първи председател на национален клуб
“Винен наблюдател”.
YASSEN BORISLAVOV was born in 1964. He graduated with a degree
in History from the University of Sofia and holds a PhD in Journalism
(since 2008). He worked as managing editor for culture at the Duma
newspaper and, since 1997, he has worked as a freelance journalist
and a regular columnist for the Sega newspaper. He is the author
of Bulgarian Wine Book and Beans and Metaphysics: Culinary and
Historical Essays. He is the founder and first chair of the nationwide
Wine Observer Club.
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"БЪЛГАРИЯ ЕЪР” ДОБАВЯ И
СЛЕДОБЕДЕН ПОЛЕТ ДО ВАРНА
BULGARIA AIR ADDS AN
AFTERNOON FLIGHT TO VARNA
С наближаването на новия летен туристически сезон националният
превозвач „България Еър“ увеличава честотите по маршрута между
София и Варна. От 21 април пътниците вече ще могат да летят
между столицата и черноморския град както сутрин и вечер, така и
следобeд.
Допълнителният трети полет, който „България Еър“ добавя към разписанието си, излита в 14:50 часа в посока София-Варна, а от 16:20
часа - от Варна към София.
„България Еър“ добавя допълнителната честота по маршрута, за да
отговори на нуждите и потребностите на клиентите си и да им
предложи възможно най-удобен полет по линията в най-натоварения
туристически сезон.
Повече подробности, както и как може да запазите своя билет, ще
откриете на air.bg.
With the approach of the new summer tourist season, the national carrier Bulgaria Air is increasing the frequencies on the route between Sofia and Varna.
Since April 21, passengers are able to fly between the capital and the Black
Sea city in the afternoon as well as in the morning and evening.
The third flight, which Bulgaria Air adds to its schedule, departs at 14:50 in the
direction Sofia-Varna, and from 16:20 - from Varna to Sofia.
Bulgaria Air adds the new frequency along the route to meet the needs and
requirements of its customers and to offer them the most convenient flight on
the line in the busiest tourist season.
More details, as well as information on how you can book your ticket, you will
find on air.bg.
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ЧИСЛА И ЛИЦА
FIGURES & FACES
21.7

на хиляда е коефициентът на смъртност в България през
2021 - най-високият измежду всички държави в Европейския
съюз. Другите страни с висока смъртност са Литва (15.6 на
1000 души от населението) и Румъния (15.5), а най-ниска е тя
в Ейре (6.5), Кипър (7.2) и Люксембург (7.3).
В България продължава да намалява и раждаемостта - с 0.7
промила спрямо 2020 година. Сливен (11.9), София град (10) и
Пловдив (9.3) са областите с най-висок коефициент на раждаемост, а с най-нисък са смолян и Габрово - едва 5.8 на 1000
души от населението.
EN

per thousand is the mortality rate in Bulgaria in 2021 - the highest
of all countries in the European Union. The other countries with
high mortality are Lithuania (15.6 per 1000 population) and Romania
(15.5), and the lowest are in Eire (6.5), Cyprus (7.2) and Luxembourg (7.3).
The birth rate in Bulgaria continues to decrease - by 0.7 per mille
compared to 2020. Sliven (11.9), Sofia city (10) and Plovdiv (9.3)
are the districts with the highest birth rate, and with the lowest are
Smolyan and Gabrovo - only 5.8 per 1000 population.

0.1%
е увеличението на достъпните места в детските
градини на София през 2021 година, показват данни на
Националния статистически институт. Проблемът с
недостига на места в столицата продължава две десетилетия, но нищожният процент добре изразява ефективността и желанието на общинските власти да променят нещо.
EN

is the increase in available places in kindergartens in Sofia in
2021, according to data from the National Statistical Institute.
The problem with the shortage of places in the capital has
lasted for two decades, but the negligible percentage well
expresses the efficiency and the desire of the municipal authorities to change something.

43%

са завършени строителните работи по
железопътната отсечка София - Елин
Пелин, която трябваше да е готова
още през 2020 година, съобщиха от
Министерство на транспорта. В началото на май Национална компания „Железопътна инфраструктура“ прекрати
договора с изпълнителя „Келет АБ“.
Унгарско-българският консорциум спечели проекта на стойност 120 милиона
лева, въпреки че нито една от компаниите в него нямаше предишен опит в
областта на железопътното строителство. Сега предстои процедура за
избор на нов изпълнител.
EN

is the degree of completion of the construction works on the railway section
Sofia - Elin Pelin, which should have
been ready in 2020, the Ministry of
Transport announced. In early May, the
National Railway Infrastructure Company
terminated the contract with the contractor Kelet AB. The Hungarian-Bulgarian
consortium won the BGN 120m project,
although none of its companies had previous experience in the field of railway
construction. A procedure for selecting a
new contractor is now pending.
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1 532 000

души в България са били под линията на бедност през 2021 година, показват статистически данни. Това означава с разполагаем месечен доход под 504.33 лева на
член от домакинството. Линията на бедност се е изместила с почти 12% нагоре
спрямо 2020, но въпреки това делът на населението под чертата намалява - от
23.4% през 2017 до 22.1% през 2021.
EN

people in Bulgaria were below the poverty line in 2021, statistics show. This means a
disposable monthly income of less than BGN 504.33 per household member. The poverty
line has shifted up by almost 12% compared to 2020, but the share of the population below
the line is still decreasing - from 23.4% in 2017 to 22.1% in 2021.
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КОЛИЧЕСТВЕНИ
ЗАТРУДНЕНИЯ
Eвропейската централна банка изпука всичките си патрони в мирно време.
Към какво ще прибегне сега, когато кризата чука на вратата?

Текст ПЕТЪР ЙОВЧЕВ / Фотография ISTOCK

А

ко пожарната команда изразходва целия
си запас от вода, за да полива доматите
в задния двор, какво ще се случи, когато
стане пожар? Един финансов анализатор
зададе този въпрос на Европейската централна
банка още преди пет години, визирайки видимо неизчерпаемия ентусиазъм на Франкфурт да печата
пари, да изкупува държавни ценни книжа и да поддържа нулеви и даже отрицателни лихви. Много
други хора са питали същото, като се започне от
бившия главен икономист на ЕЦБ Отмар Исинг и се
свърши със заместник-управителя на Българската
народна банка Калин Христов: ако Европа използва
всичките си "патрони" в монетарната политика в
мирно време, каквото бе втората половина на миналото десетилетие, към какво ще прибегне, когато настъпи нова криза? Днес тази нова криза вече
е факт. При това е тройна: веднъж предизвикана
от ефектите от Covid-19 и от неособено последователните ходове на политиците срещу пандемията; втори път заради бума в цените на суровините
и особено на енергийните цени, като първи вълнички от новата Зелена сделка на ЕС; и трети път покрай руското нашествие в Украйна, ефектите от
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което върху световната икономика все още никой
не може да предвиди в цялост.
ИНФЛАЦИЯТА В ЕВРОЗОНАТА СТИГНА 7.4% още в
края на март тази година. И в Европа, и в Америка тя е на най-високите си равнища от 40 години
насам - от Арабската петролна криза през 70-те.
Голямата разлика идва от реакцията на централните банки. Федералният резерв увеличи веднъж лихвения процент с 0.25% през март, и после го стори
втори път в началото на май, този път с 0.5% най-сериозното увеличение от двайсетина години
насам. Повечето анализатори очакват още цяла поредица подобни покачвания в следващите месеци,
като в началото на 2023 се предвижда лихвите да
достигнат 2.5-2.9%.
"Инфлацията е вече твърде висока и осъзнаваме
трудностите, които тя причинява. Действаме
експедитивно, за да я овладеем", обясни председателят на Федералния резерв Джером Пауъл след
обявяването на покачването през май. За целта
централната банка на САЩ няма да разчита само на
лихвите. Тя вече започна т. нар. "количествено затягане" - quantitative tightening. По същество това

ECONOMY
POLICY
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е обратният процес на "количественото облекчаване", чрез което Фед помпаше ликвидност към пазарите. Програмата предвижда централната банка да
намалява държаните от нея активи с
темпо от 95 милиарда долара на месец.
И това е само началото. Позовавайки
се на собствена информация, Bloomberg
Economics прогнозира, че до края на 2022
година по този начин от пазарите ще
бъдат изтеглени 410 милиарда долара в пълен контраст с 2021, когато в тях
бяха наляти 2.8 трилиона долара.
Федералният резерв далеч не е сам в тези
планове. The Bank of England вече започна да намалява баланса си през февруари.
The Bank of Canada потвърди, че няма да
изкупува нови облигации след падежа на
текущите. И само ЕЦБ все още не смее
да произнесе на глас фразата "увеличаване на лихвите". Нещо повече - продължава
да изсипва милиарди в зейналото гърло на
инфлацията. Но поне краят на това вече
се вижда. В началото на май Изабел Шнабел, член на Управителния съвет на ЕЦБ,
обяви в интервю за Handelsblatt, че Програмата за изкупуване на активи (Asset
Purchase Program) може да бъде прекратена предсрочно. Тя вече бе намалена - от
40 милиарда евро месечно през април и 30
милиарда през май до 20 милиарда през
юни. "Съдейки по текущите данни... вярвам, че може да спрем нетното изкупуване
на активи по АРР в края на юни", твърди
Шнабел. Ако това стане, според нея е възможно някакво повишаване на лихвените
проценти да дойде още през юли.

дит, ако цената на апартамента, който ще купим с него, е скочила с 30%? И
второ, отрицателните лихви, вместо
да насърчат потреблението, карат повъзрастните работещи да спестяват
повече - защото иначе надеждите им
за прилична пенсия ще бъдат подядени.
Младите пък са напълно обезкуражени
да спестяват. "Младите поколения се
чувстват лишени от възможността да
се погрижат за зрялата си възраст чрез
надеждни носещи лихви инвестиции", писаха осем бивши европейски централни
банкери, начело с Отмар Исинг, в много
критичен меморандум срещу ЕЦБ.

НО ЗАЩО ЧАК ТОГАВА? Тази шестмесечна отсрочка ще позволи на инфлацията още повече да подяде спестяванията
на гражданите. Какво пречеше на ЕЦБ да
започне с мерките още в началото на годината или дори, както множество икономисти предлагаха, през втората половина на миналата? Шнабел подчертава,
че повишаването на лихвите не може да
започне, преди да е приключила програмата за изкупуване на активи. Това е логично - обратното би поставило банките в твърде неблагоприятна ситуация.
Но защо тогава тази програма не бе
спряна по-рано? Защо изобщо трябваше
да продължава, след като непосредствената заплаха за еврото в началото на
миналото десетилетие отмина? Още
през 2016-2017 много икономисти вече
възразяваха срещу "количествените облекчения" на ЕЦБ и посочваха вредите
от тях. Първо, отрицателните лихви
пренасочват спестителите към имоти
и други материални активи, което напомпва драстично цената им. Каква е
ползата от по-евтиния ипотечен кре-

опасенията, че ЕЦБ просто не може да
увеличи лихвите по начин, който би гарантирал монетарни ефекти", пита изданието. Отговорът на Шнабел е, че "мандатът
на ЕЦБ е да поддържа ценова стабилност,
и само това определя политиката ни". Но
самият факт, че Марио Драги, архитектът на количествените облекчения по
време на мандата му като шеф на ЕЦБ,
днес е премиер на Италия, показва колко
основателен е въпросът. Може ли наистина ЕЦБ да си позволи осезаемо увеличаване на лихвите, без да събори доминото,
в което Италия е само първата плочка?
Много анализатори са скептични.
Колкото до втория ключов въпрос - ще
започне ли и Франкфурт да свива балансовата си книга, по подобие на Фед и
Bank of England - Шнабел дава по-ясен отговор: "Преждевременно е да се обсъжда
това". Според нея ЕЦБ ще продължи да
реинвестира в облигации след изтичането на падежа на сегашните - макар че
"по принцип има смисъл постепенно да
се намали портфолиото от облигации в
някакъв момент в бъдещето".
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НО ЕЦБ ПРОДЪЛЖИ МНОГО УСПЕШНО
да се преструва, че не чува критиките и така чак до тази пролет. Защо такова
упорство? Възможното обяснение прозира
от един от въпросите на Handelsblatt към
Шнабел: "Ако ЕЦБ увеличи лихвите твърде
рязко, това може да предизвика затруднения за страните с високи нива на суверенен дълг, като Италия. Това подхранва

РАЗБИРА СЕ, УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЛИХВИТЕ далеч не е някаква вълшебна пръчка, която да сложи край на проблемите.
По-високите лихви може да озаптят инфлацията, но поскъпването на капитала
за компенсация ще намали растежа. През
70-те кризата, започнала от петрола,
се изразяваше именно в това: високи
цени и минимален растеж. Тогавашните
икономисти кръстиха явлението "стагфлация" - от "стагнация" и "инфлация".
Сега ситуацията с енергоизточниците
е много близка до тогавашната - "найголемият суровинен шок, който сме изпитвали от 70-те години насам", по думите на Индермит Гил, вицепрезидент
на Световната банка, цитиран от The
Financial Times. "Това ще е годината на
стагфлацията в еврозоната", казва пред
същото издание Андрю Кънингам, главен
икономист в Capital Economics. "Високите цени на енергията ще поддържат и
инфлацията висока, ще свият доходите
на домакинствата и ще понижат увереността на бизнеса". Подобни са и по-

Увеличаването на лихвите далеч не е
някаква вълшебна пръчка, която
да сложи край на проблемите. По-високите
лихви може да озаптят инфлацията, но
поскъпването на капитала за компенсация
ще намали растежа
вечето прогнози за България. Икономиката на страната навлиза в период на
стагфлация с много слаб ръст на БВП
и голяма инфлация заради ефектите от
войната, като е възможно и навлизане
в техническа рецесия през второто и
третото тримесечие, казва Кристофор
Павлов, главен икономист на "УниКредит
Булбанк", пред Bloomberg TV Bulgaria. Павлов и екипът му коригират прогнозата
си за растежа на реалния БВП през 2022
от 3.6% до едва 1.4%.
EСТЕСТВЕНО, МНОГО ОТ ПРИЧИНИТЕ
за тази стагфлация не са нито по вина
на централните банки, нито биха се повлияли от тях. Но ако си спомняте предишната криза от 2008, тогава всички
единодушно поискаха реформи, промени,
повече правомощия за ЕЦБ. Това бе в
името на една-единствена цел: Европа
и еврозоната да са по-добре подготвени за следващата криза. По-добре ли са
подготвени наистина днес? Ще ви оставя сами да си отговорите на този въпрос.

ECONOMY
POLICY

QUANTITATIVE
TIGHTENING
The European Central Bank fired all its cartridges in peacetime. What will it resort to
now that the crisis is knocking on the door?
By PETAR YOVCHEV / Photography ISTOCK

I

f the fire department spends all its water supply to irrigate the tomatoes in the
backyard, what will happen when there is
a fire? A financial analyst asked the European Central Bank this question five years ago,
targeting Frankfurt's seemingly inexhaustible
enthusiasm for printing money, buying bonds
and maintaining zero or even negative interest
rates. Many others have asked the same question, starting with former ECB chief economist
Ottmar Issing and ending with Bulgarian National Bank Deputy Governor Kalin Hristov: if
Europe uses all its monetay "bullets" in peacetime, what essentialy was the second half of the
last decade, what will it resort to when a new
crisis occurs? Today, this new crisis is already
a fact. And it is threefold: once caused by the

effects of Covid-19 and by the not-so-consistent moves of politicians against the pandemic;
secondly, due to the boom in commodity and
especially energy prices, as the first waves of
the new EU Green Deal; and thirdly, because
of the Russian invasion of Ukraine, the effects
of which on the world economy no one can yet
predict in full.
INFLATION IN THE EURO AREA REACHED
7.4% at the end of March this year. In both
Europe and America, it is at its highest level in
40 years - since the Arab oil crisis in the 1970s.
The big difference comes from the reaction of
central banks here and there. The Federal Reserve raised interest rates by 0.25% in March,
and then did so for the second time in early

May, this time by 0.5% - the most serious increase in twenty years. Most analysts expect a
whole series of similar increases in the coming
months, with interest rates projected to reach
2.5-2.9% in early 2023.
"Inflation is much too high and we understand
the hardship it is causing. We’re moving expeditiously to bring it back down," Federal Reserve
Chairman Jerome Powell said after announcing the rise in May. To that end, the US Federal
Reserve will not rely solely on interest rates.
It has already started the so-called "quantitative tightening". In essence, this is the reverse
process of "quantitative easing", through which
the Fed pumped liquidity to the markets. The
program envisions the central bank reducing its
assets at a rate of USD 95 billion a month.
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And this is just the beginning. Citing its own
sources, Bloomberg Economics predicts that
by the end of 2022, a total of USD 410 billion
will be withdrawn from the markets in this way in stark contrast to 2021, when USD 2.8 trillion
was poured into them.
The Federal Reserve is far from alone in these
plans. The Bank of England has already started reducing its balance sheet in February. The
Bank of Canada has confirmed that it will not
buy new bonds after the maturity of the current ones. And only the ECB still does not dare
to utter the phrase "raising interest rates" out
loud. What's more, it continues to pour billions
into the gaping throat of inflation. But at least
the end of it is already in sight. In early May,
Isabel Schnabel, a member of the Governing
Council of the ECB, announced in an interview
with Handelsblatt that the Asset Purchase Program could be terminated early. It has already
been reduced from 40 billion euros a month in
April and 30 billion in May to 20 billion in June.
"Judging by the current data ... I believe we can
stop the net purchase of assets at the end of
June," Schnabel said. If that happens, she said,
it is possible that some interest rate hike will
come in July.
BUT WHY THIS LATE? This six-month postponement will allow inflation to further erode
citizens' savings. What prevented the ECB from
starting measures at the beginning of the year
or even, as many economists have suggested,
in the second half of last year? Schnabel emphasizes that the increase in interest rates cannot begin before the Asset purchase program
has ended. This is logical - the opposite would
put banks in a very unfavorable situation. But
then why wasn't this program stopped earlier?
Why did it have to continue at all, after the immediate threat to the euro at the beginning of
the last decade has passed? As early as 20162017, many economists were already objecting
to the ECB's "quantitative easing" and pointing to its harms. First, negative interest rates
redirect savers to property and other tangible
assets, which dramatically inflate their price.
What is the benefit of a cheaper mortgage loan
if the price of the apartment we will buy with
it has jumped by 30%? And second, negative
interest rates, instead of boosting consumption, make older workers save more - because
otherwise their hopes for a decent pension
will be dashed. Young people are completely
discouraged from saving. "Young generations
feel deprived of the opportunity to take care of
their adulthood through reliable interest-bearing investments," wrote eight former European
central bankers, led by Ottmar Issing, in a very
critical memorandum against the ECB.
BUT THE ECB HAS CONTINUED TO BE very
successful in pretending not to hear criticism
- and so on until this spring. Why such per-
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Изабел Шнабел
Isabel Schnabel

sistence? A possible explanation is apparent
from one of Handelsblatt's questions to Schnabel: "If the ECB increases interest rates too
sharply, it could cause difficulties for countries
with high levels of sovereign debt, such as Italy. This is stirring fears that the ECB simply
can’t increase rates in the way that would be
warranted on monetary policy grounds", the
paper asked. Schnabel's response was that
the ECB's "mandate is price stability and this
alone determines our policy." But the very fact
that Mario Draghi, the architect of quantitative
easing during his tenure as head of the ECB,
is now Italy's prime minister shows how wellfounded the question is. Can the ECB really
afford a significant increase in interest rates
without breaking the domino, in which Italy is
only the first tile? Many analysts are skeptical.
As for the second key question - whether
Frankfurt will start shrinking its balance sheet,
similar to the Fed and the Bank of England
- Schnabel gives a clearer answer: "It is premature to discuss this". According to her, the
ECB will continue to reinvest in bonds after the
current ones mature - although "in principle, it
makes sense to gradually reduce bond portfolios at some point in the future".
OF COURSE, INCREASING INTEREST RATES
is far from a magic wand to end problems. Higher interest rates may curb inflation, but rising
capital costs will slow growth. In the 1970s, the
oil crisis began with this: high prices and minimal growth. Economists at the time named the

phenomenon "stagflation" - from "stagnation"
and "inflation". Now the situation with energy
sources is very close to what it was then - "the
largest commodity shock we’ve experienced
since the 1970s," The Financial Times quoted
Indermit Gill, vice president of the World Bank,
as saying. "This will be the year of stagflation
in the eurozone," Andrew Kenningham, chief
economist at Capital Economics, told the same
publication. " Higher energy prices will keep inflation elevated, squeeze household incomes
and dent business confidence."
Most forecasts for Bulgaria are similar. The
country's economy is entering a period of stagflation with very low GDP growth and high inflation due to the effects of the war, and it is
possible to enter a technical recession in the
second and third quarters, Christophor Pavlov, chief economist at UniCredit Bulbank, told
Bloomberg TV Bulgaria. Pavlov and his team
adjusted their forecast for real GDP growth in
2022 from 3.6% to only 1.4%.
OF COURSE, MANY OF THE REASONS for
this stagflation are not the fault of the central
banks, and neither will be affected by bankers'
decisions. But if you recall the previous crisis
of 2008, then everyone unanimously demanded reforms, changes, more powers for the
ECB. This was in the name of a single goal:
to make Europe and the euro area better prepared for the next crisis. Are they really better
prepared today? I will leave you to answer this
question for yourself.
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ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМА
ИЛИ ЧАСТ
ОТ РЕШЕНИЕТО?
От най-ранните дни на пандемията
до сега, когато тя постепенно остава зад гърба ни, а ние сме изправени
пред новите условия на съществуване,
които тя оформи, почти всички потребителски проучвания показват, че
хората започват да осъзнават колко
сме свързани помежду си. Все повече
хора са готови да направят по-устойчив избор за това какво купуват, от
къде идва то, какви ресурси изчерпва
и как въздейства на околната среда,
на планетата и човека.
Компаниите все повече осъзнават, че
за да се върнат към устойчив растеж,
трябва да преформулират стратегическия си дневен ред като нова платформа, от която да създават и защитават стойност за бъдещето. Днес
корпорациите са или част от проблема, или част от решението.
НОВО ПОКОЛЕНИЕ
БАНКОВИ ПРОДУКТИ
През април Банка ДСК стана първата
европейска банка, която предлага дебитни карти Mastercard от 85.5% рециклиран и рециклируем материал и в
подкрепа на биоразнообразието, като
част от програма Mastercard Wildlife
Impact Card. Иновативният продукт е
образец как картовият бизнес адресира приоритетите на Европейския Съюз
за драстично намаляване на въглеродния отпечатък на финансовия сектор
до 2030. Програмата Mastercard Wildlife
инвестира в опазване биоразнообразието на планетата, като подкрепя 2
000 критично застрашени вида и техните местообитания, за което двете
компании партнират с една от най-големите екологични организации в света – Conservation International.
В миналото картите са произвеждани
от няколко слоя PVC. През последните
две години инвестицията на Mastercard
в материали и банкови продукти, които да заменят поливинилхлоридната
(PVC) пластмаса с рециклирани, ре-
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циклируеми и биоразградими материали, е нарастнала значително. „Картата с лемура“ е част от ново поколение
екосъобразни банкови продукти, разработени и сертифицирани по глобални стандарти в лабораторията на
Mastercard за устойчиви решения. Tя е
произведена от материали на IDEMIA,
един от иновативните доставчици на
материали, покрили изискванията на
Mastercard за доказано намаляване на
въглеродния отпечатък от над 50%.
Банка ДСК е първата банка, която
предлага тези карти на своите клиенти в България в този широк мащаб.
ЛИЦАТА НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА
Ключови посланици на инициативата
са два от най-застрашените животински вида. Черно-белият гривест
лемур е един от двата вида гривести
лемури, представители на семейство
Лемурови. Той е Черно-белият гривест лемур ендемичен вид за остров
Мадагаскар. Тези плодояди са известни като най-големите опрашители в
света, но популацията им е намаляла
с 80% през последните 20 години – еквивалентно на изчезването на цели
три поколения. Другият герой в приказката с неясен край е африканският
горски слон, който обитава екватори-

алните гори на Централна и отчасти
западна Африка. За разлика от саванния африкански слон, той живее в найгъстите части на джунглите. Тези
изключително интелигентни животни са загубили 86% от популацията
си през последните 31 години заради
бракониерство и обезлесяване. Лемурът и слонът ще гледат потребителите от тяхната дебитна карта и ще
им напомнят ежедневно за отговорността, която носят.
За всяка издадена карта Mastercard
Wildlife Impact Банка ДСК и Mastercard
даряват един долар на Conservation
International, за да помогнат за опазването и възстановяването на местообитанията на дивите животни. До
2030 г. този проект ще обхване приоритетни територии, равняващи се на
40 милиона хектара земя и 4,5 милиона
квадратни километра водни площи в
целия свят.
НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Според
скорошно
проучване
на
Mastercard, 85% от потребителите в
световен мащаб са готови да предприемат лични действия за борба
с предизвикателствата, свързани с
околната среда и устойчивото развитие на икономиката през 2022.
„Вече има едно цяло поколение, което изисква положителна промяна по
отношение на климата. Този път не
е тренд, а нужда от спешна реакция.
Поколението на децата ни иска честна финансова система, изисква финансово включване на всички, възприема
новите технологии на момента и
търси смисъл, както в инвестициите
си, така и в ежедневното си потребление. Mastercard отговаря на това
със своята мисия, формулирана така:
Растем добре, докато правим добро.“,
Ваня Манова, Мениджър на Mastercard
за България, Северна Македония, Албания и Косово.

BUSINESS
ENTERPRENEUR

PART OF THE PROBLEM
OR PART OF
THE SOLUTION?
From the earliest days of the pandemic until now, when it is getting behind us step
by step, and when we are facing the new
ways of life that it has left for us, almost
all consumer researches show that people
are beginning to realize how connected
we are. More and more people are opened
to make more sustainable choices about
what they buy, where it comes from, what
kind of resources it uses and how it affects
the planet's environment and man.
Companies are increasingly realizing that
in order to return to sustainable growth,
they need to redesign their strategic agenda as a new platform from which to create
and protect value for the future. Corporations today are either part of the problem
or part of the solution to this problem.
A NEW GENERATION OF BANKING PRODUCTS
In April, DSK Bank became the first European bank to offer Mastercard debit cards
of 85.5% recycled and recyclable material
and to support biodiversity as part of the
Mastercard Wildlife Impact Card program.
The innovative product is a model of how
the card business addresses the European
Union's priorities for drastically reducing
the carbon footprint of the financial sector by 2030. The Mastercard Wildlife program is investing in the conservation of the
planet's biodiversity by supporting 2,000
critically endangered species and their
habitats, for which the two companies are
partnering with one of the world's largest
environmental organizations - Conservation International.

terials from IDEMIA, one of the innovative
suppliers of materials that have met Mastercard's requirements for a proven carbon
footprint reduction of over 50%. DSK Bank
is the first bank to offer these cards to its
customers in Bulgaria on this large scale.
THE FACES OF THE CLIMATE CRISIS
Key ambassadors of the initiative are two
of the most endangered animal species.
The black-and-white maned lemur is one
of two species of maned lemurs, members
of the Lemur family. The black-and-white
maned lemur is an endemic species for
the island of Madagascar. These fruit eaters are known to be the largest pollinators
in the world, but their population has declined by 80% in the last 20 years - equivalent to the extinction of three generations.
The other character in the fairy tale with
an unclear ending is the African forest elephant, which inhabits the equatorial forests of Central Africa and partly of West Africa. Unlike the savannah African elephant,
it lives in the densest parts of the jungle.
These highly intelligent animals have lost
86% of their population in the last 31 years
due to poaching and deforestation. The lemur and the elephant will look at the users
from their debit card and will remind them
daily of the responsibility they bear, turning

them from consumers into benefactors.
For each Mastercard Wildlife Impact card
issued, DSK Bank and Mastercard donate
one dollar to Conservation International to
help protect and restore wildlife habitats.
By 2030, this project will cover priority areas of 40 million hectares of land and 4.5
million square kilometers of water worldwide.
NEW GENERATION OF USERS
According to a recent Mastercard research,
85% of consumers worldwide are ready to
take personal action to face the challenges
of the environment and the sustainable development of the economy in 2022.
"There is already a whole generation that
needs positive change in the name of climate. This time it is not a trend, but an
urgent reaction. Our generation of children
wants a fair financial system, requires financial inclusion of everybody, adopts
new technologies immediately and seeks
for meaning in both their investments and
their daily consumption. Mastercard responds to this with its mission: To grow
well while doing good. ”, Vanya Manova,
Mastercard Manager for Bulgaria, Northern
Macedonia, Albania and Kosovo.

In the past, cards were made of several layers of PVC. Over the past two years, Mastercard's investment in materials and banking products to replace polyvinyl chloride
(PVC) plastics with recycled, recyclable
and biodegradable materials has grown
significantly. The Lemur Card is part of a
new generation of ecofriendly banking
products developed and certified by global
standards in the Mastercard laboratory for
sustainable solutions. It is made from ma-
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УБЕЖИЩЕ
ИЛИ БАЛОН?
Цените на имотите в България днес са
очевидна последица от монетарната политика
на Европа в последното десетилетие

Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография ISTOCK

К

упувайте земя, защото вече не я
произвеждат", шегувал се някога
Марк Твен. Инвестицията в недвижим имот открай време е смятана
за разумно убежище при периодичните кризи
на финансовата система. Чудесно доказателство за което е пазарът на жилища в Европа в последното десетилетие, в епохата
на евтините пари и отрицателните лихви,
налагани от ЕЦБ. Пропъдени далеч от банковите депозити, повечето спестители се
насочиха именно към имотите - което, разбира се, се отрази на цените. Ако се съди по
данните на Eurostat, за периода между 2010 и
края на 2021 в повечето европейски страни
жилищата са поскъпнали поне с 50%, а в някои, като Естония, Унгария, Чехия и Австрия,
цените са се удвоили. България също не е далеч назад с близо 75% поскъпване за последните 11 години - впечатляващ показател, като
имаме предвид, че той усреднява данните за
растящите пазари в столицата и големите
градове с тези за свиващите се пазари в малките градове и села.
Добра инвестиция ли са обаче жилищата в
България? Този въпрос е вече доста спорен.
Класически показател в това отношение са
цените на наемите - но докато жилищата са
поскъпнали с близо три четвърти, наемите
са пораснали с малко над 15%. На пазари като
софийския и намирането на наематели може
да бъде проблем. "Незаетите имоти в столицата в момента са между 25 и 30 процента",
коментира Страхил Иванов, основател на
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КОЛКО СТРУВАТ АПАРТАМЕНТИТЕ
Цена на кв. метър в центъра на града, евро
1. Лондон, Великобритания

16111

2. Цюрих, Швейцария

16048

5. Париж, Франция

12217

10. Амстердам, Нидерландия

9150

14. Виена, Австрия

8176

16. Берлин, Германия

7841

19. Москва, Русия

7517

23. Прага, Чехия

6690

25. Рим, Италия

6318

41. Мадрид, Испания

4853

55. Варшава, Полша

4086

71. Белград, Сърбия

3069

72. Будапеща, Унгария

3054

82. Атина, Гърция

2342

83. Букурещ, Румъния

2251

86. София, България

2189

90. Солун, Гърция

2140

94. Тирана, Албания

1978

101. Сараево, Босна

1768

104. Варна, България

1545

108. Скопие, Македония

1456

Статистика Numbeo

агенция за недвижими имоти "Явлена", в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV
Bulgaria. "Това е най-големият риск по отношение на пазара на недвижими имоти – празните апартаменти". Според Иванов днешните цени не изглеждат особено логични. По
данни на "Явлена" средната цена на имотна
сделка в София през 2021 е била 129,000 евро.
Това се равнява на средната брутна заплата
в града за... близо 11 години (според Националния статистически институт тя е била
средно около 2000 лева през 2021, и достига
2298 лева през декември). Когато нормално
семейно жилище струва повече от брутния
доход за 4-5 години, това е ясен признак за
балон. Това се потвърждава и от европейската статистика за съотношение на цените
на жилищата и разполагаемия доход - по този
показател имотите в България са четвъртите най-недостъпни в Европа, отстъпвайки
само на Гърция, Дания и Германия.
Независимо от всичко това обаче през първото тримесечие на 2022 броят на сделките
продължава да расте, твърди Страхил Иванов. Тенденцията не се повлиява дори от допълнителното покачване на цените по линия
на снабдяването. Почти всички суровини и
материали поскъпнаха осезаемо в последните две години покрай Covid-19, проблемите с
веригите за доставки и войната в Украйна.
Ако вземем строителните разходи през 2015
година за 100, през 2019 те са вече 111.6, през
2020 -114, а през 2021 достигат 127.9 по изчисления на Eurostat.
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Safe Haven
of Bubble?
Property prices in Bulgaria today are an obvious consequence
of Europe's monetary policy in the last decade
By KALIN ANGELOV / Photography ISTOCK

B

uy land, they're not making it anymore," Mark Twain once joked.
Real estate investment has long
been considered a reasonable
haven in the periodic crises of the financial
system. A great proof of this is the housing
market in Europe in the last decade, in the
era of cheap money and negative interest
rates imposed by the ECB. Expelled away
from bank deposits, most savers focused
on real estate - which, of course, affected prices. According to Eurostat, between
2010 and the end of 2021, housing prices
in most European countries have risen by
at least 50%, and in some, such as Estonia,
Hungary, the Czech Republic and Austria,
prices have more than doubled. Bulgaria is
also not far behind with a nearly 75% increase over the past 11 years - an impressive indicator, given that it averages data on
growing markets in the capital and large cit-

ies with those on shrinking markets in small
towns and villages.
But are homes in Bulgaria a good investment? This issue is already quite controversial. Rental prices are a classic indicator in this regard - but while housing prices
have risen by nearly three quarters, rents
have risen by just over 15% since 2010.
In markets such as Sofia, finding tenants
can be a problem. "Unoccupied housing in
the capital is currently between 25 and 30
percent," said Strahil Ivanov, founder of the
Yavlena real estate agency, on Bloomberg
TV Bulgaria's World is Business show. "This
is the biggest risk in terms of the real estate market - empty apartments." According to Ivanov, today's prices do not seem
very logical. Yavlena data shows that the
average price of a property deal in Sofia in
2021 was 129,000 euros. This equates to

APARTMENT COSTS IN EUROPE
Price per Square Meter in City Centre, EUR
1. London, United Kingdom

16111

2. Zurich, Switzerland

16048

5. Paris, France

12217

10. Amsterdam, Netherlands

9150

14. Vienna, Austria

8176

16. Berlin, Germany

7841

19. Moscow, Russia

7517

23. Prague, Czech Republic

6690

25. Rome, Italy

6318

41. Madrid, Spain

4853

55. Warsaw, Poland

4086

71. Belgrade, Serbia

3069

72. Budapest, Hungary

3054

82. Athens, Greece

2342

83. Bucharest, Romania

2251

86. Sofia, Bulgaria

2189

90. Thessaloniki, Greece

2140

94. Tirana, Albania

1978

101. Sarajevo, Bosnia

1768

104. Varna, Bulgaria

1545

108. Skopje, North Macedonia

1456

Numbeo data
the average gross salary in the city for ...
nearly 11 years (according to the National
Statistical Institute, it averaged about 2,000
leva in 2021, and reached 2,298 leva in December). When a normal family home costs
more than the gross income for 4-5 years,
this is a clear sign of a bubble. This is confirmed by the European statistics on the ratio of housing prices and disposable income
- according to this indicator, properties in
Bulgaria are the fourth most inaccessible in
Europe, trailing only Greece, Denmark and
Germany.
Despite all this, however, in the first quarter
of 2022 the number of transactions continues to grow, said Strahil Ivanov. The trend is
not affected even by the additional increase
in supply prices. Almost all raw materials
and supplies have risen significantly in the
last two years, along with Covid-19, supply
chain problems and the war in Ukraine. If
we take the construction costs in 2015 for
100, in 2019 they are already 111.6, in 2020
-114, and in 2021 they reach 127.9 according to Eurostat estimates.
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ПРОФЕСИИТЕ НА
БЪДЕЩЕТО СА
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ
Проф. Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи,
пред Bulgaria ON AIR

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография БОРИСЛАВ ЖУЙКОВ

П

рофесор Темелкова, Висшето училище
по телекомуникации и пощи е всъщност най-старото специализирано висше училище в България, през миналата
година навърши 140. Как виждате бъдещето на
една институция с толкова традиции?
Бъдещето по принцип е визия, която на пръв поглед
изглежда трудно достижима и която повечето хора
може би смятат за невъзможна.
Нашата визия е свързана с поддържането на качеството на обучението, със запазване и обогатяване
на традициите, с развитие на иновативни образователни продукти, с развитие на интердисциплинарността - защото тъкмо интердисциплинарните
специалности са професиите на бъдещето.
Отдавна слушаме оплаквания, че университетите в Бълария са твърде много, и че по-малките
и специализирани изразходват излишни средства
за отделни администрации, когато биха могли да
се обединят. Държавата дори наскоро обяви определени стъпки в тази посока. Но не е ли това
още веднъж намеса срещу свободната конкуренция, която уж бе в основата на образователната
реформа? Има ли още страх от конкуренция в
системата на образованието?
С един въпрос поставихте много теми. На първо
място, след 10 ноември 1989 няма създадени нови
държавни висши училища, а само частни. Държавните дори са с едно по-малко - от картата на българското образование отпадна висшето артилерийско
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училище в Шумен. Така че тезата, че университетите са много, не е вярна. Проблемът в българското
висше образование е друг: либерализацията по отношение на акредитиране на специалности извън типичния профил на съответното висше училище. Днес
имаме достатъчно примери за университети, които
преди 1989 са били строго специализирани, а днес
предлагат специалности от А до Я. Което невинаги
кореспондира с потребностите на региона, в който
се намира конкретният университет. Ако някой иска
да състави качествена карта на българското висше
образование, би трябвало първо да направи анализ
на потребностите на регионите, и да обвърже тези
потребности със специалностите във висшите училища. Ако можем въобще да говорим за държавна намеса, тази намеса трябва да е свързана с реалните
потребности на икономиката.
Идеята за обединяване на петте т. нар. "технически" висши училища в София не просъществува
дълго...
В последните месеци сме свидетели как изпълнителната власт обявява едни намерения, и след това, осъзнавайки може би абсурдността им, се отказва от
тях. Същото стана и с гръмката идея за обединяване
на висши училища. Може би това беше един експеримент на министъра на образованието, защото в
последните седмици, под натиска на студентските
съвети на засегнатите висши училища и намесата на
омбудсмана, той бе принуден да изпрати писма, с които декларира, че подобни решения за консолидиране
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и обединяване ще бъдат единствено и
само на доброволен принцип. Така че за пореден път станахме свидетели на желание за
реформа, и после тихомълком - на оттегляне
на заявеното реформаторско намерение.
Колкото до конкуренцията, тя е движещият
фактор на всяко развитие. Именно в благородната надпревара между висшите училища се раждат най-добрите специалности,
най-иновативните образователни продукти.
От това печелят и кандидат-студентите,
и икономиката, и обществото. Конкуренцията не би трябвало да бъде ограничавана. Ролята на държавата трябва да се свежда до
регламентацията на висшето образование и
до акредитацията на университетите - но
акредитация, съобразена с потребностите
на регионите и на икономиката.
В същото време вие далеч не сте против
партньорствата с други университети.
ВУТП бе сред пионерите в това отношение, създавайки съвместни проекти със
Стопанската академия в Свищов, с медицинските университети, с Техническия
университет във Варна... Сега се прокрадва идеята партниращите си университети със споделени специалности да
могат да издават и общи дипломи. Как
гледате на това?
Да, могат да издават общи дипломи - това
скоро ще е факт с последните промени в Закона за висшето образование. Висшите училища, които имат споделени образователни
продукти, могат да издават дипломата по
съответната програма съвместно. Това
не е уникална практика, прави се и в други
страни, но е с добавен иновативен български елемент. По света най-често дипломата се дублира - тоест издава се идентична
диплома от двете висши училища, които си
партнират в определена програма. Докато
точно това едновременно вписване на двете или повече висши училища в дипломата е
българският принос.
Казвате, че не съм против партньорствата. Нещо повече - аз не съм против и идеята
на министъра за създаване на по-окрупнени
структури. Но не по начина, по който първоначално бе презентирана тя - без съгласието на засегнатите субекти и без разговор с
тях. И не с философията, с която тази промяна беше предложена. Защото министърът
взаимства френския модел, но той предвижда окрупняването на университети да става с огромни инвестиции. За пример ще дам
Парижкия университет, чието изграждане е
планирано за десетилетия и с инвестиция
от порядъка на 6 милиарда евро. Докато у
нас това бе предложено едва ли не от днес
за утре, а и никой не отчете, че се изисква
огромна инвестиция.
Разбира се, в българската образователна
практика няма регламентация на подоб-
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ни сливания, за които говори министъра, и
трябва да се стъпва много внимателно, когато се презентират. Първо, не е тайна, че
образованието е консервативна система.
И второ, нашият модел на висше образование е съветско-германски, и прилагането на
една англо-саксонска кръпка в него едва ли
би дала този резултат, който очаква образователният министър. Идеята е добра, но
тя трябваше да бъде съобразена с българската образователна традиция, с реалностите във висшето образование, и да бъде
базирана на предварителен анализ.
И още нещо: моделът, предложен от МОН,
предполага обединение по научни области.
Но това, макар и заимстван от чужбина, е
остарял модел, защото развитието на икономиката, и по-специално на индустрия 4.0
и 5.0, изискват интердисциплинарни професии. Няма да бъдат актуални онези професии, които съсредоточават само умения
от една област. Конкурентоспособни ще са
само онези специалисти, които имат уменията да боравят с интердисциплинарно познание. Интердисциплинарността изисква
именно такива обединения и партньорства
като тези, които ние първи в България направихме.
Споменахте, че образованието е консервативна система. В много български университети все още се залага на традиционното заучаване на знания. В области
като информационните технологии обаче
това е непостижимо - напредъкът е толкова бърз, че няма смисъл да се запаметява информация. Трябва вместо това
да се усвоява умението как тя да бъде
откривана при нужда. Как стоят нещата
при вас?
Отворихте още една болна тема: регламентацията на професионалното висше обра-

зование. В стратегията са заложени три
вида висши училища : научно-изследователски, професионални и чисто образователни.
Научно-изследователските бяха определени
през лятото на 2021 година - така наречената в нашите среди "Великолепна седморка".
Но останалите два вида все още не са дефинирани. Точно това е най-голямата необходимост в системата: да се посочат критериите, на които трябва да отговарят тези
други два вида висши училища, както и начините и методите за тяхното финансиране.
Защото поставянето на една и съща писта
на научно-изследователски, професионални и
образователни висши училища е дискриминация. По Плана за възстановяване и устойчивост във всеки от тези седем научно-изследователски университета ще бъде излят
огромен финансов ресурс, над 200 милиона
лева. Това ги поставя в неравни условия с останалите - професионални и образователни,
като пак казвам, че ние все още не знаем кое
училище в коя група ще попадне.
Тук отново опираме до онова, което ще бъде
потребно в бъдеще. Например Индустрия 5.0
ще бъде индустрията на специализираните
поръчки. Масовото производство ще е отживелица, изместено от малките партиди,
уникалните серии, с привнесен творчески
елемент, от бутиковото. Това ще са найскъпите услуги в бъдеще. На този фон, окрупняването на висшите училища изглежда
малко смешно. Само малките висши училища
могат да привнесат тази добавена стойност, която ще е потребна на Индустрия
5.0. Впрочем и в момента гръбнакът на европейската икономика са малките и средни
предприятия. Логично е и гръбнакът на образователната система в Европа да са малките, специализирани и професионално насочени висши училища. Което ме връща към
началото на въпроса ви: именно в тези спе-
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циализирани висши училища, като нашето,
е особено силно застъпено практическото
обучение. При нас е огромен процентът на
занятията, провеждани в реална бизнес среда и от експерти от практиката, работещи
в най-големите технологични и телекомуникационни компании.
Всички визионери са съгласни, че липсата на компетентност за новите работни места ще води до бедност в бъдеще.
Държавите, които не развиват такава
компетентност, ще се развиват по-бав-

тук трябва да му възразя: матурите не могат да изпълняват тази роля именно заради
липсата на единен стандарт за знанията при
завършването на 12-и клас. По тази причина
висшите училища, за които има по-високо
търсене, включително и нашето, са принудени да прилагат допълнителен приемен изпит.
Защото, съгласете се, няма как да приемем
в специалности като Киберсигурност на високите технологии или Телекомуникации или
Софтуерно проектиране студенти, които
нямат необходимия солиден фундамент от
знания. Това важи особено за интердисципли-

"Моделът, предложен от МОН,
предполага обединение по научни
области. Но това, макар и заимстван
от чужбина, е остарял модел"
но. Виждате ли промяна в политическата
воля в тази област у нас, след като дълги
години България бе на опашката в ЕС по
разходи за образование.
За съжаление в последните месеци не виждам. Образованието е част дори от националната сигурност на една държава, ако
щете, защото това е потенциалът й за бъдещо развитие. Затова всяка държава трябва да има дългосрочна стратегическа политика в областта на образованието. Докато
ние в последните месеци бяхме свидетели
на опити за една необмислена реформа, от
която накрая се отказаха. Това говори или,
че не се познава достатъчно добре системата на образованието, или, че просто се
работи на парче по някаква причина.
Наскоро министърът се оплака, че голяма
част от завършващите средно образование не разбирали три четвърти от материала. Какво е качеството на кандидатстудентите по ваши наблюдения?
Това е може би най-болната тема за средното образование: липсва единен стандарт
за знанията на учениците. Поради простата
причина, че съществуват множество учебници по един и същи предмет, както и възможност преподавателят сам да избира кой от
тях да ползва. Ако в едно и също училище има
двама преподаватели по биология, различните
класове могат да учат по различни учебници.
Това далеч не води до унификация на знанията,
които трябва да има един ученик при получаване на дипломата за средно образование.
Като говорим за регулаторната роля на държавата, ето къде тя наистина трябва да се
прояви - да се осигури единен стандарт за
знанията на всеки ученик.
Министърът на образованието и науката
презентира в последните месеци идеята матурата да бъде вход за висшите училища. Но

нарните ни специалности, като Телемедицина, Софтуерно проектиране в медицината,
Системи за организация на въздушния транспорт, Дигитална публична администрация,
Дигитално предприемачество и високи технологии. Още на входа на такива специалности са необходими определени основни знания
у студентите, за да бъде следването им пълноценно. Затова няма как матурата да бъде
вход за всички висши училища.
А и матурата е една единична проверка,
която не е защитена от манипулации, случайности и така нататък...
Точно така. Наскоро ми се наложи да участвам в една работна група и там стигнахме
до извода, че няма нищо лошо, вместо да има
матури, ученикът да има едно портфолио, в
което периодично да бъдат нанасяни резултатите от проверките на знанията му. Тези
проверки могат да формират и неговата
крайна оценка при изхода от системата на
средното образование. Така бихме избегнали
и проблема с тъмната част на икономиката
от уроци преди матурите, свързания с тях
стрес при децата, субективните оценки...
Covid-19 доведе до бум в онлайн търговията и до остра нужда от професионални кадри в логистиката. Отразява ли се
това на работата ви?
Преди всичко ние възприехме кризите като
възможност. Така или иначе бяхме заложили
в стратегическата си рамка акредитация
на дистанционно обучение, а покрай Covid-19
просто се наложи да го направим много порано.
Войната в Украйна, колкото и печално събитие да е, също отваря нови възможности: от една страна, за солидарност, а от
друга - за съвместно развитие на проекти
с украински учени и студенти. В нашите об-

щежития сме приютили украински студенти
от сродни с нашите специалности. Учени от
Украйна, без да пренебрегваме и научните си
контакти с руски партньори, също започват
да работят с нас. Добър пример за партньорството, което понякога се ражда именно от подобни изключително тежки кризи.
ВУТП е от малкото държавни висши училища, в което проблемът е не как да се
запълнят бройките, а как да се отпуснат
допълнителни заради големия интерес.
Кои специалности са най-атрактивни към
за кандидатите и кои остават по-незабелязани?
Безспорно по-пренебрегвани са специалностите, свързани с управлението, но и това
е резултат на политиката, която държавата прилага през последните години. Там
има отлив. Но за сметка на това все поголямо търсене се регистрира към специалности като Киберсигурност на високите
технологии, Киберсигурност в бизнеса, Дигитална публична администрация, Дигитално предприемачество и високи технологии,
Телекомуникации, Софтуерно проектиране,
Дигитално лидерство. Специалностите на
бъдещето. За тях има състезание сред кандидат-студентите.
Още от 2020 година започнахме да създаваме
интердисциплинарни специалности с други
университети, и от 15 септември ще имаме
първите такива на образователния пазар в
България: Телемедицина, заедно с Медицинския университет в Плевен, Софтуерно проектиране в медицината с Медицинския университет в Пловдив, Системи за организация
на въздушния транспорт с Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски", Дигитална икономика със Стопанската академия
в Свищов... Предстои ни разработването и
на нови интердисциплинарни програми, но те
ще стартират от по-следващата година.
Разговаряли сме с вас и преди, че България
има и традициите, и други фактори да се
превърне в силна образователна дестинация. Което е и универсално решение за демографската криза. Ако зависеше от вас,
както бихте направили в тази посока?
Светът отдавна го е измислил. Привлекателни образователни дестинации се създават по същия начин, по който се създават
и желани туристически дестинации. Ролята
на държавата в този процес е безспорна.
За целта преди всичко трябва да създадеш
силни, конкурентоспособни и тясно специализирани образователни институции в
страната. И после да им изграждаш репутация успоредно с репутацията на държавата.
Това са съвместни усилия, в които няма как
да отрека ролята на Министерството на
образованието и науката като координатор
и инициатор.
April 2022
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PROFESSIONS OF
THE FUTURE ARE
INTERDISCIPLINARY
Prof. Miglena Temelkova, dean of University of Telecommunications and Post,
for Bulgaria ON AIR
By KONSTANTIN TOMOV / Photography BORISLAV ZHUYKOV

P

rofessor Temelkova, the University
of Telecommunications and Post
(UTP) is in fact the oldest specialized higher education school in
Bulgaria. It celebrated its 140 anniversary
last year. How do you see the future of an
institution with so many traditions?
Usually, the future is a vision, which looks hard
to achive at first sight and one that many people perceive as impossible.
Our vision is related to to maintaining the
quality of education, preserving and enriching
traditions, the development of innovative educational products, the development of interdisciplinarity - because interdisciplinary specialties are the professions of the future.
For a long time we hear complaints that
there are too many universities in Bulgaria
and that the smaller and more specialized
ones spend unnecessary funds on separate
administrations when they could unite.
The state has even recently announced
some steps in this direction. But isn’t this
just another interfering against free competition which was supposed to be the core
of the educational reform? Is there still a
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fear from competition in the educational
system?
A lot of topics are involved in this question.
First of all, after November 10, 1989, there
are no new public higher education schools.
Only private ones. The public schools are
even with one less. The Higher Artillery
School in Shumen dropped out of the map of
Bulgarian education. So the thesis that there
are too many universities is not true. The
problem of the Bulgarian higher education is
another. Liberalisation in relation to accreditation of specialties outside the typical profile
of the respective higher school. Today we
have enough examples of universities which
before 1989 were stricly specialized and today they offer many more specialities. However, this may not always correspond with the
region’s needs where the particular university is located. If someone wants to compile
a quality map of Bulgarian higher education,
that person should first make an analysis of
the needs of the regions and tie these needs
with the specialties in higher education. If
we can speak of a state intervention at all,
it should be connected to the real needs of
the economy.

The idea of combining the five so-called
“technical” higher education schools in Sofia didn’t last long...
In recent months, we have witnessed the executive power declaring some intentions, and
then, realizing perhaps their absurdity, abandons them. The same happened with the idea
of uniting some higher education schools.
Maybe this was an experiment of the Minister
of Education, because in the past weeks, under the pressure of student councils of the affected universities and the intervention of the
Ombudsman, he was forced to send letters,
declaring that such decision for consolidating
and uniting will be only voluntary. So again we
witnessed an intention for a reform and then
a quiet withdrawal of the declared reformist
intention.
As for competition, it is the driving force behind
any development. Exactly the noble race between the universities, the most innovative educational products are born. The prospective
students, the economy and the society also
benefit from this. The competition should not
be restricted. The role of the state should be
brought to regulation of the higher education
and accreditation of the universities – but
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accrediation, tailored to the regions’ economy needs.
At the same time, you are far from opposed
to partnerships with other universities. UTP
was amongst the pioneers in this regard,
creating joint projects with the Academy of
Economics in Svishtov, medical universities, Technical University of Varna… Now
an idea creeps in, universities with shared
specialities to be able to issue joint diplomas. What is your opinion on this?
Yes, they can issue joint diplomas – this will
soon be a fact with the recent changes in the
Higher Education Act. The higher education
schools that have shared educational programs, will be able to issue a diploma for the
respective program jointly. This is not a unique
practice. It is also applied in other countries,
but an innovative Bulgarian elements has been
added. Around the world, most often, the diploma is being duplicated, meaning, two identical diplomas are issued from both universities, partnering in the specific program. It is
precisely this simultaneous entry of the two or
more higher schools in the diploma that is the
Bulgarian contribution.
You say that I am not against partnerships.
Moreover, I am not opposing the idea of the
Minister to create larger structures. Just not
the way it was first presented – without the
consent of the affected subjects and without
having a conversation with them. And not with
the philosophy the change was proposed.
The Minister borrows the French model, but
he envisages the consolidation of universities
with huge investments. For example, the Uni-
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versity of Paris, which has been planned for
decade and with an investment of a 6 billion
euros. While in our country this was proposed
almost from today to tomorrow, and no one
considered that a huge investment is required.
Of course, the Bulgarian educational practice
has no reglamentation of such merges, being
spoked of by the Minister, and they should be
really carefully presented. First of all, it is not
a secret that the education is conservative
system. Second, our model of high education
is Soviet-German and applying and AngloSaxon string in it will hardly ever give the expected result. The idea is initially good, but it
should have been complied with the Bulgarian educational tradition and the reality of our
higher education. The idea should be based
on a preliminary analysis.
And one more thing: the model, proposed by
the Ministry of Education and Science, suggests unification of scientific fields, but this,
although borrowed from abroad, is outdated
model, because economy development, and in
particular a 4.0 and 5.0 industry, requires interdisciplinary professions. Those professions
that focus only on skills in one area will not
be relevant. Only those specialists, who have
the skills to handle interdisciplinary knowledge
will be competitive. Interdisciplinarity requires
such associations and partnerships as the
ones we were the first in Bulgaria to make.
You mentioned before that education is a
conservative system. Many Bulgarian universities still prefer traditional acquisition of
knowledge. In areas as information technologies however this is incomprehensible – the

development is so fast that it is pointless to
remember an information. Instead of that it
is needed to manage the skill to discover
it when it’s necessary. How are things with
you?
You have opened another painful topic: regulation of professional higher education. In the
strategy three types of higher schools are set:
research schools, vocational and purely educational schools. The research schools were
determined in the summer of 2021 – the socalled in our circles ‘Magnificent seven’. But
the other two kinds are still undefined. This
exactly is the greatest need in our system:
to indicate the criteria that these other two
kinds of higher schools shall meet, as also the
methods for their financing. Because putting
the same track on research, vocational and
educational universities is discrimination. Under the Recovery and Sustainability Plan, a
huge financial resource of over BGN 200 million will be poured into each of these seven
research universities. This puts them in an unequal position with the others - professional
and educational, and I would say again that
we still do not know which school will fall into
which group.
Here again, we focus on what will be needed
in the future. For example Industry 5.0 will be
the speciality procurement industry. Mass production will be obsolete, displaced by small
batches, unique series, with an introduced
creative element, by the boutique. These will
be the most expensive services in future. At
this background, the consolidation of higher
education institutions seems a bit ridiculous.
Only small universities could bring the added
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value that Industry 5.0 will need. By the way,
even now the backbone of the European
economy is small and medium-sized enterprises. It is logical that the backbone of the
education system in Europe should be small,
specialized and professionally oriented universities. Which brings me back to the first part of
your question: It is in these specialized universities, such as ours, that practical training is
particularly strong. We have huge percentage
of classwork conducted in authentic business
environment and by experts in practice who
are working in some of the largest technology
and telecommunications companies.
All visionaries agree that the lack of competence at new work places will lead to poverty in future. Countries that are not developing such competence, would evolve slower.
Do you notice any change in the political
will in this area in our country, after many
years Bulgaria was in the queue in the EU
in terms of education expenses.
Unfortunately, in recent months I do not notice
any. Education is part even of the national security of a state, even because this is it’s potential for future development, if you will. That
is why each country shall have long-term strategy politics in the scope of education. While
in recent months we have witnessed attempts
at unconsidered reform, which was eventually
abandoned. This means either that the education system is not well known enough, or that it
is just a piece of work for some reason.
Recently the Minister complained that large
part of the high-school graduates did not
understand three-quarters of the material.
What is the quality of the student candidates according your observations?
This topic about the high-school education is
probably the most painful one: there is no uniform standard for students' knowledge. Due
to the single fact that there are multiple textbooks in the same subject as also the teacher
is given the opportunity to choose which one
to use. If there are two biology teachers in the
same school, different classes can study in
different textbooks. This does not lead to unification of the knowledge that a student must
have when receiving a high school diploma.
When talking about regulatory role of the
state, this is where it really should manifest
– It should provide uniform standard for each
student’s knowledge.
The Minister of Education and Science presented in recent months the idea of the final
high-school examination to be an entrance for
higher schools. But here I have to object to
him: the final high-school exams cannot fulfil
this role precisely because of the lack of a uniform standard for knowledge at the end of the
12th grade. For this reason higher schools, for
which there is a higher demand, including our,

"This topic about
the high-school
education is
probably the
most painful
one: there is no
uniform standard
for students'
knowledge. Due
to the single fact
that there are
multiple textbooks
in the same
subject"
are forced to apply additional entering exam.
Since, you shall agree on that, there is no way
to admit students without solid fundamental
knowledges in programs such as Cybersecurity of high technologies, or Telecommunications, or Software Design in medicine, Systems for organization of air transport, Digital
Public Administration, Digital entrepreneurship
and high technology. Even at the entrance of
such programs, certain basic knowledge of
students is needed in order for their study to
be complete. Therefore, final high-school exams cannot be an entrance for all universities.
And the final school examination is a single
check, which is not protected from manipulations, accidents and so on...
That’s correct. Recently I was involved in work
group and there we were led to the conclusion
that there’s nothing wrong if instead matriculation, a student could have a portfolio where
the results of his/her knowledge tests would
be periodically reflected. These tests might
form also his/her final assessment at the end
of the high school education system. This way
we would escape the problem with the dark
part of the economy as lessons before graduation, the related stress in children, subjective
assessments ...
Covid-19 brought a boom in the online trading and an acute need for professional logistics staff. Does this affect your work?
Above all, we perceived these crisis as an
opportunity. In any case, we had set accreditation for distance learning in our strategic
framework, and with Covid-19 we just had to

do it much earlier.
The war in Ukraine, as sad as it may be, also
discloses new opportunities: on the one hand,
for solidarity and, on the other - for joint development of projects with Ukrainian scientists and students. In our dormitories we have
sheltered Ukrainian students from similar programs. Ukrainian scientists, without neglecting
our scientific contacts with Russian partners,
are also starting to work with us. A good example of a partnership that is sometimes born
out of such extremely severe crises.
The high college of telecommunications
and posts is one of the few state higher
schools where the problem is how to provide extra places due to the great interest
and not how to fill the ones. Which majors
are most attractive to candidates and which
ones go unnoticed?
Undeniably management related programs
are more neglected, but this is also a result
of the governing which the state pursued in
recent years. There is an ebb. But on the other
hand, there is a growing demand for programs
such as Cybersecurity of high technologies,
Cybersecurity in business, Digital Public Administration, Digital entrepreneurship and high
technology, Telecommunications, Software
Design, Digital Leadership. Future’s programs.
There is competition among students in regard
of these programs.
Since 2020 we started creating interdisciplinary programs for other universities and from
September 15 we will have the first ones on the
Bulgarian educational market: Telemedicine,
jointly with the Medical University in Pleven,
Medical software design jointly with Medical
University in Plovdiv, Systems for organization
of air transport jointly with the Higher Air Force
School "Georgi Benkovski", Digital economics
jointly with the D. A. Academy of Economics in
Svishtov… We are also about to develop new
interdisciplinary programs but they will launch
from the next year.
We have discussed with you before that
Bulgaria has as traditions as also other factors to turn into strong educational destination. This would be also universal solution
for the demographic crisis. If this depends
on you, what would you do in this regard?
The world has already figured it out. Attractive educational destinations are created the
same way desired tourist destinations are created. The state’s role in this process is indisputable. For this purpose firstly you need to
create strong, competitive and narrowly specialized educational institutions in the country.
Afterwards you need to build their reputation
in parallel with the country’s reputation. These
are joint efforts in which I cannot deny the role
of the Ministry of Education and Science as a
coordinator and initiator.
April 2022
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ВОЙНА ОТ
БЪДЕЩЕТО
Конфликтът в Украйна показа, че и през XXI век,
както винаги, победата се решава от хората, а не от
техниката
Текст БОЙКО ВАСИЛЕВ / Фотография ISTOCK

П

роблемът с войните е, че винаги
си готов за предишната.
Замислете се как изглеждаше
войната от бъдещето през януари 2022. Технологична операция: по-доброто въоръжение решава всичко. Имаш
ли дронове, модерна авиация, ракети с висока точност, и смазващо предимство в
техниката и живата сила, никой не може
да те спре. Войниците на врага? Те нямат
значение. Повечето ще се уплашат, останалите ще загинат.
ЗНАЕХМЕ КАКВО СТАНА В СИРИЯ, ЛИБИЯ и Нагорни Карабах. В първия конфликт
Русия участваше пряко, във втория с наемници от “Вагнер”, в третия никак. И в
трите Турция подкрепяше другата страна. Турските бойни дронове “Байрактар”
показаха жестоката си ефикасност; в
Нагорни Карабах въоръжените с тях азербайджанци пометоха арменската армия.
Но в Сирия руските военни участваха пряко и само това имаше значение.
Изводите бяха ясни. Затова Украйна тру-
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паше “Байрактари”, а Русия – самочувствие. Планираше просто да влезе в Украйна,
и Киев да капитулира.
Както отбеляза експертът Камил Галеев, Русия вкара в Украйна първо елитните парашутни войски ВДВ и жандармеристите от “Росгвардия”. Обучени да
потушават безредици, те бяха добри да
укротяват градове, но не и да се бият
срещу истинска армия. Това не се и очакваше. Танковете нахлуват, Зеленски
бяга в Полша, а ти бързо елиминираш
малките джобове на съпротива. Че защо
да се бият украинците? Нали разузнаването, което долага на началството
това, което то иска да чуе, вече е разказало, че Украйна (която и без това не
съществува) чака “братушките” с хляб и
сол?
ТАКА ТРЯБВАШЕ ДА СТАНЕ. НО НЕ СТАНА. Стоварените на летище “Хостомел”
200 руски парашутисти загинаха под украинския огън. Казват, заедно с кучетата,
тренирани да усмиряват демонстрации.

Вярата в собствената пропаганда не помага, особено когато си на война.
Това е и първият извод за войните на бъдещето. Детайлното познаване на противника решава нещата още преди да
литнат ракетите. Понякога то може и да
предотврати войната. В “Сомнамбулите”
историкът Кристофър Кларк показва как
през 1914 водачите на Европа се оплитат
в собствените си планове и страхове. Те
не разбират целите на противника; не
знаят докъде може да стигне. Струва им
се, че ако се забавят, ще загубят повече.
Вървят към войната като сомнамбули –
„гледащи, но невиждащи, преследвани от
сънища, но слепи за реалността на ужаса,
който ще донесат на света“. И ето ти
Първата световна, в която всички губят.
Днес, когато светът се крепи на крехък
баланс, Русия воюва, а Китай поглежда
крадешком към Тайван, ти трябват здрави нерви и отлично разузнаване. Само тогава, ако перифразираме Сун Дзъ, войната
трябва да бъде спечелена, преди да бъде
започната.
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ВТОРИЯТ ИЗВОД Е, ЧЕ НЕ ТЕХНИКАТА
РЕШАВА ВСИЧКО. Във войните побеждават войници. Както казваше навремето
Джон Маккейн, “никой не се предава на
самолет”.
Вижте украинците. Казашката традиция,
описана от Гогол и Сенкевич, повелява,
че свободният човек трябва да воюва, за
да защити свободата си. Млади момчета
жертват живота си, за да защитят моста, позицията, другарите. Срещу тях
Русия изпраща не разглезените синове на
Москва и Санкт Петербург, а бойци от
бедния краен Изток, готови на жертва и
жестокост. Да не забравяме, на война се
умира.
Но кой е готов да умре? Доскоро мислехме,
че това е привилегия на джихадистите. С
очите си видях как срещу тях успех имат
други готови да умрат - иракските кюрди
пешмерга, “изправените срещу смъртта”.
Германският учен Гунар Хайнзон обясняваше войната като феномен на многото
деца: само големите семейства могат да
отделят синове за умиране. Представете

си днешния богат, изтънчен, либерален
човек, с едно-единствено дете. Как да го
даде на военните? Неслучайно, едва една
четвърт от европейците са готови да се
бият. В Близкия изток и Африка този процент е далеч над 70.
УКРАИНЦИТЕ ПОКАЗАХА, ЧЕ СА ГОТОВИ
на саможертва за своята земя. Войните
на бъдещето ще изискват такава всеотдайна и смела пехота. Кой ще я достави?
Амбициозни бежанци? Крайни авантюристи? Декласирани малцинства? Народи
със силна демография и боеви етос като
албанците? Не знам. Вероятно експертите усилено мислят по въпроса.
И още един, трети извод. Доскоро смятахме, че дисциплината и централизираната
командна структура решават всичко. Украинските военни показват колко силна е
ролята на децентрализацията, импровизацията и инициативата. Това също е тяхна традиция: от маневрите на казашките
разезди до батюшка Махно, който измисли
тачанката. Талантливият командващ ук-

раинските войски, ген. Валерий Залужний
(роден през 1973), позволява на полевите
командири да действат на своя глава, поемайки своите рискове.
Вероятно той знае това, за което Толстой се бе досетил във “Война и мир”.
Безполезно е да си мислим, че ще начертаем съвършения боен план и всичко
ще мине изрядно. В мъглата на войната
предписанията изчезват и остава човешката смелост, изобретателност и
издръжливост.
ЗАТОВА НЕКА ВОЕННИТЕ ЕКСПЕРТИ спорят колко остарял е танкът и колко е
страшен дронът. В бъдещето ще победи
онзи, който е готов да умре. Който познава реалността. Който изненада противника. Но преди всичко онзи, който спечели
войната, без да я води.
Защото последният извод всъщност е
стар, колкото света. Започнеш ли война,
вече си направил една грешка в повече. И
въобще не е сигурно, че ще останеш само
с нея.
April 2022
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WAR OF
THE FUTURE
The conflict in Ukraine has shown that in the 21st century, as
always, victory is decided by people, not technology
By BOYKO VASILEV / Photography ISTOCK

T

he problem with wars is that you are
always ready for the previous one.
Imagine what the war of the future
looked like in January 2022. Technological operation: better armaments solve
everything. If you have modern aviation, highprecision missiles, and a crushing advantage
in technology and manpower, no one can stop
you. Enemy soldiers? They don't matter. Most
will be scared, the rest will die.
WE KNEW WHAT HAPPENED IN SYRIA,
LIBYA and Nagorno-Karabakh. Russia was
directly involved in the first conflict, indirectly in the second through Wagner mercenaries, and was not involved in the third. In all
three, Turkey supported the other side. Turkish Bayraktar drones have shown fierce efficiency; in Nagorno-Karabakh, Azerbaijanis
armed with them swept away the Armenian
army. But in Syria, the Russian military was
directly involved, and that was all that mattered.
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The conclusions were clear. That is why
Ukraine was gaining Bayraktari and Russia was gaining self-confidence. Moscow
planned to simply enter Ukraine, and Kyiv to
capitulate.
As the expert Kamil Galeev noted, Russia first
brought in Ukraine the elite parachute troops
of the Airborne Forces and the gendarmerie
from the Rosguard. Trained to quell riots, they
were good at taming cities, but not at fighting
a real army. This was not to be expected. The
tanks invade, Zelenski flees to Poland, and
you quickly eliminate the small pockets of resistance. And why should the Ukrainians fight
at all? Hasn't the intelligence, which reports to
the authorities what it wants to hear, already
said that Ukraine (which does not exist anyway) is waiting for the "brothers" with bread
and salt?
THAT'S HOW IT HAD TO HAPPEN. BUT IT
DIDN'T. 200 Russian paratroopers that landed at Gostomel Airport died under Ukrainian

fire. They say, along with dogs trained to quell
demonstrations. Belief in one's own propaganda does not help, especially when you are
at war.
This is the first conclusion about the wars of
the future. Detailed knowledge of the enemy
decides things before the missiles fly. Sometimes it can prevent war. In The Sleepwalkers, historian Christopher Clark shows how in
1914 European leaders became entangled in
their own plans and fears. They did not understand the goals of the enemy; they didn't
know how far it can go. It seemed to them
that if they slow down, they will lose more.
They went to war like sleepwalkers - "seeing
but not seeing, haunted by dreams, but blind
to the reality of the horror they will bring to
the world." And here is the First World War, in
which everyone loses.
Today, when the world is on a delicate balance, Russia is at war, and China is stealthily looking at Taiwan, you need strong nerves
and excellent intelligence. Only then, to para-
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phrase Sun Tzu, must the war be won before
it can begin.
THE SECOND CONCLUSION IS THAT technology does not solve everything. Soldiers win
wars. As John McCain once said, "no one surrenders to an airplane."
Look at the Ukrainians. The Cossack tradition, described by Gogol and Senkevich, dictates that a free man must fight to defend his
freedom. Young boys sacrifice their lives to
protect the bridge, the position, the comrades.
Russia is sending against them not the spoiled
sons of Moscow and Saint Petersburg, but
fighters from the poor Far East, ready for
sacrifice and cruelty. Let's not forget, in war
people die.
But who is ready to die? Until recently, we
thought it was a privilege for jihadists. I saw
with my own eyes how others ready to die
succeed against them - the Iraqi Kurds Peshmerga, "those facing death". The German scientist Gunnar Heinsohn explained the war as

a phenomenon of many children: only large
families can spare sons for death. Imagine today's rich, sophisticated, liberal western man
with only one child. How to give it to the military? Not coincidentally, only a quarter of Europeans are ready to fight. In the Middle East
and Africa, this percentage is well over 70.
THE UKRAINIANS HAVE SHOWED that they
are ready to sacrifice themselves for their
land. The wars of the future will require such
dedicated and courageous infantry. Who will
deliver it? Ambitious refugees? Extreme adventurers? Declassified minorities? Peoples
with strong demographics and fighting ethos
like the Albanians? I do not know. Probably
the experts are thinking hard about it.
And one more, third conclusion. Until recently,
we thought that discipline and a centralized
command structure decided everything. The
Ukrainian military shows how strong the role
of decentralization, improvisation and initiative is. This is also their tradition: from the ma-

neuvers of the Cossack detachments to Father Makhno, who invented the tachanka. The
talented commander of the Ukrainian troops,
Gen. Valery Zaluzhny (born in 1973) allows
field commanders to act on their own, taking their own risks. He probably knows what
Tolstoy had guessed in War and Peace. It is
useless to think that we will draw the perfect
battle plan and everything will go well. In the
fog of war, precepts disappear and human
courage, ingenuity and endurance remain.
THAT'S WHY THE MILITARY EXPERTS
SHOULD not argue about how old-fashioned
the tank is and how scary the drone is. In the
future, he who is ready to die will win. Who
knows reality. Who surprised the opponent.
But above all, the one who won the war without waging it. Because the last conclusion is
actually as old as the world. If you start a war,
you have already made one more mistake.
And it is not at all certain that you will be left
alone with it.
April 2022
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ЧОВЕКЪТ,
КОЙТО
ИМАШЕ
СЪВЕСТ
20 мисли на Бъртранд
Ръсел, една от най-ярките
личности на последния век

Т

ри страсти - прости, но непобедимо силни - ръководиха живота ми: копнежът за любов,
търсенето на знание, и непоносимата жалост към страданията на
човечеството", пише Бъртранд Ръсел
в пролога към автобиографията си. На
18 май 2022 отбелязваме 150 години от
рождението на един от най-забележителните мислители, учени и хуманисти,
и изобщо една от най-ярките личности
на ХХ век.
Бъртранд Ръсел е роден през 1872 в
Уелс, в един от най-изтъкнатите аристократични родове на Великобритания
(дядо му е два пъти министър-председател). Но вместо с традиционната в
семейството военна или политическа
кариера, Бъртранд Ръсел ще остане в
историята с огромния си принос към
философията, логиката, математиката - а също и като убеден пацифист,
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лежал в затвора заради убежденията
си през Първата световна война, критикувал остро и сталинизма, и намесата на САЩ във Виетнамската война. И,
разбира се, като остроумен оратор и
талантлив писател, което през 1950 му
донесе и Нобеловата награда за литература. Bulgaria ON AIR подбра 20 класически цитата на Ръсел, които ще ви
помогнат по-ясно да се ориентирате в
съвременния свят.

днес мнение някога е било ексцентрично".

"Казват, че човекът е рационално животно. През целия си живот търсих доказателство, което би могло да подкрепи това".

"Никога не бих умрял за убежденията си,
защото може и да греша".

"Времето, което си пропилял с удоволствие, не е пропиляно време".
"Не се бойте да сте ексцентрични в
мненията си, защото всяко общоприето

"Фундаменталната причина за проблемите ни е, че в съвременния свят
глупаците са твърдоглавно уверени, а
интелигентните са изпълнени със съмнения".
"Хората се раждат невежи, а не глупави. Глупави ги прави образованието".

"Нашите велики демокрации все още
вярват, че глупавият човек е по-вероятно да бъде честен от умния. А политиците ни се възползват от този предразсъдък, като се преструват на дори
по-глупави, отколкото ги е е създала
природата".

ANALYSIS
ANNIVERSARY

"Има два мотива, за да прочетеш книга:
първият е, че ще ти достави удоволствие; а вторият, че ще можеш да се хвалиш с това".
"И да имаше Бог, никак не ми се вярва,
че той до такава степен би страдал
от тревожна суета, че да се обижда от
онези, които се съмняват в съществуването му".
"Един от симптомите на наближаваща
нервна криза е вярата, че работата ти
е ужасно важна".
“Разказът на глупавия човек за онова,
което е казал умният, никога не може
да бъде точен, защото той подсъзнателно превежда онова, което чува, в
нещо, което е в състояние да разбере".
"Прекомерната грижата за притежанията ни, повече от всичко останало, ни
пречи да живеем свободно и благородно".
"Колективният страх стимулира стадния инстинкт, и поражда ожесточеност към онези, които не се възприемат като членове на стадото".
"Никой не клюкарства за скритите добродетели на другите".
"Човек по правило трябва да уважава
общественото мнение дотолкова, че да
избегне гладуването и попадането си в
затвора. Всичко отвъд тази степен е
доброволно подчинение на ненужна тирания, която ще попречи на щастието
ви".
"Войната не определя кой е прав - само
кой е останал изправен".
"Науката е онова, което знаеш, а философията е онова, което не знаеш".
"Демокрацията е процес, чрез който хората избират онзи, който да носи вината".
"Ако в днешния свят съществуваше достатъчен брой хора, които искат собственото си щастие повече, отколкото
искат нещастието на другите, бихме
построили Рая само за няколко години".
"Светът е пълен с вълшебни неща, чакащи търпеливо съобразителността ни
да се изостри малко".
"От всички форми на предпазливост,
предпазливостта в любовта е може
би най-фатална за истинското щастие".

A Man with a
Conscience
20 quotes by Bertrand Russell, one of the brightest
personalities of the last century

T

hree passions, simple but overwhelmingly strong have governed my life: the
longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind”, Bertrand Russell wrote in the
prologue to his autobiography. May 18, 2022
marks the 150th anniversary of the birth of one
of the most remarkable thinkers, scientists and
humanists, and one of the brightest personalities
of the Twentieth century.
Bertrand Russell was born in 1872 in Wales, into
one of Britain's most prominent aristocratic families (his grandfather was a two-time prime minister). But instead of his family's traditional military
or political career, Bertrand Russell will go down
in history for his tremendous contributions to philosophy, logic, mathematics - and as a staunch
pacifist who was imprisoned for his beliefs during World War I, and later sharply criticized Stalinism and US intervention in the Vietnam War.
And, of course, he is remembered as a witty orator and a talented writer, which brought him the
Nobel Prize in Literature in 1950. Bulgaria ON
AIR has selected 20 classic quotes from Russell,
which will help you navigate more clearly in the
modern world.
“It has been said that man is a rational animal. All
my life I have been searching for evidence which
could support this.”
“Do not fear to be eccentric in opinion, for every
opinion now accepted was once eccentric.”
“There are two motives for reading a book; one,
that you enjoy it; the other, that you can boast
about it.”
“The fundamental cause of the trouble is that in
the modern world the stupid are cocksure while
the intelligent are full of doubt.”
“I would never die for my beliefs because I might
be wrong.”
“A stupid man's report of what a clever man
says can never be accurate, because he unconsciously translates what he hears into something
he can understand.”
“And if there were a God, I think it very unlikely
that He would have such an uneasy vanity as to
be offended by those who doubt His existence”

“Our great democracies still tend to think that
a stupid man is more likely to be honest than a
clever man, and our politicians take advantage
of this prejudice by pretending to be even more
stupid than nature made them.”
“One of the symptoms of an approaching nervous breakdown is the belief that one’s work is
terribly important.”
“It is the preoccupation with possessions, more
than anything else, that prevents us from living
freely and nobly.”
“Collective fear stimulates herd instinct, and
tends to produce ferocity toward those who are
not regarded as members of the herd.”
"No one gossips about other people’s secret virtues.”
“One should as a rule respect public
opinion in so far as is necessary to avoid
starvation and to keep out of prison, but
anything that goes beyond this is voluntary
submission to an unnecessary tyranny, and
is likely to interfere with happiness in all
kinds of ways.”
"War does not determine who is right - only who
is left."
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
"Men are born ignorant, not stupid. They are
made stupid by education".
"Science is what you know, philosophy is what
you don't know".
"Democracy is the process by which people
choose the man who'll get the blame".
"If there were in the world today any large number of people who desired their own happiness
more than they desired the unhappiness of others, we could have a paradise in a few years".
"The world is full of magical things patiently waiting for our wits to grow sharper".
“Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happin.
April 2022
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ХРОНИКИ ОТ
СВЕТЛИНА И СЯНКА
CHRONICLES OF
LIGHT AND SHADOW
През април станаха ясни победителите от тазгодишното издание на Sony
World Photography Awards, вероятно най-престижния конкурс за фотография
в света. Организацията, основана през 2007 от Скот Грей, е водещата
глобална платформа, посветена на развитието и напредъка на
фотографското изкуство. След като в два поредни броя ви представихме
най-интересните кадри от националните конкурси и конкурса за любители,
сега е ред на професионалистите. Голямата експозиция с наградените
фотографии е в лондонската Somerset House до 2 май, но сега можете да
я видите и на борда на Bulgaria Air, с любезното разрешение на The World
Photography Organisation.
The winners of this year's edition of the Sony World Photography Awards, probably
the most prestigious photography competition in the world, were anounced in April.
Founded in 2007 by Scott Gray, the organization is a leading global platform dedicated
to the development and advancement of the photographic art. After presenting, in two
consecutive issues, the most interesting shots from the national competitions and
the amateur competition, now it's the turn of the professionals. The large exhibition of
award-winning photographs is in London's Somerset House until May 2, but now you
can see it on board Bulgaria Air, courtesy of The World Photography Organization.

Светлината на рампата, от Милан Радишич
In the Limelight, by Milan Radisics
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Куаруп, от Рикардо Телес
Kuarup, by Ricardo Teles

PHOTOGRAPHY
SONY AWARDS

Конструкция 1746, от Харуна Огата и Жан-Етиен Портай
Construction 1746, by Haruna Ogata & Jean Etienne Portail

Живот в преход, част 6, от Шунта Кимура
Living in the Transition pt.6, by Shunta Kimura
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Поредица Dorf, от Домагой Бурилович
Dorf Series, by Domagoj Burilovic

Смоуки, от Хю Фокс
Smokey, by Hugh Fox
Мигранти 01, от Адам Фъргюсън
Migrantes 01, by Adam Ferguson
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WPP 10, от Алехандро Сегара
WPP 10, by Alejandro Cegarra
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otel Lamps, by Holger Bücker
Излитане, от Адам Прити
Take-Off!, by Adam Pretty

Гола земя, от Лоренцо Поли
Bare Land, by Lorenzo Poli

Ришад, от Филип Валтер Велман
Rishad, by Phillip Walter Wellman
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Портфолио-10, от Марлена Валтхаузен
Portfolio-10, by Marlena Waldthausen

Отмервайки времето, от Мартин Брьон
Measuring Time, by Martin Broen

Изследване на бъдещето 3, от Лука Локатели
Future Studies 3, by Luca Locatelli
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ЯДРЕНО
ВЪЗКРЕСЕНИЕ
11 години след Фукушима атомната енергеника получава реабилитация по спешност

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография ISTOCK

Я

дрена авария": едва ли ще откриете по-зловещо звучащи
думи за съвременния човек.
Само че, чисто статистически, е трудно да се обясни защо е така.
Смъртният ужас, който ни вдъхват
имена като "Чернобил" и "Фукушима", ни
най-малко не се подкрепя от статистиката. Официалният брой на жертвите
от Чернобил, най-страшната ядрена
катастрофа в историята, е 78 души - с
22 по-малко, отколкото са загиналите
по българските пътища само през ноември 2021 година. Официалният брой
на жертвите от Фукушима - аварията,
която на практика блокира развитието на ядрената енергетика - е... един.
Всъщност доста повече хора са загина-
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ли от облъчване при сгрешена радиотерапия срещу рак, отколкото от ядрени
аварии (например 17 жертви в онкологична болница в Панама през 2000-2001,
13 в Коста Рика през 1996, 11 в Испания през 1990, 10 в Кълъмбъс, САЩ, през
1974-1976).
РАЗБИРА СЕ, В ТАЗИ СТАТИСТИКА НЕ
СЕ ВКЛЮЧВАТ потенциалните жертви на радиационното замърсяване: ООН
преди време пресметна, че аварията в
Чернобил ще причини преждевременната смърт на около 4,000 души в рамките на 30 години след 1986. Но и това не
обяснява степента на ужаса ни: в края
на краищата само през 2021 жертвите
на конфликта в Афганистан са минимум
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36,396 души. В Йемен са загинали между 26,000 и 31,000 жертви. Войната в
етиопската провинция Тиграй, за която вероятно не сте и чували, е отнела
до 19,200 живота според някои оценки.
А само за четири месеца през 2022 във
въоръжени сблъсъци в Мианмар са загинали 6890 души.
Защо тогава именно сравнително редките ядрени аварии са на първо място
в списъка ни с най-плашещи сценарии?
Дали защото радиацията е толкова невидима заплаха? Или може би защото хората в развития свят отдавна вече са
свикнали с мисълта, че войната е нещо,
което се случва само на другите, докато
ядрената авария може да сполети и тях?
Каквото и да е обяснението, масовият
страх след Фукушима доведе до тектонични размествания в енергийните планове на Европа, до мораториум върху ядрената енергия в някои държави и до поне
временно замразяване на ядрените планове в други. Само че днес, в рязко променената реалност на 2022 година, ядрената
енергия изглежда готова да възкръсне - и
дори Greenpeace вече не изглежда склонна
да протестира срещу това.
ВСЕКИ УЧЕНИК БИ МОГЪЛ ДА ВИ
КАЖЕ, че началото на атомната ера
е поставено на 16 юли 1945. В пустинята на Ню Мексико учените от проекта
"Манхатън" детонират плутониева бомба с мощност 20 килотона тротилов еквивалент. По-малко от месец по-късно
ще дойдат бомбардировките над Хирошима и Нагасаки.
Доста по-малко хора знаят кога започва
ерата на атомната енергетика. Вероятно защото събитието е несравнимо
по-скромно по мащаб: на 20 декември
1951 малкият реактор EBR I в Арко,
щата Айдахо, успява да захрани с енергия четири 200-ватови електрически
крушки. И преди това реактори са ползвани за генерация на електричество, но
този е първият, създаден специално с
тази
цел. През юни 1954 в Обнинск, в тогавашния СССР, за пръв път атомен реактор е съединен към електропреносната
мрежа.
Предимствата на атомната енергия са
несъмнени: тя е относително евтина
(ако не се смята голямата първоначална
инвестиция), надеждна, а също и чиста
- поне що сe отнася до атмосферни емисии. Отпадъкът от отработилото ядрено гориво в АЕЦ остава изключително
опасен в продължение на хиляди години
и изисква много внимателно съхранение
- но пък количествата са пренебрежимо
малки.
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ГЛАВНИЯТ НЕДОСТАТЪК Е В МАЩАБА
НА ПОСЛЕДСТВИЯТА, когато се случи нещо непредвидено. От потулената
катастрофа в Кищим през 50-те, през
аварията в щатската Three Mile Island
(1979), до бедствието в Чернобил през
1986, атомната енергетика е богата
на такива случаи. Но до 2011 те се смятаха или за вече преодолени грешки от
зората на технологията, или за продукт
на недостатъците на тоталитарната
система в СССР. Катастрофата във
Фукушима сложи край на тези илюзии.
На 11 март 2011 година атомната централа в Дайичи бе в отлично състояние,
с добре подготвен персонал и с множество сложни предпазни механизми. Нищо
от това не й помогна срещу комбинацията от мощно земетресение и огромно
цунами. Фукушима остана в историята
като втората най-тежка ядрена авария,
и единствената освен Чернобил, оценена като максималната седма категория
по скалата на INES.
Фактът, че дори на отговорните и технологично напреднали японци може да
се случи подобно нещо, убеди мнозина,
че атомната енергетика е прекалено
непредсказуема. Япония затвори по-голямата част от атомните си централи и остави само две функциониращи.
Германия изцяло се отказа от атомната енергия и наблегна на грандиозния
Energiewende (енергиен преход) - план да
премине изцяло на енергия от възобновяеми източници. Юрген Тритин, дългогодишният министър на околната среда,
уверяваше германците, че преходът ще
им струва едва около евро месечно за
домакинство - "цената на фунийка сладолед".
ДНЕС ТОВА ЗВУЧИ КОМИЧНО, РАЗБИРА СЕ. Един от наследниците на Тритин
призна преди време, че цената на прехода клони по-скоро към 1 трилион евро.
Енергийните сметки на домакинствата
в Германия скочиха до небето - както
впрочем и почти навсякъде другаде. А

ЯДРЕНИТЕ ПРОЕКТИ
РУСИЯ: Йордания, Египет, Тунис, Алжир, Мароко, Нигерия, Гана, Етиопия, Судан, Замбия,
Казахстан, Венесуела, Боливия, Парагвай,
Мианмар, Индонезия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Филипините, Куба, Узбекистан, Руанда,
Бурунди, Азербайджан, Република Конго, Шри
Ланка
КИТАЙ: Судан, Кения, Тайланд, Уганда, Камбоджа
ДРУГИ: Полша, Литва, Филипините, Кения

Прочистване във Фукушима
Clearing the site at Fukushima

парниковите емисии далеч не намаляват.
Основната причина за всичко това е в
самата природа на ВЕИ - възобновяемите източници на енергия. За разлика от
АЕЦ и ТЕЦ, производството от ВЕИ не
подлежи на пълен контрол. Обикновено моментите на голямо производство
(слънчев летен следобед) се разминават
във времето с моментите на голямо потребление (например зимата, около приготвянето на вечерята). А когато вятърните централи и фотоволтаиците
произвеждат повече, отколкото може
да поеме мрежата, се налага някои от
тях да се изключват. В страни като
Германия тогава на собствениците им
се плащат компенсации от бюджета.
Обратното - излишното електричество, генерирано в пиковете, води до при-
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да се зареждат при производствените
пикове. Или пък генерация на водород, от
който после при нужда обратно да се добива електроенергия. Но батериите са
невероятно скъпи, изискват много ресурси и производството им замърсява силно.
А за "водородното общество" е нужна изцяло нова, и струваща трилиони инфраструктура. И по двете направления вече
се работи, но няма никакви изгледи те да
решат енергийните проблеми на Европа
в обозримо бъдеще.

нудителен износ за съседни страни. И
понеже това претоварва и енергопреносните мрежи на последните, налага
се да им се плащат компенсации - отново от средствата на данъкоплатците. А в моментите, когато вятърната
и слънчевата енергия недостигат, на
германците се налага да изключват
големите промишлени потребители като, разбира се, плащат компенсации
и на тях. Алтернативата е да се внася
ток отвън - но той е произведен обикновено от въглища, газ или петрол, точно нещата, които "енергийният преход"
трябваше да елиминира.
ЕДНОТО СПАСЕНИЕ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА енергетика е да заложи на решения за съхранение на енергията. Примерно големи литиево-йонни батерии, които

Атомната енергия е
евтина - и плашеща.
За обикновените
хора страхът
идва от зловещия
опит с Чернобил и
Фукушима. За много
анализатори обаче
възраждането на
АЕЦ е свързано и
с геополитически
рискове

ВТОРАТА ВЪЗМОЖНОСТ Е, ЕСТЕСТВЕНО, АТОМНАТА енергия. Тя е евтина и
предсказуема - и плашеща. За обикновените хора страхът идва от зловещия
опит с Чернобил и Фукушима. За много
анализатори обаче възраждането на
АЕЦ е свързано и с геополитически рискове.
Ефектът от "ядрения отлив" на Запад
бе катастрофален за компаниите от
този сектор. Френският гигант Areva
и американската Westinghouse преминаха през банкрути и преструктурирания, от което сериозно пострада
развойната им дейност. Корейската
КЕРСО страда от силните настроения
срещу атомната енергия в родината
си. Това разчисти терена за възхода
на Русия и Китай. По данни на World
Nuclear Association, руската "Росатом"
има 28 потвърдени поръчки за нови
ядрени реактори в цял свят, на обща
стойност над 110 милиарда долара. Някои от тях са съвсем близо до България
- в Унгария (Paks II) и Турция (Мерсин).
За Русия, чиято икономика винаги се
е крепяла на експорта на нефт и природен газ, това е добра алтернатива
- не зависи от колебанията в цените
на енергоносителите, включва ангажименти с хоризонт 20-50 години, и е съпроводена с множество услуги с висока
добавена стойност. Но каква част от
тези договори ще оцелеят при растящата международна изолация на Русия
през 2022, е трудно да се предвиди.
Китай, който вече има възложени пет
международни ядрени проекта, може да
запълни вакуума. В Съединените щати
администрацията на Джо Байдън отдели 1.85 милиарда долара в бюджета за
2022 за атомна енергия, включително 1
милиард за изследователска дейност и
разработване на ново поколение малки
модулни реактори. Европейският съюз
ускорява темпото в разработването
на реактори за ядрен синтез (виж стр.
62). Изборът на посока за развитие в
такава среда очевидно е сложна дилема. Но отлагането му само ще я направи още по-сложна.
April 2022
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A NUCLEAR
RESURRECTION
The invention of British scientists can transform the way we
store energy
By KONSTANTIN TOMOV / Photography ISTOCK

N

uclear accident": you will hardly find
more ominous-sounding words about
modern man. However, purely statistically, it is difficult to explain why this is
so. The deadly horror that names like Chernobyl
and Fukushima inspire is not at all supported by
statistics. The official number of victims of Chernobyl, the worst nuclear accident in history, is 78
people - 22 less than those who died on Bulgarian
roads in November 2021 alone. The official death
toll from Fukushima - the accident that effectively
blocked the development of nuclear energy - is...
one. In fact, many more people have died from radiation because of cancer radiotherapy misstakes,
than from nuclear accidents (for example, 17 victims at a cancer hospital in Panama in 2000-2001,
13 in Costa Rica in 1996, 11 in Spain in 1990, 10
in Columbus, USA , in 1974-1976).
OF COURSE, THIS STATISTICS DOES NOT
INCLUDE the potential victims of radiation pollution: the UN recently estimated that the Chernobyl accident would cause the premature death of
about 4,000 people in the 30 years since 1986.
But that does not explain our horror. After all, in
2021 alone, the victims of the conflict in Afghanistan were at least 36,396. Between 26,000 and
31,000 people have died in Yemen. The war in
the Ethiopian province of Tigray, which you have
probably never heard of, has claimed up to 19,200
lives. And in just four months in 2022, 6,890 people were killed in armed clashes in Myanmar.
Why, then, are the relatively rare nuclear accidents
at the top of our list of most frightening scenarios?
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Is it because radiation is such an invisible threat?
Or maybe because people in the developed world
have long been accustomed to the idea that war
is something that only happens to others, while a
nuclear accident can happen to them?
Whatever the explanation, the mass fear after
Fukushima has led to tectonic shifts in Europe's
energy plans, a moratorium on nuclear energy in
some countries and at least a temporary freeze on
nuclear plans in others. But today, in the abruptly
changed reality of 2022, nuclear power seems
ready to resurrect - and even Greenpeace no
longer seems willing to protest.
ANY STUDENT COULD TELL YOU THAT THE
BEGINNING of the atomic era was laid on July 16,
1945. In the New Mexico desert, scientists from
the Manhattan Project detonated a 20-kiloton
TNT plutonium bomb. Less than a month later, the
bombing of Hiroshima and Nagasaki will follow.
Much less people know when the age of peaceful
nuclear power has started. Probably because the
event is incomparably more modest in scale: On
December 20, 1951, the small EBR I reactor in
Arco, Idaho, was able to power four 200-watt light
bulbs. Previously, reactors were used to generate
electricity, but this is the first one designed specifically for this purpose. In June 1954 in Obninsk, in
the then USSR, an atomic reactor was connected
to the electricity grid for the first time.
The benefits of nuclear energy are undeniable: it
is relatively inexpensive (if we do not consider a
major initial investment), reliable and also clean
- at least in terms of atmospheric emissions. The

nuclear fuel waste at the NPP remains extremely
dangerous for thousands of years and requires
very careful storage - but the quantities are negligible.
The main drawback is the magnitude of the consequences when something unforeseen happens.
From the wrecked catastrophe in Kyshtym in the
1950s, the crash in the US Three Mile Island
(1979), to the Chernobyl disaster in 1986, nuclear
power is saturated with such cases. But by 2011,
they were considered either to have already been
overcome at the dawn of technology, or to be the
product of the shortcomings of the totalitarian
systems such as the one in the USSR. The Fukushima disaster did away with these illusions. On
March 11, 2011, the Daiichi Nuclear Power Plant
was in top condition, with well-trained personnel
and many sophisticated safeguards. None of this
helped it against the combination of a powerful
earthquake and a huge tsunami. Fukushima has
remained in history as the second worst nuclear
accident, and the only one after Chernobyl to be
rated as the maximum seventh category on the
INES scale.
THE FACT THAT EVEN THE RESPONSIBLE and
technologically advanced Japanese can do something like this has convinced many that nuclear
power is too unpredictable. Japan shut down most
of its nuclear power plants and left operational
only two of them. Germany has completely abandoned nuclear energy and has emphasized the
grand Energiewende (energy transition), a plan to
switch entirely to renewable energy. Jürgen Trittin,

the then minister for the environment, assured the
Germans that the transition would only cost them
about a euro a month for a household - the "price
of an ice cream cone".
TODAY, THIS SOUNDS AS A JOKE, OF COURSE.
One of Trittin's heirs admitted some time ago that
the cost of the transition is closer to 1 trillion euros. Household energy bills in Germany skyrocketed, as they did almost everywhere else. And
greenhouse gas emissions are far from declining.
The main reason for all this is in the very nature
of renewable energy sources. Unlike NPPs and
TPPs, renewable energy production is not subject
to full human control. Usually the moments of high
production (sunny summer afternoon) differ from
the moments of high consumption (for example,
winter evenings, when dinner is prepared). And
when wind farms and photovoltaics produce more
than the grid can handle, some of them have to be
shut down. In countries like Germany, their owners
are then paid compensation from the budget.
Conversely, excess electricity generated at peaks
leads to forced exports to neighboring countries.
And because this overloads the energy networks
of the latter, they have to be paid compensation again from taxpayers' money. And at a time when
there is a shortage of wind and solar energy, the
Germans have to shut down large industrial consumers - and, of course, pay compensation to
them as well. The alternative is to import electricity from outside - but it is usually produced from
coal, gas or oil, exactly the things that the "energy
transition" promised to eliminate.

ONE SALVATION FOR RENEWABLE ENERGY IS
to rely on energy storage solutions. For example,
large lithium-ion batteries to be charged at production peaks. Or the generation of hydrogen
which later can be turned back to electricity when
needed. But batteries are incredibly expensive,
resource-intensive, and very polluting. And the
"hydrogen society" needs an entirely new infrastructure worth trillions. Both directions are already being worked on, but there is no prospect
of them solving Europe's energy problems in the
foreseeable future.
THE SECOND OPPORTUNITY IS, OF COURSE,
NUCLEAR POWER. It's cheap and predictable and scary. For ordinary people, the fear comes
from the sinister experience of Chernobyl and
Fukushima. For many analysts, however, the revival of the nuclear power plant is also associated
with geopolitical risks.

NUCLEAR PROJECTS
RUSSIA: Jordan, Egypt, Tunisia, Algeria, Morocco,
Nigeria, Ghana, Ethiopia, Sudan, Zambia, Kazakhstan, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Myanmar,
Indonesia, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines,
Cuba, Uzbekistan, Rua Azerbaijan, Republic of the
Congo, Sri Lanka
CHINA: Sudan, Kenya, Thailand, Uganda, Cambodia
OTHERS: Poland, Lithuania, Philippines, Kenya

The "low tide" nuclear power effect in the West
after 2011 has been catastrophic for companies
in the sector. The French giant Areva and the
American Westinghouse went through bankruptcies and restructurings, which seriously
affected their development activities. Korea's
KERSO suffers from strong anti-nuclear sentiment in its homeland. This cleared the way for
the rise of Russia and China. According to the
World Nuclear Association, Russia's Rosatom
has 28 confirmed orders for new nuclear reactors worldwide, worth more than USD 110 billion.
Some of them are very close to Bulgaria - in
Hungary (Paks II) and Turkey (Mersin). For Russia, whose economy has always relied on oil and
natural gas exports, this is a good alternative
- it does not depend on fluctuations in energy
prices, includes commitments with a horizon of
20-50 years, and is accompanied by many high
value-added services . But how much of these
treaties will survive Russia's growing international isolation in 2022 is hard to predict. China,
which has already commissioned five international nuclear projects, could fill the vacuum. In
the United States, the Joe Biden administration
has allocated USD 1.85 billion in the 2022 budget for nuclear energy, including USD 1 billion for
research and development of a new generation
of small modular reactors. The European Union
is accelerating the development of fusion reactors (see page 66). The choice of direction for
development in such an environment is obviously
a complex dilemma. But postponing it will only
make it more complicated.
April 2022
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ЕНЕРГИЙНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ:
ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ
ЕNERGY SOURCES:
PROS AND CONS
ВЪГЛИЩА
И ПРИРОДЕН ГАЗ
COAL AND GAS

Плюсове: Големи находища
и на двете, евтин добив.
Въглищата поддържат много
работни места в минната
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индустрия. Природният газ
е най-чистото изкопаемо
гориво.
Минуси: Въглищата имат големи парникови емисии, предизвикват смог в градовете
и киселинни дъждове. Газът
е скъп за транспортиране,
политически деликатен в Европа, и все пак има парникови
емисии.
Pros: Both in abundant supply.
Inexpensive to extract. Coal
keeps a lot of jobs in mining
industry. Natural gas is the
cleanest burning fossil fuel.
Cons: Coal has a lot of
greenhouse emmissions, causes
smog in cities and acid rains.
Gas is expensive to transport,

politically delicate, and still
emits CO2.

ЯДРЕНА
NUCLEAR
Плюсове: Нулеви емисии.
Големи запаси от уран. АЕЦ
могат да генерират много
големи количества енергия.

мерките за безопасност и
съхранението на радиоактивните отпадъци. Повредите
са редки, но потенциално
катастрофални.
Pros: No emissions, abundant
reserves of uranium, capable of
generating very large ammounts
of power.
Cons: High costs due to safety
and radioactive waste storage.
Malfunctions are rare but
potentially catastrophic.

ПРИЛИВИ
TIDAL

Минуси: Висока цена заради

Плюсове: Много предвидими,
ефикасни, централите могат
да имат дълъг живот (една
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функционира без проблеми от
1966). Множество подходящи
локации, без емисии.
Минуси: Трябва да се строят
близо до брега, пречат на
риболова, туризма и други
индустрии. Строителството
им е скъпо.
Pros: Highly predictable,
effective, power plants could
be very long-lived (one plant
still functioning since 1966).
Many suitable locations. No
emmissions.

все още изискват голяма
начална инвестиция и, в
повечето случаи, обработваема земя.
Pros: It is the most abundant
energy source available,
completely non-polluting.
Photovoltaic systems last up to
30 years.
Cons: Dependent on the weather
and season, supplemental
sources needed. Despite the cost
of the panels going over 80 per
cent down, it still requires high
inital investment - and in most
cases in Europe, arable land.

БИОМАСА
BIOMASS
Плюсове: Достъпна суровина,
може да ползва отпадъци от
други индустрии.
Минуси: Емитира парникови
газове, както и големи количества азотни оксиди, които
формират смога в градовете.

Cons: Tidal plants need to be
build near land and might have
negative effects on tourism,
fisheries and other industries.
Expensive to build.

Pros: No emmissions, huge
potential ammounts of power
(the energy density is normally
around 30-40 kW for every
meter). Plants may be build
off-shore.
Pros: Emmission-free, reliable,
output can be regulated, does
not put a strain on the grid.
Capable of generating large
ammounts of power.
Cons: Not appliable everywhere,
expensive to build, could
have a negative social and
environmental impact (flooded
villages and habitats)

ГЕОТЕРМАЛНА
GEOTHERMAL
Плюсове: Много малък ефект
върху околната среда, ниски
емисии, ефективни и надеждни.
Минуси: Много малко подходящи локации по света и високи
първоначални разходи.

Pros: Abundant supply, could
use waste from other industries.
Cons: Emits greenhouse gases
as well as a lot of nitrogen
oxides that form the smog in
cities.

ВОДА
HYDROELECTRIC

Минуси: Зависими от времето и сезоните, изискват
поддържането на резервни
мощности. Макар цената
на панелите да падна с 80%,

Cons: Very high building and
also maintenance costs.

ВЯТЪР
WIND

Pros: Very small impact on the
environment, low greenhouse
gas emmissions, efficient and
predictable.

СЛЪНЦЕ
SOLAR
Плюсове: Най-изобилният
източник на енергия, без
никакви вредни емисии.
Фотоволтаичните системи
спокойно издържат по 30
години.

Минуси: Много високи разходи
за строителство, но също и
за поддръжка.

Плюсове: Без емисии, надеждни, производството може да
се регулира, не натоварват
електропреносната мрежа,
могат да произвеждат големи количества енергия.

Cons: Only small amount of
suitable locations around the
world. High initial costs.

Минуси: Не са приложими
навсякъде, строителството
им е скъпо, могат да имат
негативни социални или
екологични ефекти (потопени
села или хабитати).

Плюсове: Нулеви емисии,
голям потенциал (енергийната плътност обикновено
е 30-40 киловата на метър).
Централите могат да се
строят и далеч от брега.

ВЪЛНИ
WAVE

Плюсове: Без емисии. Земята, на която са построени,
все пак може да се използва
за земеделие. Могат да се
строят и в моретата.
Минуси: Висока начална
инвестиция. Зависими от
времето, нуждаят се от
резервни мощности. Опасни
за птиците.
Pros: Emmission-free,
land could still be used for
agriculture, could also be used
off-shore.
Cons: High initial investment.
Dependant on the weather,
supplemental sources necessary.
Dangerous for birds.
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ПЕТТЕ НАЙ-ТЕЖКИ
ЯДРЕНИ ИНЦИДЕНТА
В ИСТОРИЯТА
5. ТРИЙ МАЙЛ АЙЛЪНД (САЩ, 1979). На
28 март дефектен клапан предизвиква
разтопяването на реактор 2 в централата в щата Пенсилвания. Малки количества радиоактивни газове са изпуснати
в атмосферата. Инцидентът е оценен на
5 по 7-балната скала INES.
4. УИНДСКЕЙЛ (Великобритания, 1957).
Пожар в единия от реакторите на британската военна ядрена програма води
до изпускането в атмосферата на значителни количества радиоактивни вещества. Смята се, че това е причинило над
240 случая на рак. 5/7 по INES.
3. КИЩИМ (СССР, 1957). Взрив в контейнера за ядрени отпадъци на секретен
военен завод изхвърля в атмосферата
радиоактивни газове и пари. Налага се
евакуацията на 12 000 души, а заразената зона (16 000 хектара) е обявена за охраняем резерват и до днес е необитаема.
6/7 по INES.
2. ФУКУШИМА (Япония, 2011). Голямото
земетресение и цунами от 2011 предизвика поредица от инциденти и изпускания
на радиоактивен материал в АЕЦ Фукушима Даичи. Това бе най-големият инцидент след Чернобил и единственият освен него, оценен с максималното 7/7 по
INES.
1. ЧЕРНОБИЛ (СССР, 1986). При системен тест се стига до взрив и разтопяване на IV блок на АЕЦ Чернобил. Причина за
аварията са несъвършенства в конструкцията и нарушаване на правилата за безопасност от персонала. В атмосферата
са изпуснати огромни количества радиация, поразили по-голямата част от Европа. България е шестата най-пострадала
европейска страна (извън самия СССР),
но е на първо място по ефективни дози
облъчване на глава от населението - заради наложеното от властите информационно затъмнение хората почти не вземат предпазни мерки в първите дни.
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THE FIVE GRAVEST
NUCLEAR ACCIDENTS
IN HISTORY
THREE MILE ISLAND (USA, 1979). On March
28, a flawed valve caused the melting of
reactor 2 in the power plant in Pennsylvania.
Small amounts of radioactive gases were
released into the atmosphere. The accident
was given a 5 level on the 7-level International
Nuclear Event Scale (INES).
WINDSCALE (Great Britain, 1957). A fire
in one of the reactors of the British military
nuclear programme resulted in releasing
significant amounts of radioactive substances
in the atmosphere. This accident is considered
to have caused more than 240 cancer cases.
5/7 on INES.
Kyshtym (USSR, 1957). An explosion in the
nuclear waste container of a secret military
plant emitted radioactive gases and fume in
the atmosphere. 12,000 people had to be
evacuated; the contaminated zone (16,000
hectares) was declared a protected reserve
and is still desolate today. 6/7 on INES.
FUKUSHIMA (Japan, 2011). The strong
earthquake and tsunami in 2011 caused a
series of accidents and radioactive emissions
in Fukushima Daichi nuclear power plant.
That was the largest accident since the one in
Chernobyl and the only one apart from it that
was given the highest 7/7 level on INES.
CHERNOBYL (USSR, 1986). A system test
resulted in an explosion and melting of block
4 of the Chernobyl nuclear power plant. The
accident was provoked by imperfections in
the construction and violation of the safety
rules on the part of the staff. Huge amounts
of radiation were released in the atmosphere
that affected much of the territory of Europe.

Изоставеният град Припят грай Чернобил
Pripyat - the abandoned city near Chernobyl NPP

Bulgaria was the sixth most severely affected
European country (apart from the USSR itself),
but ranked first in terms of effective doses
of radiation per capita – since the authorities
decided not to inform about the accident,
local people took almost no precautionary
measures in the first days that followed.
April 2022
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YOUR PASSWORD
OR YOUR LIFE!
When it first entered our lives, most of us saw
it as an annoying complication. But today, the
digital password is probably your most valuable
possession: it controls not only your e-mail and
social media accounts, but also your access
to your funds, your identity documents, and
more. And these things are so interconnected
that cracking just one of your passwords could
potentially give criminals access to all the others.
Nevertheless, most people still think of their
password as something that should be dealt with
through minimal mental effort. Or so it seems from
the traditional survey of the most commonly used
passwords, prepared by the software company
NordPass.

ПАРОЛАТА ИЛИ ЖИВОТА!
Когато за пръв път навлезе в живота
ни, повечето от нас я възприемаха като
досадно усложнение. Но днес дигиталната парола е вероятно най-ценното
ви притежание: тя контролира не само
електронната ви поща и профилите
в социалните мрежи, но и достъпа до
средствата ви, документите ви за самоличност и какво ли още не. При това
тези неща са до такава степен взаимосвързани, че разбиването на само една от
паролите ви потенциално може да даде
достъп на престъпниците и до всички
останали.
Независимо от това обаче повечето
хора все още запазват отношението към
паролата от едно време: като към нещо,
което трябва да бъде отметнато с минимално мисловно усилие. Или поне така
изглежда от традиционното проучване на
най-често използваните пароли, изготвяно от софтуерната компания NordPass.
ПОЧИВАЩО НА НАД 4 ТЕРАБАЙТА
информация, събрана при разследване на
киберпрестъпления, тазгодишното проучване за най-популярните пароли показва
трогателната наивност на повечето
потребители. Най-често употребявания
код е 123456 - в базата данни са засечени
над 103 милиона души с такава парола. В
Топ 20 попадат още няколко вариации на
това, или пък поредица от букви по същия
принцип, като qwerty например. Близо 21
милиона души използват като парола ду-
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мата "парола" (password). Други залагат
на поредици от еднакви числа - 111111,
000000, 999999 и така нататък. В Топ 100
има само няколко пароли, които се състоят от думи - iloveyou, dragon, monkey,
football и, разбира се, fuckyou.
Знаете ли какво е общото между всички
изредени дотук пароли? Обикновеният
софтуер за разбиване на пароли ги разгадава за доста по-малко от 1 секунда.
Използването на имена, като diana или
michael, може да го затрудни за 5-10
секунди. Същото важи и за използването
на рождени дати.
КАКВО СЪВЕТВАТ ЕКСПЕРТИТЕ? Не
избирайте паролата си от думите, които
са очевидни. Добавете числа - ако паролата qwerty се разбива от софтуера за
част от секундата, то доста простата
gwerty123 отнема три часа. Най-добре
измислете необичайна дума, изпишете я
с малки и големи букви, добавете цифри и
специални знаци. Изполвайте минимум 14
символа. Да, изписването им всеки път
е досадно, съгласни сме. Но да ви хакнат
пощата, профилите или кредитната карта е по-досадно.
20-ТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПАРОЛИ: 123456, 123456789, 12345, qwerty,
password, 12345678, 111111, 123123,
1234567890, 1234567, qwerty123, 000000,
1q2w3e, aa12345678, abc123, password1,
1234, qwertyuiop, 123321, password123.

RESTING ON OVER 4 TERABYTS of information
gathered in the investigation of cybercrime, this
year's survey on the most popular passwords
shows the touching naivete of most users. The
most commonly used code is '123456' - more
than 103 million people with such a password
have been detected in the database. The Top 20
includes several variations of this, or a series of
letters on the same principle, such as 'qwerty'.
Nearly 21 million people use the word "password"
as a password. Others rely on sequences of the
same numbers - 111111, 000000, 999999 and so
on. In the Top 100 there are only a few passwords
that consist of words - 'iloveyou', 'dragon',
'monkey', 'football' and, of course, 'fuckyou'.
Do you know what all the passwords listed so far
have in common? Ordinary password cracking
software solves them in under 1 second. Using
names like diana or michael can prolong that
to 5-10 seconds. The same goes for the use of
birthdays.
WHAT DO THE EXPERTS ADVISE? Don't choose
your password from words that are obvious. Add
numbers - if the 'qwerty' password is broken by
the software in a split second, the fairly simple
'gwerty123' takes three hours. It is best to come up
with an unusual word, write it in lower and upper
case, add numbers and special characters. Use
a minimum of 14 characters. Yes, writing them
every time is annoying, we agree. But getting your
mail, accounts or credit card hacked is even more
annoying.
20 MOST COMMON PASSWORDS: 123456,
123456789, 12345, qwerty, password, 12345678,
111111, 123123, 1234567890, 1234567, qwerty123,
000000, 1q2w3e, aa12345678, abc123, password1,
1234, qwertyuiop, 123321, password123.
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От над половин век ядреният синтез си остава красиво, но далечно обещание. Сега
обаче това най-после започва да се променя
Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография ITER, АРХИВ
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"Настройте уредите за сърцето на
Слънцето" (Set the Controls for the
Heart of the Sun) се нарича една от
ранните и не чак толкова популярни песни на Pink Floyd, изсвирена за
първи път през 1967. Точно 55 години
по-късно група учени в лабораторията Joint European Torus в Кълъм, Великобритания, всъщност настроиха
уредите за температура десет пъти
над тази в сърцето на Слънцето около 150 милиона градуса Целзий.
Резултатът от едва 5-секундния им
експеримент се оказа революция. Той
най-после отваря за човечеството
вратите към изобилна, чиста и произвеждана от неограничен източник
енергия, и може да сложи край на
безброй зависимости, конфликти и
войни. А България е активна страна
с немалък принос в процеса.
ОНОВА, КОЕТО ПОСТИГНАХА УЧЕНИТЕ в JET в края на декември 2021, е
нов рекорд за количество енергия, произведено чрез ядрен синтез. За петте
секунди, през които нагорещената до
фантастични температури плазма
циркулираше през особения реактор с
форма на геврек (токамак), бяха произведени 50 мегаджаула, или 11 мегавата енергия. Това е достатъчно
за захранването на 10,000 нормални
домакинства. Досегашният рекорд бе
на същата лаборатория от 1997 година - едва 21.7 мегаджаула. "Ако можем
да поддържаме реакцията за пет секунди, значи можем и за пет минути,
и после за пет часа. Вече можем да
мислим за увеличаване на мащаба",
коментира Тони Доне, мениджърът на
програмата EUROfusion, която оперира с JET. "Увеличаването на мащаба"
всъщност отдавна вече е в ход в центъра Кадараш в Южна Франция. Там се
строи прословутият ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) проект, договорен още от Рейгън и
Горбачов през 80-те, но след безброй
отлагания стартирал едва през 2013.
Сега първият голям експериментален реактор за ядрен синтез е почти
завършен - очакванията са първата
плазма да потече в него през 2025
година. България участва и в ITER, и в
JET чрез Института за ядрени изследвания към БАН. Десетина български
учени работят на място в Кадараш,
а в София се разработват решения за
берилиевите стени на реактора, и се
правят изследвания върху подгряването на плазмата.
КАКВО Е ЯДРЕН СИНТЕЗ? При кла-
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Технологията на токамака, разработена от
руски физици през 50те, ще добие завършен
вид в ITER
The Tokamak technology,
developed by Russian
physicists in the 1950s,
will be completed in ITER

сическите атомни реактори, като
тeзи в АЕЦ Козлодуй, енергията се
получава при разделяне на атомните ядра на някои тежки елементи,
най-вече уран. Проблемът е, че този
процес изисква редки елементи и оставя радиоактивни отпадъци, които
продължават да са опасни милиони
години.
При термоядрения синтез, напротив,
се сливат атомните ядра на леки
елементи - най-вече водородни изотопи като деутерий и тритий. При
това те се превръщат в хелиеви,
освобождавайки колосална енергия.
Както пръв отгатна Артър Едингтън
преди цял век, това е същата реакция, чрез която произвежда енергия и
нашето Слънце. Всяка секунда в ядрото му 620 милиона метрични тона
водород се превръщат в 616 милиона
тона хелий, а разликата в масата се
превръща в енергия. В сърцето на
Слънцето процесът може да протича
при температура около 15 милиона
градуса по Келвин, благодарение на
огромното налягане. Но в земни условия са необходими около 10 пъти повисоки температури.
СИНТЕЗЪТ ИМА НЯКОЛКО НЕСЪМНЕНИ ПРЕДИМСТВА пред ядреното
делене. Първо, при него се отделя в
пъти повече повече енергия от единица маса: от една чаша ядрено гориво за този процес може да се захранва голяма къща в течение на 700-800
години.
Второ, няма кой знае какви опасни отпадни продукти. При ядреното делене
се отделят радиоактивни изотопи с период на полуразпад 30 години

(стронций-90 и цезий-137), 24,000 години (плутоний-239), дори 15 милиона
години (йод-129). Докато при ядрения
синтез радиоктивен е тритият - но
неговият период на полуразпад е само
12.5 години, и той се използва напълно, без да оставя отпадък.
Освен това при синтеза няма как да
се получи катастрофална верижна
реакция, както при Чернобилската
авария. Ако дори едно от условията
за протичане на синтеза не е изпълнено, реакцията просто спира. А количеството на горивото е толкова
малко, че дори да се случи изтичане,
то ще продължи най-много секунда.
Третият голям коз се отнася до горивото. Традиционните ядрени централи се нуждаят от тежки и рядко
срещани елементи като уран. При
синтеза суровината е на практика
неограничена - използват се основно
водородни изотопи, а водородът е
най-разпространеният елемент във
Вселената.
ИМА САМО ЕДНА УЛОВКА - за да се
осъществи синтезът, са необходими
температури далеч над тези в сърцевината на звездите - тоест от порядъка на 100-150 милиона градуса по
Келвин, при които материята се превръща в плазма. Технологично това
е съвсем постижимо. Проблемът е
само как после мощта на нагрятата
до тази адска температура плазма
да бъде овладяна. Нито един познат
на човека материал не би издържал.
Най-популярното решение е да се използват свръхмощни електромагнити, които генерират поле, сто хиляди пъти по-силно от това на Земята,
и могат да удържат плазмения вихър
далеч от стените на реактора с форма на геврек. Това също е достъпна
и дори изпробвана технология. Единствената спънка е, че електромагнитите поглъщат повече енергия,
отколкото произвежда реакторът
(при рекорда на JET миналия декември
съотношението бе три към едно).
ТЪКМО ТОВА Е ГОЛЯМАТА ЗАДАЧА пред бъдещия ITER - да постигне
ядрен синтез с нетен положителен
резултат. Немалко учени се съмняваха, че това изобщо е възможно. След
миналогодишния рекорд на JET скептицизмът се поразсея. По-рано през
20221 китайският експериментален
реактор EAST постави друг редорд,
поддържайки синтез при температура 120 милиона градуса по Целзий в
продължение на 101 секунди.
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ITER ще е първият реактор с промишлени размери - но никога няма да
произведе електричество за потребителите. Целта му е само да подготви почвата за бъдещите серийни
реактори на ЕС, наричани EU DEMO.
Според актуалните планове на Европейската комисия първите работещи
DEMO трябва да се свържат с енергопреносните мрежи до 2050 година.
Двете първостепенни цели пред ITER
са да произведе 500 мегавата енергия за 300 секунди, което ще е десет
пъти повече от количеството, използвано за стартиране на реакцията; и след това да задържи реакцията минимум 1000 секунди. На теория,
ако се развие достатъчно висока
температура, реакцията ще започне
да се поддържа сама и няма да се нуждае от външно подаване на енергия.
МАКАР ДА Е ФИНАНСИРАН ОСНОВНО ОТ ЕС, ITER е добър пример за
международно сътрудничество в науката - в проекта участват и САЩ,
Индия, Китай, Русия, Япония, Южна
Корея. Освен това е и добър пример
колко мудни са понякога подобни международни начинания - и колко склонни
към неконтролируемо надуване са бюджетите им. По първоначални сметки реакторът в Кадараш трябваше да
струва малко под 6 милиарда евро. Но
разходите набъбнаха до 18-22 милиарда, а някои скептици дори предричат,
че ще надхвърлят 45 милиарда. При
всички случаи това ще е най-скъпият
научен експеримент в историята на
човечеството, и вторият най-скъп
проект след Международната космическа станция.

Заради колосалната цена и твърде
далечните времеви хоризонти, проектът дълго бе оставян на заден план
от европейските политици. Но нещата се промениха драстично в последните години покрай Зелената сделка
- и още по-драстично през 2022, когато конфронтацията с Русия застави
ЕС най-после да помисли наистина за
намаляване на енергийните си зависимости.
Колкото и да е парадоксално, технологията, която може би ще позволи най-сетне Европа да се откачи
от Русия, е разработена именно от
руснаци. Концепцията за токамака,
реактора с форма на геврек, е създадена от Андрей Сахаров и Игор Там,
водещи съветски физици, и двамата носители на Нобелова награда. Самата дума "токамак" е пример за вездесъщите съветски съкращения - идва
от ТОроидна КАамера с МАгнитни
"Катушки" (усилватели).
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ВСЕ ОЩЕ
СА СЕРИОЗНИ. Колосалните температури, които се развиват в токамака, съжителстват с охлаждаща
система, която пък поддържа около
-269 по Целзий. Не са много материалите, способни да издържат подобни
амплитуди. А и колкото и да са ефективни електромагнитните полета,
миниатюрна част от нагорещената
плазма все пак достига стените на
реактора - и бързо ги амортизира.
Животът на ITER едва ли ще е повече
от 20 години. За да направят енергията от ядрен синтез практически приложима, учените трябва да измислят
начин да удължат този период, и да

намалят себестойността на реакторите. За щастие тази задача може
да се свърши и от други, при това в
несравнимо по-кратки срокове.
Рязко нарасналият интерес към ядрения синтез напоследък доведе и до
бум на частните инвестиции. В момента съществуват над 35 частни
компании от цял свят, които са се
посветили на проблема, и по данни на
The Financial Times те вече са набрали
над 4 милиарда долара финансиране.
Базираната в Бостън
Commonwealth Fusion Systems (CFS),
подкрепена от фигури като Бил Гейтс,
вече представи разработения от нея
високотемпературен свръхпроводник,
който позволява създаването на далеч
по-мощно магнитно поле от това в
традиционния токамак - и съответно
намалява нуждата от входяща енергия. CFS планира да представи първата си демонстрационна електроцентрала, наречена Sparc, още през 2025,
и да постигне с нея нетен излишък от
енергия. Компанията разчита на "вече
известна наука, но нови инженерни
решения и нови материали", обясни
Франческа Фераца от италианския
енергиен гигант ENI, който е главен
инвеститор в CFS.
Конкурентната Helion Energy обеща
да представи работещо решение за
енергия от ядрен синтез дори по-рано - през 2024, и вече набра над половин милиард долара. Британската
Tokamak Energy, която използва сферичен дизайн вместо традиционния
"геврек", планира демонстрация през
2026 и първо включване на реактор
към мрежата през 2032.
Кристофър Моури, шефът на канадската Global Fusion, наскоро сравни
днешната ситуация в сектора с тази
в космическите полети при намесата
в тях на Илон Мъск. "SpaceX не изобрети ракетната наука", коментира
Моури пред The Financial Times. Компанията на Мъск просто стъпи върху
50 години съществуващи изследвания, добави щипка модерни технологии и в резултат създаде по-добър,
по-бърз и по-евтин вариант на Apollo,
казва канадецът. Същото би могло да
се случи и с ядрения синтез: четирите десетилетия работа по JET, ITER
и други подобни проекти вече дават
достатъчно солидна основа, върху
която да поработи и частната инициатива. И тогава неограничената
енергия най-после ще престане да
бъде "неизменно на 20 години в бъдещето", както язвително бе казал
един физик навремето.
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THE HEART
OF THE SUN
For more than half a century, nuclear fusion has remained
a beautiful but distant promise. Now, however, that is finally
beginning to change
By KONSTANTIN TOMOV / Photography ITER, ARCHIVE

S

et the Controls for the
Heart of the Sun" is one of
Pink Floyd's earliest and
not-so-popular songs, first
played in 1967. Exactly 55 years
later, a group of scientists in The
Joint European Torus Laboratory in
Culham, UK, actually set the devices
to ten times the temperature in the
heart of the Sun - about 150 million
degrees Celsius. The result of their
5-second experiment turned out to
be a revolution. It finally opens the
door for humanity to abundant, clean
and unlimited energy, and could put
and end to countless dependancies,
conflicts and wars. And, believe it or
not, Bulgaria is an active part of the
process with a significant contribution.
WHAT SCIENTISTS ACHIEVED at
JET at the end of December 2021
is a new record for the amount of
energy produced by nuclear fusion.
In the five seconds that the plasma,
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heated to fantastic temperatures,
circulated through a special pretzelshaped reactor (tokamak), 50 megajoules, or 11 megawatts of energy,
were produced. That's enough to
power 10,000 normal households.
The previous record was at the same
laboratory in 1997 - just 21.7 megajoules. "If we can sustain the reaction for five seconds, then we can
for five minutes, and then for five
hours. We can now think about scaling up," said Tony Donne, manager
of EUROfusion, which operates JET.
In fact, "scaling up" has long been
under way in the Cadarache center
in southern France. The famous ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor) is being built there
- a project agreed upon by Reagan
and Gorbachev in the 1980s, but
launched in 2013 after countless
delays. Now, the first plasma is expected to flow into it in 2025. Bulgaria participates in both ITER and
JET projects through the Institute for

Nuclear Research at the Bulgarian
Academy of Sciences. Ten Bulgarian scientists are working on site in
Cadarache, and in Sofia solutions
are being developed for the beryllium
walls of the reactor, and research is
being done on plasma heating.
WHAT IS NUCLEAR FUSION? In
classic nuclear reactors, such as
those at Kozloduy NPP, energy is
obtained by nuclear fission: splitting
atomic nuclei of some heavy elements, mostly uranium. The problem
is that this process requires rare elements and leaves radioactive waste
that remains hazardous for millions
of years.
In fusion, on the other hand, the
atomic nuclei of light elements merge
- mostly hydrogen isotopes such as
deuterium and tritium. In doing so,
they turn into helium, releasing colossal energy. As Arthur Eddington
first guessed a century ago, this is
the same reaction that produces our
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Sun's energy. Every second in the
Sun's core 620 million metric tons of
hydrogen are converted into 616 million tons of helium, and the difference
in mass is converted into energy. In
the heart of the Sun, the process can
take place at a temperature of about
15 million degrees Kelvin, thanks to
the enormous pressure. But in terrestrial conditions, temperatures about
10 times higher are needed.
NUCLEAR FUSION HAS SOME OBVIOUS ADVANTAGES over nuclear
fission. First, it releases many times
more energy per unit mass: a glass
of nuclear fuel for this process can
power a large house for 700-800
years.
Second, there is not a lot of hazardous waste. Nuclear fission releases
radioactive isotopes with a half-life
of 30 years (strontium-90 and cesium-137), 24,000 years (plutonium-239), and even 15 million years
(iodine-129). While in fusion only the

tritium is radioactive - but its half-life
is only 12.5 years, and it is fully used
in the reactor without leaving waste.
In addition, in fusion a catastrophic
chain reaction as the one in Chernobyl is not possible. If just one of the
conditions for the fusion is not met,
the reaction simply stops. And the
amount of fuel is so small that even
if a leak occurs, it will last at most a
second.
The third big trump card is the fuel.
Traditional fission nuclear power
plants need heavy and rare elements
such as uranium. With fusion, the raw
material is virtually unlimited - mainly
hydrogen isotopes are used, and hydrogen is the most abundant element
in the universe.
THERE IS ONLY ONE TRAP - in order for the fusion to take place, temperatures far above those in the heart
of the stars are needed - that is, in
the range of 100-150 million degrees
Kelvin, at which matter turns into

plasma. Technologically, this is quite
achievable. The only problem is how
to control the power of the plasma
heated to this hellish temperature. No
material known to man would withstand. The most popular solution is to
use heavy-duty electromagnets that
generate a field a hundred thousand
times stronger than Earth's, and can
keep the plasma vortex away from
the walls of the pretzel-shaped reactor. This, too, is an accesible and
proven technology. The only hurdle
is that electromagnets absorb more
energy than the reactor produces (at
JET's record last December, the ratio
was three to one).
THIS IS THE NUMBER ONE TASK for
the future ITER - to achieve fusion with
a net positive result. Many scientists
doubted that this was even possible.
After last year's JET record, skepticism has dissipated. Earlier in 20221,
China's EAST experimental reactor
set another record, maintaining
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fusion at 120 million degrees Celsius for 101 seconds.
ITER will be the first industrial-scale
reactor - but it will never produce
electricity for consumers. Its purpose
is only to pave the way for future EU
serial reactors called EU DEMOs. According to the current plans of the European Commission, the first working
DEMOs should be connected to the
energy transmission networks by 2050.
The two primary goals for ITER are to
produce 500 megawatts of energy in
300 seconds, which will be ten times
the amount used to start the reaction; and then hold the reaction for
at least 1000 seconds. In theory, if
a sufficiently high temperature develops, the reaction will begin to sustain
itself and will not require an external
supply of energy.
ALTHOUGH IT IS MAINLY FINANCED
BY THE EU, ITER is a good example
of international cooperation in science - the project also involves the
United States, India, China, Russia,
Japan and South Korea. It is also a
good example of how sluggish such
international ventures are sometimes
- and how prone their budgets are
to uncontrollable inflation. According to initial estimates, the reactor in
Cadarache should have cost just under 6 billion euros. But spending has
swelled to 18-22 billion, and some
skeptics even predict it will exceed
45 billion. In any case, this will be the
most expensive scientific experiment
in human history, and the second
most expensive project after the International Space Station.
Due to the colossal cost and very
distant time horizons, the project has
long been left in the background by
European politicians. But things have
changed dramatically in recent years
with the Green Deal - and even more
drastically in 2022, when the confrontation with Russia forced the EU
to finally really think about reducing
its energy dependencies.
As paradoxical as it may be, the
technology that may finally allow Europe to break away from Russia was
developed by Russians. The concept
for the tokamak, the pretzel-shaped
reactor, was created by Andrei
Sakharov and Igor Tamm, leading
Soviet physicists, both Nobel Prize
winners. The word "tokamak" itself is
an example of the ubiquitous Soviet
acronyms - it comes from Toroidal
Camera with Magnetic Coils.
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THE CHALLENGES ARE STILL SERIOUS. The colossal temperatures
that develop in the tokamak coexist
with a cooling system that should
maintain -269 degrees Celsius. Not
many materials are able to withstand
such amplitudes. And no matter how
effective the electromagnetic fields
are, a tiny fraction of the hot plasma
still reaches the reactor walls - and
quickly erodes them. ITER's life is
unlikely to be more than 20 years. To
make fusion energy practical, scientists need to figure out a way to extend this period and reduce reactor
costs. Fortunately, this task can be
done by others, and in incomparably
shorter time.
The sharp rise in interest in nuclear
fusion has recently led to a boom in
private investment. There are currently more than 35 private companies around the world dedicated to
the problem, and according to The
Financial Times, they have already
raised more than USD 4 billion in
funding. The Boston-based Commonwealth Fusion Systems (CFS),
backed by figures such as Bill Gates,
has already unveiled its high-temperature superconductor, which allows it to create a far more powerful magnetic field than a traditional
tokamak - and thus reduces the need
for incoming energy. CFS plans to introduce its first demonstration power
plant, called Sparc, as early as 2025,

and achieve a net surplus of energy
with it. The company relies on "already known science, but new engineering solutions and new materials",
explained Francesca Ferazza of the
Italian energy giant ENI, which is a
major investor in CFS.
CFS's competitor, Helion Energy,
has promised to present a workable
solution for fusion energy even earlier - in 2024, and has already raised
over half a billion dollars. Britain's
Tokamak Energy, which uses spherical design instead of the traditional
pretzel, is planning a demonstration
in 2026 and the first connection of a
reactor to the grid in 2032.
Christopher Mowry, head of Canada's
Global Fusion, recently compared the
current situation in the sector to that
of space exploration when Elon Musk
entered there. "SpaceX did not invent
rocket science," Mowry told The Financial Times. Musk's company simply stepped on 50 years of existing
research, added a pinch of modern
technology and as a result created
'a better, faster and cheaper Apollo',
says the Canadian. The same could
happen with fusion: four decades of
work on JET, ITER and other similar
projects are already providing a solid
enough basis for private initiative to
work on. And then unlimited energy
will finally cease to be "invariably 20
years into the future," as a physicist
once sarcastically said.
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БАТЕРИЯ ОТ... ВЪЗДУХ
Изобретението на британски учени може да преобрази начина, по който съхраняваме енергия

А

ко трябва да посочим един най-ключов елемент от стратегията ни за
борба с глобалното затопляне, това
ще са батериите. За момента те са
предпочитаният избор за прехода при автомобилите и другите транспортни средства;
и пак те, макар и в доста по-едри мащаби,
трябва да осмислят замяната на изкопаемите горива с възобновяемите източници
в енергетиката. Днешните литиево-йонни
и подобни батерии изглеждат достатъчно
напреднали, за да се справят със задачата.
Има само един проблем: те са все още доста
скъпи. Цената за киловатчас намаля десетина пъти за последното десетилетие, но вече
е ясно, че трудно ще продължи пътя си надолу, защото суровини като литий, никел и кобалт поскъпват покрай растящото търсене.
Bloomberg NEF дори прогнозира, че през 2022
за пръв път от мното години себестойността на батериите ще се увеличи, вместо да
намалява, до около 135 долара за киловатчас.
Нещата обаче могат да се променят драстично покрай нова технология за батерии,
представена от учени от Факултета по
инженерни науки на Imperial College London.
Едната основна суровина за тази технология е несравнимо по-евтина и достъпна от
лития: обикновен... въздух.
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Екипът, ръководен от ректора на факултета проф. Найджъл Брандън, е открил на практика нов тип окислително-редукционни поточни батерии, или redox, както ги наричат
накратко.
ПОТОЧНИТЕ БАТЕРИИ СА ОТДАВНА ПОЗНАТИ - при тях два отделни електролита
протичат през системата, без да влизат
в контакт помежду си, разделени от тънка пореста мембрана. През мембраната се
осъществява обмен на йони, придружен от
електрически ток. Тази технология има един
огромен плюс, особено когато става дума
за приложение в автомобилите - щом зарядът свърши, можете просто да налеете нов
електролит на бензиностанцията, за същото време, което ви отнема да напълните резервоара с бензин. Но има и два съществени
минуса: мембраната не е достатъчно добра
преграда, за да отдели напълно двата електролита един от друг, и постепенният обмен между тях в крайна сметка съкращава
живота на батерията. А най-често използваният материал за електролита е ванадий,
който е доста скъп и при това идва основно
от Русия и Китай - твърде деликатни източници при сегашното състояние на световните дела.

БРАНДЪН И КОЛЕГИТЕ МУ ОБАЧЕ СА ИЗМИСЛИЛИ ХИТРО РЕШЕНИЕ и на двата
проблема. Тяхната батерия не е с една,
а с две отделни мембрани, разделени помежду си от разтвор на натриев хидроксид. Самите електролити са различни единият е течен, другият - газообразен.
Течният представлява разтвор на полисулфиди. Газообразният е най-обикновен
атмосферен въздух. Това понижава драстично себестойността на батерията вместо споменатите 135 долара за киловатчас при литието-йонните, тук тя ще
е едва около 2.5 долара, твърди екипът в
публикацията си в престижното Nature
Communications.
Единственият недостатък на технологията за момента е твърде ниската
изходяща мощност, в пъти под тази на
литиево-йонните батерии. Но според
Брандън това може лесно да се поправи
с допълнителни подобрения в мембраните
и в използвания катализатор. Университетската развойна компания RFC Power
вече започна работа по комерсиалните
приложения на откритието, а Брандън
смята, че технологията с две мембрани
може да се използва и при други типове
батерии.

ИЗБЕРИ ПОАД „ЦКБ-СИЛА“:
ПЪРВОТО РЕГИСТРИРАНО В БЪЛГАРИЯ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 1994 Г.
КЪМ 31.03.2022 Г. – С 404 ХИЛЯДИ КЛИЕНТИ И НАД 1,7 МИЛИАРДА ЛВ. УПРАВЛЯВАНИ НЕТНИ АКТИВИ В
ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ (ДАННИ НА КФН: WWW.FSC.BG).
ИЗПЛАЩА ПЕНСИИ ОТ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ОТ МАРТ 1996 Г.,
ОТ 2019 Г. ИЗПЛАЩА ПЕНСИИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД,
OТ СЕПТЕМВРИ 2021 Г. СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ
И СРОЧНИ ПЕНСИИ ОТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД.
*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.
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BATTERY MADE OF... AIR
The invention of British scientists can transform the way we store energy

I

f we have to point out the single key
element of our strategy to combat
global warming, it will be batteries. At
the moment, they are the preferred
choice for the transition in cars and other
vehicles; and it is them again, albeit on
a much larger scale, that should allow is
to replace fossil fuels with renewables in
the energy sector. Today's lithium-ion and
similar batteries look advanced enough to
handle the task. There is only one problem: they are still quite expensive. The
price per kilowatt-hour has fallen tenfold
in the last decade, but it is now clear that
it will be difficult to continue downwards
as raw materials such as lithium, nickel
and cobalt rise in price along with growing
demand. Bloomberg NEF even predicts
that in 2022, for the first time in many
years, the cost of batteries will increase,
instead of decreasing, to about USD 135
per kilowatt-hour.
But things could change dramatically with
new battery technology introduced by scientists at Imperial College London's School
of Engineering. One of the main raw materials for this technology is incomparably
cheaper and more affordable than lithium:
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ordinary... air.
The team, led by the rector of the faculty,
Prof. Nigel Brandon, has discovered a virtually new type of reduction–oxidation flow
batteries, or redox, as they are called for
short.
FLOW BATTERIES HAVE LONG BEEN
KNOWN. Inside them, two separate electrolytes flow through the system without coming into contact with each other,
separated by a thin porous membrane. Ion
exchange takes place through the membrane, accompanied by electric current.
This technology has a huge advantage,
especially when it comes to car applications - once the charge is over, you can
simply refill with electrolyte at the gas station, in the same time it takes you to fill
the tank with petrol. But there are two significant disadvantages: the membrane is
not a good enough barrier to completely
separate the two electrolytes from each
other, and the gradual exchange between
them ultimately shortens battery life. And
the most commonly used electrolyte material is vanadium, which is quite expensive
and comes mainly from Russia and China

- very delicate sources in the current state
of world affairs.
HOWEVER, BRANDON AND HIS COLLEAGUES have come up with a clever solution to both problems. Their battery is not with
one, but with two membranes separated by
a solution of sodium hydroxide. The electrolytes themselves are different - one is liquid,
the other - gaseous. The liquid is a solution
of polysulfides. Gaseous is the most common
atmospheric air. This drastically reduces the
cost of the battery - instead of the aforementioned $ 135 per kilowatt-hour for lithium-ion,
here it will be only about $ 2.5, according to
the team in its publication in the prestigious
Nature Communications.
The only drawback of the technology at the
moment is the low output power, many times
lower than that of lithium-ion batteries. But
according to Brandon, this can be easily remedied with further improvements in the membranes and the catalyst used. University development company RFC Power has already
begun work on commercial applications for
the discovery, and Brandon believes the twomembrane technology could be used with
other types of batteries, as well.
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ПРЕДАДЕНИ
ОТ МОРКОВИТЕ
Защо плодовете и зеленчуците ни днес са доста по-малко хранителни,
отколкото преди 50 години?

Текст КАЛИН НИКОЛОВ / Фотография ISTOCK

Н

ищо вече не е такова, каквото беше:
чували сме това оплакване по адрес на
какво ли не, от автомобилите до популярната музика. Но има и нещо, което
наистина е западнало осезаемо като качество за
последните 60-70 години: нашите плодове и зеленчуци.
РАЗБИРА СЕ, ОЧИТЕ НЯМА ДА ВИ ДАДАТ подобна информация: стоката в магазините и по пазарите изглежда по-добре отвсякога, да не говорим,
че повечето основни плодове и зеленчуци вече са
достъпни целогодишно благодарение на новите
методи на отглеждане и на глобалната търговия.
Но под апетитния външен вид днешните краставици, спанак и жито всъщност съдържат доста
по-малко полезни хранителни вещества, отколко-
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то някога. Ето ви парадокс: днес хората са посклонни отпреди да ядат здравословна растителна храна - но самата растителна храна е по-малко
здравословна, отколкото е била.
Първите сериозни научни данни за упадъка в хранителното съдържание се появиха още през 2004 година в едно изследване на учени от Университета
на Тексас, публикувано в the Journal of the American
College of Nutrition. На базата на данни, натрупани
между 1950 и 1999, изследователите установиха
значителен спад на общо 13 хранителни вещества в близо 50 различни храни от растителен
произход - в целия диапазон от крастивици и аспержи до ягоди и дини. Чувствително е намаляло
съдържанието на калций и фосфор, които са ключови за нервната система, за костите и зъбите.
По-ниски са нивата на витамин B2 (рибофлавин),

SCIENCE
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жизненоважен за преработката на мазнините в организма, и на желязо, от което
зависи преносът на кислород. Намалели
са и количествата витамин С, решаващ
при възстяновяването на някои тъкани в
тялото, както и за имунните му реакции.
ДЕСЕТКИ ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, направени оттогава насам, потвърждават печалната тенденция. През 2020 в Scientific
Reports бе публикувано проучване, според
което съдържанието на протеини в пшеницата е намаляло с 23% от 1955 насам,
съпроводено от значителен спад и при
магнезия, желязото, цинка и мангана. Подобни спадове бяха констатирани и при
ориза - а оризът и пшеницата осигуряват
около 30% от цялата ни храна, и са особено голяма част от препитанието на хората в някои от по-бедните страни. През
януари този година австралийски учени
оповестиха своите данни, според които
съдържанието на желязо в храни като боб,
грах, нахут, карфиол и сладка царевица е
спаднало между 30 и 50 на сто от 1980
насам.
При това проблемът далеч не засяга само
вегетарианците. Месото от животните,
хранени с по-бедни на полезни вещества
фуражи, също е по-малко хранително.
КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ? Тук отговорите, предлагани в различните изследвания,
често се разминават - просто защото в
действие влизат множество фактори. Несъмнено част от обяснението е в твърде
интензивното земеделие и в изтощаването на почвите. Но има и други аспекти.
Рядко се замисляме върху това, но пръстта под краката ни всъщност е жива - и
сложна - екосистема. Само в една шепа
от нея обикновено се съдържат повече
микроорганизми, отколкото са хората по
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цялата планета. Биологичното разнообразие също е удивително - понякога броят на
видовете във въпросната шепа надхвърля
10 000.
Някои от тези микроби и гъбички действат като помощници на растенията в
усвояването на полезните вещества от
почвата - по същия начин, по който микроорганизмите в стомаха ни помагат
да усвояваме храната си. Колкото повече
такива микроби и гъбички има в почвата,
толкова повече полезни вещества, преработени от тях, преминават в растенията, обяснява Гладис Зинати, експерт по
почвите от института Rodale, цитирана
от ВВС. Ако тези микроорганизми отсъстват, растенията не могат да усвоят полезните минерали дори и от много
богата на тях почва (впрочем горе-долу
същото важи и за скъпите пробиотични
таблетки, които лекарите с такава подозрителна охота ни изписват напоследък). Ключова е ролята на т. нар. микориза
- симбиоза между корените на растението и различни гъби, която улеснява биохимичните процеси. За съжаление обаче
микоризата, и изобщо микробиомата на
почвата страдат от съвременните методи в земеделието. Не става дума само
за пестициди, инсектициди и изкуствени
торове, а и за уж утвърдени практики
като орането. Няколко биотехнологични
компании вече разработват решения за
насърчаване на микоризата, които според
създателите им намаляват чувствително
нуждата от изкуствени торове.
ДРУГ СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ са постоянните ни опити да увеличим добивите. Няколкото значими научни пробива в тази
област, направени от края на Втората
световна война до днес, с основание се наричат "Зелената революция" - те са спа-

сили милиони хора от гладна смърт. Добър
пример е прословутата пшеница-джудже,
култивирана от американския учен Норман Борлог през 50-те. Понеже е по-ниска
от стандартните сортове с около една
четвърт, нейните класове по-трудно полягат, което намалява драстично загубите при жътва. Освен това, като си спестява нуждата да отгледа високо стъбло,
растението може да съсредоточи повече
ресурс в семената.
Подобни открития, както и напредъкът
при торовете и пестицидите, спомогнаха
за драстично увеличаване на добивите от
единица площ. Ако един хектар пшеница е
давал средно 1.1 тона зърно в началото
на 50-те, днес вече дава над 3.4 тона. Но
полезните вещества в почвата не са се
увеличили - тоест едно и също количество вече трябва да се разпредели между
тройно повече продукция.
НЕМАЛОВАЖЕН ФАКТОР ВЕРОЯТНО са и
опитите самите култури да се оптимизират чрез кръстосване (и, в по-ново време,
чрез генно модифициране). Постоянният
стремеж към по-големи и по-съвършени на
външен вид плодове и зеленчуци доведе до
това, че сергиите на пазара вече изглеждат като рекламни брошури. Но това често е за сметка на вкуса и съдържанието
на полезни вещества - което в повечето
случаи е едно и също. Героичният поход на
чиновниците от Брюксел срещу кривите
краставици преди време предизвика доста насмешки. Но днес, ако видите някъде
крива краставица, това вероятно значи,
че тя е отгледана от старомоден сорт и
по старомоден метод. И не само е по-вкусна, а и по-полезна.
Някои учени се опитват да впрегнат и
глобалното затопляне като обяснение
за намаляващата хранителна стойност
на растенията. Според тях повишените
концентрации въглероден диоксид във
въздуха осигуряват на растенията повече
енергия от фотосинтезата. Това повишава съдържанието на въглехидрати в тях,
но намалява нуждата им от вода - а именно с водата се усвояват голяма част от
полезните вещества в почвата. Но това
все още си остават теории, неподкрепени
от достатъчно изследвания.
Каквато и да е истината, печалният факт
е, че морковът, който се каните да настържете в салатата си, е по-малко полезен от онзи, който някога ви е сервирала
баба ви. Но това не е причина да се отказвате от него. Полезното съдържание
в плодове и зеленчуци е намаляло, но не е
изчезнало. То само още повече увеличава
значението на основния принцип на здравословното хранене: да ядете колкото е
възможно по-разнообразно.
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THE BETRAYAL
OF CARROTS
Why the fruits and vegetables today are much less nutritious than 50 years ago?

By KALIN NIKOLOV / Photography ISTOCK

N

othing today is what it used to be: we've heard this complaint
about everything from cars to popular music. But there is something that has truly degraded in terms of quality for the last 6070 years: our fruits and vegetables.

YOUR EYES WILL NOT GIVE YOU such information: the groceries in
stores and markets look better than ever, not to mention that the main
fruits and vegetables are now available year-round thanks to new cultivation methods and the global trade. But under the appetizing appearance,
today's cucumbers, wheat and spinach contain less healthy nutrients
than ever. Here's a paradox: people are more inclined to eat healthy
plant foods than before - but plant foods themselves are less healthy
than they used to be.
The first serious scientific data on the decline of nutritional content appeared in 2004 in a study by the University of Texas, published in the
Journal of the American College of Nutrition. Based on data accumulated
between 1950 and 1999, researchers found a significant decline in a total
of 13 nutrients in nearly 50 different foods of plant origin - in the entire
range from cucumbers and asparagus to strawberries and watermelons.
The content of calcium and phosphorus, which are key to the nervous
system, bones and teeth, turned out to be significantly decreased. Lower
are the levels of vitamin B2 (riboflavin), vital for the processing of fats, and
iron, on which oxygen transmission depends. Also reduced is the amount
of vitamin C, which is crucial for the regeneration of certain tissues in the
body, as well as for its immune reactions.
Dozens of other studies have been conducted since then, confirming the
sad trend. A review was published in Scientific Reports in 2020, according
to which the protein content of wheat has decreased by 23% since 1955,
accompanied by a significant decline in magnesium, iron, zinc and manganese. Similar declines have been found in rice - and rice and wheat provide
about 30% of all our calories, and are a particularly large part of people's
livelihoods in some of the poorer countries. In January this year, Australian
scientists released data showing that the iron content of foods such as
beans, peas, chickpeas, cauliflower and sweet corn has fallen between 30
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and 50 percent since 1980. And it's not just vegetarians who are affected.
Meat from animals fed with fewer nutrients is also less nutritious.
WHAT ARE THE REASONS? Here, the answers offered in the various
studies often differ - simply because many factors come into play. Undoubtedly part of the explanation is in the very intensive agriculture and soil
depletion. But there are other aspects as well.
We rarely think about it, but the soil beneath our feet is actually a living
- and complex - ecosystem. Just a handful of it usually contains more
microorganisms than there are people on the planet. Biodiversity is also
amazing - sometimes the number of species in the handful in question
exceeds 10,000.
Some of these microbes and fungi act as plant helpers in absorbing nutrients from the soil - in the same way that microorganisms in the stomach
help us absorb our food. The more such microbes and fungi there are in
the soil, the more nutrients processed by them pass into plants, explains
Gladys Zinati, a soil expert at the Rodale Institute, quoted by the BBC. If
these microorganisms are absent, plants can not absorb useful minerals
even from very rich soil (by the way, more or less the same is true for expensive probiotic tablets, which doctors are so enthusiastic in prescribing
us nowadays). The key is the role of the so-called mycorrhiza - a symbiosis
between the roots of the plant and various fungi, which facilitates biochemical processes. Unfortunately, mycorrhiza, and soil microbiome in general,
suffer from modern agricultural methods. It is not just about pesticides,
insecticides and fertilizers, but also about established practices such as
tilling and irrigation. Several biotechnology companies are already developing solutions to promote mycorrhizae, which the creators say significantly
reduce the need for fertilizers.
ANOTHER SERIOUS PROBLEM is our constant attempts to increase
yields. The several significant scientific breakthroughs in this field, made
since the end of World War II until today, are rightly called the "Green
Revolution" - they have saved millions of people from starvation. A good
example is the famous semidwarf wheat cultivated by American scientist

DENTAL CLINIC

Norman Borlaug in the 1950s. Because it is about a quarter lower than
standard varieties, the plant is less likely to top over, which drastically
reduces harvest losses. In addition, by saving the need to grow a tall stem,
the plant can concentrate more resources in the seeds.
Such findings, as well as advances in fertilizers and pesticides, have
helped to dramatically increase yields per unit area. If one hectare of
wheat yielded an average of 1.1 tons of grain in the early 1950s, today it
yields more than 3.4 tons. But the nutrients in the soil have not increased
- that is, the same amount must now be distributed among three times
more production.
ANOTHER IMPORTANT FACTOR ARE THE ATTEMPTS to optimize the
crops themselves through cross-breeding (and, more recently, through
genetic modification). The constant pursuit of bigger and perfect-looking
fruits and vegetables has led to market stalls now looking like brochures.
But this is often at the expense of taste and content of nutrients (which
in most cases are the same thing). A few years ago, the heroic march of
Brussels officials against crooked cucumbers caused some ridicule. But
today, if you see a crooked cucumber somewhere, it probably means that
it is grown from an old-fashioned variety and by an old-fashioned method.
And not only is it tastier, but also healthier.
Some scientists are also trying to harness global warming as an explanation for the declining nutritional value of plants. According to them, increased concentrations of carbon dioxide in the air provide plants with
more energy from photosynthesis. This increases the content of carbohydrates in them, but reduces their need for water - and it is the water
that transmits much of the nutrients in the soil. But these are still theories
unsupported by enough research.
Whatever the truth, the sad fact is that the carrot you are about to grate in
your salad is less healthy than the one your grandmother once served you.
But that's not a reason to give it up. The useful content in fruits and vegetables has decreased, but has not disappeared. It only further increases
the importance of the basic principle of healthy eating: to eat as varied as
possible.
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ЧЕШКА
ПРОЛЕТ

Enyaq Coupe RS е автомобилът, с който Skoda окончателно къса
с наследството от социализма
Текст КОНСТАНТИН ТО МОВ / Фотография КОЛЕЛА, SKODA
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Н

ищо не омагьосва човешкия ум така, както
превъзходната степен. Всяко ново нещо на
пазара задължително се нуждае от поне
едно "най-". Новата Skoda Enyaq Coupe RS
има не едно, а две такива "най-". Само че не онези, които бихте очаквали. Това е най-тежката кола, създавана някога от Skoda. И освен това е най-скъпата. Големият въпрос в днешния ни тест е дали има с какво
да компенсира тези недотам съблазнителни рекорди.
КАКТО ВЕЧЕ СТЕ СЕ ДОСЕТИЛИ, това е купе версията на доста популярния електрически кросоувър

Enyaq. Построена е на същата платформа MEB, на
която и братовчедът Volkswagen ID.4. И като стана
дума за компенсации, това Coupe е с видимо по-добра
аеродинамика от обикновения Enyaq, и с близо 50 километра по-голям обхват с едно зареждане на батериите. Но то също е и с 25 килограма по-тежко, до общо
2.3 тона - точно колкото тежи Tesla Model X, която
обаче е доста по-голяма кола, и с 300 кг повече от
сравнимата Теsla Model Y.
Из Европа Enyaq Coupe ще се предлага и в няколко
по-скромни версии. Базовата има 60-киловатчасова
батерия и задно предаване. По-горните ползват 82
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CZECH SPRING
The Enyaq Coupe RS is the car with which Skoda finally broke
with the legacy of socialism

By KONSTANTIN TOMOV / Photography WHEELS, SKODA

N

othing enchants the human mind like
the superlatives. Every new thing on
the market definitely needs at least
one "the most". The new Skoda Enyaq
Coupe RS has not one, but two such "mosts". But
not the ones you would expect. This is the heaviest car ever created by Skoda. And besides, it is
the most expensive. The big question in today's
test is whether there is anything to compensate
for these not so seductive records.
AS YOU HAVE ALREADY GUESSED, this is a
coupe version of the very popular electric crossover Enyaq. It is built on the same MEB platform as
its Volkswagen ID.4 cousin. And when it comes to
compensation, this Coupe has visibly better aerodynamics than the regular Enyaq, and with nearly
50 kilometers more range on a single charge. But
it is also 25 kilograms heavier, up to a total of 2.3
tons - just as much as the Tesla Model X, which
is a much larger car, and 300 kg more than the
comparable Tesla Model Y.
Across Europe, the Enyaq Coupe will also be
available in several more modest versions. The
base model has a 60-kilowatt-hour battery and
rear-wheel drive. The middle one uses 82 kilowatt
hours and can be rear-wheel drivern, or 4x4.
On top of the range comes the RS iV. The battery
here is 82 kilowatt hours, with a usable capacity
of 77. The cells are manufactured by the Korean
LG ES. At the front there is a smaller asynchro-
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nous electric motor for dual transmission. At the
back are the power electronics and the more
powerful synchronous electric motor with a permanent magnet. Most competitors are already
avoiding permanent magnets due to complicated
deliveries from China, but the Volkswagen Group
is sticking to them for now because they increase
efficiency.
THE MAXIMUM RANGE WITH ONE CHARGE according to the WLTP test is already 504 kilometers.
But, as with almost all competitors, do not expect
to achieve them in harsh reality. In our test, with
some city traffic and equal parts of highway and intercity road, we achieved an average consumption
of almost 20 kilowatts per hour, and a real mileage
of about 400 kilometers. Which, by the way, is quite
enough, because this Enyaq can now be charged
at 135 kilowatts, and then it only takes 36 minutes
to charge the battery from 10 to 80 percent. At a
50-kilowatt station you will need about an hour and
a quarter, and from a wall charger - seven and a
half hours. The heat pump is standard equipment,
which means that the Enyaq Coupe should not lose
much range in cold weather.
The Coupe RS also gets quite specific design elements to distinguish it from the more proletarian
models in the range. The front bumper is unique,
as are the rims and this electric green color.
Inscriptions, emblems and window frames are
black. The illuminated front grille, which Skoda

calls a "crystal face", is also available as standard. Honestly, we like the other option better.
But from the Bulgarian dealers we learned that
almost all orders for the ordinary Enyaq are with
the crystal face, so obviously yet again we have
failed to understand the latest fashion fad.
BUT THE MOST SIGNIFICANT DIFFERENCE
between this car and the regular Enyaq is, of
course, the sloping roofline.
We have been wondering about this growing obsession with crossover-coupes for many years.
What's the point of taking a big SUV, originally
designed to be tall and with a lot of space inside,
and make it a little lower and with less space?
The Enyaq Coupe is actually one of the few exceptions where cutting the roof does not lead to
any significant losses. The trunk is only fifteen
liters smaller than the ordinary Enyaq, and with
a total of 570 liters you will hardly ever notice
the difference. In the back seat, a 190-centimeter person can sit comfortably and with enough
space above his head, despite the largest glass
roof in the history of Skoda.
Overall, the Enyaq Coupe is a very pleasant place
to sit in. The materials are simple but of very high
quality. The seats, despite the hinted sporty nature, are actually soft and comfortable. The large
head-up display makes driving much easier. And
the latest software update has made the information system much simpler to use. However, we do

not approve of the maniacal passion of the VW
group to clear all the physical buttons in favor of
touch surfaces. But you also get used to them.
The salon also has a special sensor that will warn
you if the air quality inside deteriorates.
IN ADDITION, YOU WILL FIND ALL THE POSSIBLE electronic assistants that the Volkswagen
Group currently has. Matrix adaptive lights as in
Touareg, which will never dazzle oncoming cars.
The so-called predictive cruise control, which uses
the image from the cameras and navigation daya
to reduce speed when neccessary. A parking assistant that not only parks for you, but even saves
your favorite position and repeats it automatically
every day (our car didn't have this option and we
haven't tested it in practice). Lane-changing assistant that can overtake by itself when you signal to
it with the turn signal. The car can also maneuver
itself to get around an obstacle if it senses an imminent collision. Finally, a traffic jam assistant that
sets off and stops in traffic on its own.
To sum up: this is a very pleasant to drive, quite
fast and extremely comfortable car, for which any
other company would boldly use the word "premium". At Skoda, because they are in a group
with quite jealous guys like VW and Audi, they
are careful with such words. But the high level of
this car is an absolute fact. And it, in our opinion,
corresponds to the price. The only thing this car
does not meet are the letters RS.

Skoda Eniaq
Coupe vRS

300

к. с. максимална мощност
hp max power

460

Нм максимален въртящ момент
Nm max torque

6.5

секунди 0-100 км/ч
seconds 0-100 km/h

180

км/ч максимална скорост
kph top speed

RS MEANS "RALLY SPORT". Skoda introduced
these letters for its rally cars half a century ago.
Then, because of the threat of a lawsuit from
Ford, they added the letter v - for 'victory'. But
in this particular car there is neither v, nor R, nor
S. It has nothing to do with the rally. Steering is
precise, but don't expect much feedback. With a
weight of 2.3 tons, it is clear that fast turns are not
Enyaq's element. Like the electric cousins from
VW, here you'll find drum brakes in the rear, too.
The engineers insist that they are completely sufficient, because the main stopping is done by the
energy recuperation system. This is true on normal roads - the Coupe RS stops confidently and
calmly. But it is by no means the machine with
which we would pass the Tvardishki Pass at full
throttle. Top speed is 20 kilometers higher than
other versions of the Enyaq, but still remains a
modest 180 kilometers per hour - five less than a
one-liter petrol Skoda Fabia.
In short, here the letters RS do not indicate a
sports car, but simply a top version. On them, others on the road will know that you have bought the
most expensive car in the range. Which currently
means BGN 118,000 - as much as four units of
the aforementioned Skoda Fabia. More rational
customers would probably choose one of the
more modest versions of the Enyaq Coupe - just
as pleasing to the eye and distinctly cheaper. But
for compensation, RS gives that special feeling
that you are at the top of the food chain. At least
in the world of Skoda, of course.
April 2022
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киловатчаса и могат да са със задно или 4x4.
И тук батерията е 82 киловатчаса, с използваем капацитет 77. Клетките са производство на корейската LG ES. Отпред има помалък асинхронен електромотор за двойното
предаване. Отзад са силовата електроника
и по-мощният синхронен електромотор с постоянен магнит. Повечето конкуренти вече
избягват постоянните магнити заради усложнените доставки от Китай, но групата
Volkswagen засега държи на тях, защото повишават ефективността.
МАКСИМАЛНИЯТ ПРОБЕГ С ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ по теста WLTP е вече 504 километра.
Но, както е и при почти всички конкуренти,
не разчитайте да ги постигнете в суровата реалност. В нашия тест, с малко градски
трафик и равни части магистрала и междуградски път, постигнахме среден разход от
20 киловата на час, и реален пробег около 400
километра. Което впрочем е напълно достатъчно, защото този Enyaq вече може да се
зарежда при 135 киловата, и тогава са нужни
само 36 минути, за да попълните батерията
от 10 до 80 процента. При 50-киловатова
станция ще ви трябва около час и четвърт,
а от стенно зарядно - седем часа и половина.
Термопомпата е серийно оборудване, което
значи, че Enyaq Coupe не би трябвало да губи
много обхват при студено време.
Coupe RS получава и доста специфични дизайнерски елементи, за да се отличава от
по-пролетарските модели в гамата. Предната броня е уникална, както и джантите,
и този електриково зелен цвят. Надписите,
емблемите и рамките на прозорците са черни. Серийно се предлага и осветената предна
решетка, която в Skoda наричат "кристално
лице". Честно казано, на нас ни допада повече
другият вариант. Но от българското представителство разбрахме, че почти всички
поръчки за обикновения Enyaq са с кристал-
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ното лице, така че явно пак не сме разбрали
последния писък на модата.
НО НАЙ-СЪЩЕСТВЕНАТА РАЗЛИКА между
този автомобил и обикновения Enyaq е, разбира се, скосената линия на покрива.
От доста години се чудим на тази растяща
мания по крос-купетата. Какъв е смисълът да
вземеш един голям SUV, изначално измислен
така, че да бъде висок и с много пространство вътре, и да го направиш малко по-нисък,
и с по-малко пространство? Enyaq Coupe е
всъщност от малкото изключения, в които
отрязването на покрива не води до никакви съществени загуби. Багажникът е само
с петнайсетина литра по-малък от този в
обикновения Enyaq, и при общо 570 литра едва
ли някога ще ви се стори недостатъчен. А
на задната седалка съвсем спокойно може
да седи и 190-сантиметров човек, удобно и
с достатъчно място над главата въпреки
най-големия стъклен покрив в историята на
Skoda.
Като цяло Enyaq Coupe е много приятно място за седене. Материалите са изчистени, но
много качествени. Седалките, въпреки загатнатия спортен характер, всъщност са меки
и удобни. Големият head-up дисплей улеснява
много шофирането. А последният софтуерен
ъпдейт направи информационната система
доста по-опростена за ползване. Все така не
одобряваме маниакалната страст на групата VW да разчисти всички физически бутони
в полза на сензорни повърхности. Но и с тях
се свиква. Салонът разполага и със специален
датчик за качеството на въздуха, който ще
ви предупреди и сам ще вземе мерки, ако то
спадне.
ОСВЕН ТОВА ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ И ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ електронни асистенти, с
които групата Volkswagen разполага за момента. Матрични адаптивни светлини като

в Тouareg, които никога няма да заслепят насрещните коли. Така нареченият предвиждащ
круиз контрол, който ползва образа от камерите и навигацията, за да намали при нужда.
Паркинг асистент, който не само може да
паркира вместо вас, но дори и да запамети
любимата ви позиция и да я повтаря автоматично всеки ден - само че нашата тестова
кола нямаше тази опция и не сме я тествали
на практика. Асистент за смяна на лентата,
който сам може да изпреварва, когато му дадете сигнал с мигача. Може и сам да направи
маневра за заобикаляне на препятствие, ако
усети неизбежен сблъсък. И накрая асистент
за задръствания, който самичък потегля и
спира в трафика.
Моментът за обобщение: това е една доста
приятна за каране, доста бърза и изключително комфортна кола, за която всяка друга
компания смело щеше да използва думата
"премиум". В Skoda, понеже са в една група с
доста ревниви батковци като VW и Аudi, внимават с такива думи. Но високото ниво на
тази кола е абсолютен факт. И то, по наше
мнение, отговаря на цената. Единственото,
на което тази кола не отговаря, са буквите
RS.
RS ОЗНАЧАВА "РАЛИ СПОРТ". Skoda въведе тези букви за рали автомобилите си още
преди половин век. После, заради заплахата
за съдебно дело от Ford, добави и буквичката v - като victory, победа. Но в тази конкретна кола няма нито v, нито R, нито S. Тя
няма нищо общо с ралитата. Управлението
е прецизно, но не чакайте особена обратна
връзка. При 2.3 тона тегло ви е ясно, че и
бързите завои не са стихията й. Подобно на
електрическите братовчеди от VW, и тук
задните спирачки са барабанни. Инженерите настояват, че са напълно достатъчни,
защото основното спиране се вържи от
системата за рекупериране. На нормални
пътища наистина е така - Coupe RS спира
уверено и спокойно. Но по никакъв начин не е
машината, с която бихме минали Твърдишкия
проход с пълна газ. Максималната скорост
е с 20 километра по-висока от останалите
версии на Enyaq, но пак си остава скромните 180 километра в час - с пет по-малко от
еднолитрова Skoda Fabia.
Накратко, тук буквите RS отбелязват не
спортен автомобил, а просто върхова версия. По тях другите на пътя ще разберат, че
сте си купили възможно най-скъпата кола в
гамата. Което за момента означава 118 000
лева - колкото четири бройки от споменатата Fabia. По-рационалните клиенти вероятно
биха избрали някоя от по-скромните версии
на Enyaq Coupe - също толкова приятни за
окото и отчетливо по-евтини. Но пък за компенсация RS дава онова специално чувство,
че сте на върха на хранителната пирамида.
Поне в света на Skoda, разбира се.
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КИНО

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

КОНЦЕРТ

ТОП ГЪН: МАВЕРИК // Толкова модерната
напоследък практика да се прави римейк на
всяка класика от миналото не ни изпълва с
особен ентусиазъм. Но тук всъщност става дума не за нова версия, а за продължение
на класическия "Топ Гън", като за целта Том
Круз и Вал Килмър се завръщат на екран,
вече не като млади пилоти, а като опитни
инструктори. Актьорският състав включва
още Ед Харис, Дженифър Конъли, Джон Хем.

ЕНИО // На пръсти се броят хората, които
са имали такова въздействие върху киното,
като Енио Мориконе. Великият италиански
композитор си отиде през 2020, а този документален филм съдържа вероятно последното му интервю приживе - както и спомени
за него на фигури като Клинт Ийстууд, Джон
Уилямс, Куентин Тарантино, Ханс Цимер,
Джани Моранди. Режисьор е самият Джузепе Торнаторе ("Ново кино "Парадизо"). Засега дистрибуцията се свежда до Apple TV и
Google Play, но се надяваме да го видим и на
голям екран в България.

DEEP PURPLE // Гигантите на рока отново ще зарадват българските си фенове,
при това в състав, който е толкова близо
до класическата формация, колкото изобщо е възможно. Никаква сила не би убедила
Ричи Блекмор да свири с някогашните си
другари, а Джон Лорд си отиде през 2012,
но Йън Гилън, Роджър Гловър и Йън Пейс
са на линия, в компанията на китариста
Стив Морз и пианиста Дон Еъри. Очаквайте неща от последния им албум Whoosh! и,
естествено, безсмъртните класики като
Smoke on the Water и Highway star.

По кината от 27 май

По Apple TV, Google Play

29 май, Арена Армеец
EN

CINEMA

DOCUMENTARY

CONCERT

TOP GUN: MAVERICK // The recent practice of
remaking every classic from the past is not too
overwhelming, to be fair. But here we have not a
remake but rather a sequel to the classical "Top
Gun", and for this purpose Tom Cruise and Val
Kilmer return to the screen, no longer as young
pilots, but as experienced instructors. The cast
also includes Ed Harris, Jennifer Connelly, John
Ham.

ENNIO // There are only a handful of people
who have had such an impact on cinema as
Ennio Morricone. The great Italian composer
passed away in 2020, and this documentary
contains probably his last ever interview - as
well as memories of him by figures such as
Clint Eastwood, John Williams, Quentin Tarantino, Hans Zimmer, Gianni Morandi. Directed
by Giuseppe Tornatore himself (New Cinema
Paradiso), this documentary's distribution is currently limited to Apple TV and Google Play, but
we hope to see it on the big screen in Bulgaria.
Apple TV, Google Play

DEEP PURPLE // The giants of rock will once
again delight their Bulgarian fans, in a line-up that
is as close to the classical formation as possible.
No force could persuade Richie Blackmore to play
with his former comrades, and John Lord passed
away in 2012, but Ian Gillan, Roger Glover and Ian
Pace are on the line, in the company of guitarist
Steve Morse and pianist Don Airy. Expect stuff
from their latest Whoosh! album and, of course,
immortal classics like Smoke on the Water and
Highway Star.

In theaters from May 27

On Netflix in April

May 29, Arena Armeec
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КНИГА

КЛАСИКА

НАУКА

САМОТЕН МЪЖ // Приятел на Труман Капоти, кумир на Гор Видал, литературен първоизточник л на кино шедьоври като "Кабаре",
Кристофър Ишърууд несъмнено е от литературните великани на ХХ век. И беше крайно
време българската публика да се докосне и
до "Самотен мъж", един от шедьоврите в
по-късното му творчество. Историята е за
професор, който е загубил най-скъпия си човек и търси основания да продължи живота
си. Преводът е на Иглика Василева.

РЕЙ ЧЕН // Роден в Тайван и отрасъл в Австралия, Рей Чен е едно от най-ярките имена от новата вълна в класическата музика,
носител на голямата награда от конкурса
за цигулари "Йехуди Менухин" през 2008. В
София Чен, дирижиран от Найден Тодоров,
ще изпълни два от Славянските танци на
Антонин Дворжак, Концерта за цигулка и
оркестър от Феликс Менделсон, и Симфония
номер 5 от Пьотър Илич Чайковски.

WELCOME TO THE UNIVERSE IN 3D: A VISUAL
TOUR // Познаваме Нийл де Грас-Тайсън
като водещия на новите серии "Космос" и
един от най-обаятелните популяризатори на науката. Последната му книга, в съавторство с Майкъл Строс, Ричард Гот и
Робърт Вандърбей... всъщност не е точно
книга. По-скоро е сборник от спиращи дъха
триизмерни снимки на Вселената, които
гледате с приложения към нея 3D прибор.
Идеалният начин да заинтригувате детето си за астрономията и устройството на
Вселената.

Издателство "Лист"

5 май, зала България

Издателство Princeton University Press
EN

BOOK

CLASSICS

SCIENCE

LONELY MAN // A friend of Truman Capoti, an
idol of Gore Vidal, a literary source of cinematic
masterpieces such as "Cabaret", Christopher
Isherwood is undoubtedly one of the literary giants
of the Twentieth century. And it was high time for
the Bulgarian audience to touch "The Lonely
Man", one of his later masterpieces. The story is
about a professor who has lost his dearest person
and is looking for reasons to continue his life. The
translation is by Iglika Vasileva.

REY CHEN // Born in Taiwan and educated
in Australia, Ray Chen is one of the brightest
names of the new wave of classical musicians, winner of the Yehudi Menuhin Violin
Competition Grand Prize in 2008. In Sofia,
Chen, conducted by Naiden Todorov, will
perform two of Antonine Dvorak's Slavic
Dances, Felix Mendelssohn's Violin and Orchestra Concerto, and Pyotr Ilyich Tchaikovsky's Symphony No. 5.

WELCOME TO THE UNIVERSE IN 3D: A VISUAL
TOUR // We know Neil de Grass-Tyson as the
host of the new series "Cosmos" and one of
the most charming promoters of science. His
latest book, co-authored with Michael Strauss, J.
Richard Gott and Robert Vanderbei... is not really
a book. Rather, it is a collection of breathtaking
3D images of the universe that you view with a 3D
viewer attached to it. The perfect way to intrigue
your child about the astronomy and structure of
the universe.

List Publishing House

May 5, Bulgaria Hall

Princeton University Press

April 2022
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10 начина да надхитрите тълпите
туристи и да видите френската
столица в най-добрата й светлина

10 ways to outsmart the crowds of
tourists and see the French capital in
its best light

"Париж е винаги добра идея", казва Одри Хепбърн в една
от най-прочутите си роли. Хемингуей го наричаше "безкраен празник". И най-скромното човешко същество
усеща, че живее в рая, когато пролетта дойде в Париж,
добавя Хенри Милър. Един творец няма друг дом освен
Париж, казва Фридрих Ницше.
Френската столица е вдъхновявала много гениални творци, и малцина биха й оспорили самоприсъденото звание
на най-красивия град в света. Но тази репутация крие и
клопка: ако се влеете в реката от пришълци и обиколите
само традиционните капани за туристи, ще се върнете уморен, разочарован и доста по-беден. И вероятно
ще се чудите какво толкова е впечатлило споменатите
величия.
Най-добрият начин да откриете красотата на Париж е
да заобикалите протритите от милиони крака атракции
и да откриете нови - каквито в този град има в почти
неограничено количество. Ето десет идеи от нас как да
замените популярните места с далеч по-автентични. А
ако и те не ви вдъхновят, просто смело се впуснете в
изследване. В Париж винаги има какво да откриете.

"Paris is always a good idea," says Audrey Hepburn in
one of her most famous roles. Hemingway called it a
"moveable feast." Even the humblest mortal alive must
feel that he dwells in paradise when spring comes
to Paris, adds Henry Miller. An artist has no home in
Europe except in Paris, says Friedrich Nietzsche.
The French capital has inspired many ingenious artists,
and few would dispute its self-proclaimed title of the
most beautiful city in the world. But this reputation is
also a trap: if you pour into the river of foreigners and
go around along the traditional tourist traps, you will
return tired, disappointed - and much poorer. And you
will probably wonder what on Earth has impressed the
forementioned greats so much.
The best way to discover the beauty of Paris is to
bypass the overcrowded attractions and discover new
ones - which are almost unlimited in this city. Here are
ten ideas from us on how to replace popular places with
far more authentic ones. And if they don't inspire you,
just feel free to do some research of your own. There is
always something to discover in Paris.
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ТАЙНИЯТ
МОНМАРТР
THE SECRET
MONTMARTRE
Вместо: Явния Монмартр
Едва ли има посетител на Париж, който
да пропусне задължителната разходка до
"артистичния" квартал. За мнозинството
хора обаче тази разходка се изчерпва с изкачването до църквата Сакре Кьор, и след
това бързо слизане по основния туристически маршрут покрай прочутата Розова
къща.
А всъщност има много лесен начин да усетите атмосферата на истинския Монмартр и да избягате от китайските сувенири
- просто кривнете една-две улици в страни. Кварталът на хълма крие множество
очарователни тайни. Например Passage de
la Sorciеre, Пасажа на вещицата, по чийто криви улички са се разхождали Реноар
и Берлиоз. Или любопитната статуя на
излизащия от стената човек, дело на Жан
Маре в чест на творчеството на писателя Марсел Еме (на площад Marcel Ayme). И
накрая - Le Clos Montmartre, истински лозе
и винарна, скрити в самото сърце на Париж.
Къде: Rue des Saules
Как: метро 12 до Lamarck-Caulaincourt
Instead of: Obvious Montmartre
There is hardly a visitor to Paris who misses the
obligatory walk to the "artistic" neighborhood.
For most people, however, this walk ends with
the ascent to the Sacré Coeur church, and
then a quick descent along the main tourist
route past the famous Maison Rose.
In fact, there is a very easy way to feel the
atmosphere of real Montmartre and escape
from Chinese souvenir shops - just bend one
or two streets to the side. The neighborhood
on the hill hides many fascinating secrets.
For example, the Passage de la Sorcière, or
Passage of the Witch, along the crooked streets
of which Renoir and Berlioz once walked. Or
the curious statue of the man coming out of
the wall, the work of Jean Marais in honor of
the work of writer Marcel Ayme. And finally - Le
Clos Montmartre, a real vineyard and winery,
hidden in the very heart of Paris.
Where: Rue des Saules
How: Metro 12 to Lamarck-Caulaincourt
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АТЕЛИЕТО НА
СВЕТЛИНИТЕ

THE ATELIER
OF LIGHTS

Вместо: Лувъра
Тази сграда в 11-и район някога е била стоманолеярна. Днес, благодарение на усилията на Culturespaces, е най-актуалното
пространство за култура в Париж - и чудесен начин да запознаете с изкуството
дори кисели, вечно заровени в смартфона
си тийнейджъри. Просторната вътрешност е превърната в огромна дигитална
прожекционна зала, където образ, светлина и звук се комбинират за разтърсващо сетивата преживяване. Изложбите се
променят на всеки няколко месеца, актуалните представят творчеството на Пол
Сезан и Василий Кандински. Цялото преживяване продължава по-малко от час, но
настойчиво ви съветваме да го изгледате
два пъти от различни позиции в залата, за
да не пропуснете нищо. Туристите още не
са го открили и едва ли ще улучите големи опашки. А на уличката пред ателието
ще откриете няколко непретенциозни, но
отлични малки ресторантчета, ако след
духовната храна ви се прииска и нещо поматериално.
Къде: 38 Rue Saint-Maur
Как: с метро 3 до Rue Saint-Maur

Instead of: The Louvre
This building in the 11th district was once a
steel foundry. Today, thanks to the efforts
of Culturespaces, it is the most up-to-date
space for culture in Paris - and a great way
to introduce art to even sour teenagers that
you otherwise cannot separate from their
smartphones. The spacious interior has
been transformed into a huge digital projection hall, where image, light and sound
combine for a perfect sensory experience.
The exhibitions change every few months,
the current ones present the works of Paul
Cézanne and Vasily Kandinsky.
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The whole experience lasts less than an
hour, but we strongly advise you to watch
it twice from different positions in the hall,
so as not to miss anything. Tourists have
not yet discovered it and you are unlikely to
hit long queues. And on the street in front
of the studio you will find several unpretentious but excellent small restaurants, in
case that after the spiritual food you feel
the need for something more material.
Where: 38 Rue Saint-Maur
How: from Metro 3 to Rue Saint-Maur

TRAVEL
PARKS
PARIS

ЦЪРКВАТА
СЕН-СЮЛПИС

THE CHURCH OF
SAINT-SULPICE

Вместо: Нотр-Дам
Дори и преди големия пожар през 2019, Парижката Света Богородица (Нотр-Дам) не
беше твърде препоръчителна атракция:
постоянният поток от хора и опашката
от чакащи китайски младоженци отвън
намалява драстично шансовете за някакво
духовно преживяване. Много по-добра идея
е да се разходите до Латинския квартал и
да разгледате Сен-Сюлпис, втория най-голям парижки храм. Тук на спокойствие можете да се насладите на архитектурата
от средата на XVII век, на скулптурите на
Жан-Батист Пигал и на стенописите на
Йожен Делакроа.
Колкото до усещането за досег с историята, Сен-Сюлпис по нищо не отстъпва на
Нотр-Дам. Строителството на сегашния
храм започва през 1646, първият камък е
положен от Ана Австрийска, майката на
Луи IV. Тук са били кръстени маркиз дьо
Сад и Шарл Бодлер, тук се венчава Виктор
Юго, и тук в по-ново време бе погребалната служба за Жак Ширак.
Къде: 2 Rue Palatine
Как: метро 4 до Saint-Sulpice

Instead of: Notre Dame
Even before the big fire in 2019, Notre Dame
de Paris was not a highly recommended
attraction: the constant flow of people and
the queue of waiting Chinese newlyweds
outside drastically reduces the chances
of a spiritual experience. A much better
idea is to walk to the Latin Quarter and see
Saint-Sulpice, the second largest temple in
Paris. Here you can enjoy the architecture
of the mid-17th century, the sculptures of
Jean-Baptiste Pigalle and the frescoes of
Eugene Delacroix.
As for the feeling of contact with history,
Saint-Sulpice is not inferior to Notre Dame.
The construction of the present temple
began in 1646, the first stone was laid by
Anna of Austria, mother of the Sun King
Louis XIV. Here the Marquis de Sade and
Charles Baudelaire were baptized, here
Victor Hugo was married, and here in more
recent times was the funeral service for
Jacques Chirac.
Where: 2 Rue Palatine
How: Metro 4 to Saint-Sulpice

April 2022

93

94 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

TRAVEL
PARKS
PARIS

ЛЮКСЕМБУРГСКАТА ГРАДИНА
THE LUXEMBOURG
GARDEN
Вместо: парка Тюйлери
Париж има десетки паркове и който и
да изберете, не би било грешка. Но някои от тях са твърде отдалечени от
центъра. Други, като градините на
Тюйлери, са твърде близо до основните туристически атракции и привличат голяма част от потока. Докато
Люксембургската градина, създадена
през 1612 от кралица Мария Медичи,
е посещавана най-вече от местните
хора. Освен построения за Мария Люксембургски дворец, тук можете да разгледате няколко дузини творби от прочути френски скулптори, да пуснете
платноходка в езерото и да си спомните, че тъкмо тук се влюбва Козет,
героинята от "Клетниците" на Виктор
Юго. Но всъщност най-добре направете това, което правят и парижаните
- вземете си книга, багета, парче сирене и бутилка вино, и прекарайте деня
на слънце сред цветята.
Къде: в 6-и район
Как: с метро 12 до Rennes
Instead of: Tuileries Park
Paris has dozens of parks and whichever
you choose, it would not be a mistake.
But some of them are too far from the
center. Others, such as the Tuileries
Gardens, are too close to major tourist
hotspots and attract much of the stream.
While the Luxembourg Garden, founded
in 1612 by Queen Maria Medici, is
mostly visited by locals. In addition to
the Luxembourg Palace built for Maria,
here you can see several dozen works
by famous French sculptors, launch a
sailboat into the lake and remember
that this is where Cosette, the heroine
of Victor Hugo's Les Miserables, fell
in love. But in fact, it's best to do what
Parisians do - grab a book, a baguette,
a piece of cheese and a bottle of wine,
and spend the day in the sun among the
flowers.
Where: in the 6th district
How: from Metro 12 to Rennes
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МУЗЕЯТ
МАРМОТАН
МОНЕ

MARMOTTANMONET
MUSEUM

Вместо: Musee d'Orsay
С ръка на сърцето ще признаем, че Орсе,
вторият най-прочут музей на Париж напълно заслужава славата си. Но има и два
фатални недостатъка. Първо, претъпкан
е с хора, и обикновено единственият шанс
да видите отблизо "Закуска на тревата" е
да си пробиете път с лакти. Освен това
музеят е твърде голям, твърде богат способността ви да се впечатлявате и да
оценявате творбите ще се изчерпи още
след първите две зали.
Затова много приятна алтернатива е
музеят Мармотан-Моне. Той е спокойно
място с около 300 произведения на изкуството, така че не ви очакват нито блъсканица, нито зашеметяване. Но в същото
време притежава шедьоври на Дега, Мане,
Сисле, Писаро, Гоген и Реноар. Както и,
разбира се, една от най-богатите колекции на Клод Моне, включително митичната "Импресия. Изгрев", която на практика
поставя началото на импресионизма.
Къде: 2, rue Louis-Boilly
Как: с метро 9 до La Muette

Instead of: Musee d'Orsay
We will admit with all our hearts that Orsay,
the second most famous museum in Paris,
fully deserves its fame. But there are two
fatal flaws. First, it's crowded, and usually
the only chance to see Breakfast on the
Grass up close is to elbow your way. In addition, the museum is too big, too rich - your
ability to be impressed and appreciate the
works will be exhausted after the first two
halls.
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That is why the Marmottan-Monet Museum
is a very nice alternative. It is a quiet place
with about 300 works of art, so you will not
be in a hurry, or overwhelmed. But at the
same time it has masterpieces by Degas,
Manet, Sislay, Pizarro, Gauguin and Renoir.
As well as, of course, one of Claude Monet's richest collections, including the mythical "Impression. Sunrise", which effectively
marked the beginning of Impressionism.
Where: 2, rue Louis-Boilly
How: from Metro 9 to La Muette
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КУЛАТА
МОНПАРНАС

MONTPARNASSE
TOWER

Вместо: Айфеловата кула
Да, знаем, че Айфеловата кула е най-емблематичният символ на Париж, и че снимката с нея е задължителна. Но също така
знаем, че околностите й гъмжат от туристи, продавачи и джебчии. Че опашките
за качване до върха й често са колосални.
И освен това самата кула изглежда покрасива, погледната отдалеч. Например
от наблюдателната площадка на Кулата
Монпарнас - най-високия доскоро парижки
небостъргач, завършен през 1973 година.
Парижани се шегуват, че има и втора много добра причина да предпочетете гледката от неговия връх - и тя е, че това е
единственото място в целия град, откъдето... не се вижда самата Кула Монпарнас.
Освен това в непосредствена близост е
и Jazz Cafе Montparnasse - едно от найприятните места за жива джаз музика в
Париж.
Къде: 33 Avenue du Maine
Как: метро 4, 6, 12 и 13, до Montparnasse–
Bienvenue

Instead of: The Eiffel Tower
Yes, we know that the Eiffel Tower is the
most emblematic symbol of Paris, and that
a photo with it is a must. But we also know
that its surroundings are crowded with tourists, vendors and pickpockets. That the
queues to climb to the top are often colossal. And besides, the tower itself looks
more beautiful when viewed from afar. For
example, from the observation deck of the
Montparnasse Tower - the tallest skyscraper in Paris, completed in 1973. Parisians
joke that there is a second very good reason to prefer the view from its top: because
this is the only place in the whole city where
... the Montparnasse Tower itself is not visible.
Also nearby is the Jazz Café Montparnasse, one of the most enjoyable places
for live jazz music in Paris.
Where: 33 Avenue du Maine
How: Metro 4, 6, 12 and 13, to Montparnasse-Bienvenue
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СТОКОВАТА
БОРСА

THE COMMODITY
EXCHANGE

Вместо: Центъра Помпиду
В никакъв случай не ви разубеждаваме да
отидете и до центъра "Жорж Помпиду",
където се помещава Националният музей
за модерно изкуство. Но Стоковата борса е по-новата и по-любопитна атракция.
Всъщност трябва да кажем "бившата
Стокова борса", защото сградата, служила някога за търговия със зърно, бе основно преустроена от прочутия японски
архитект Тадао Андо и сега приютява прочутата колекция "Пино". Сбирката модерно изкуство на милиардера Франсоа Пино
включва близо 5000 творби от Мондриан
и Пикасо до Джеф Куунс и Деймиън Хърст.
Но дори и без нея сградата си заслужава
да се види като едно от най-успешните
съчетания на класическа и модерна архитектура изобщо. А и заради мебелировката, дело на световноизвестните дизайнери Ронан и Ерван Бурулек.
Къде: 2 Rue de Viarmes
Как: метро 4 до Les Halles

Instead of: Pompidou Center
By no means do we dissuade you from going to the Georges Pompidou Center, which
houses the National Museum of Modern
Art. But the Commodity Exchange is the
newer and more curious attraction. In fact,
we should say "the former Commodity Exchange", because the building, which was
once used for grain trade, was mainly rebuilt by the famous Japanese architect
Tadao Ando and now houses the famous
Pinault collection. The modern art collection of billionaire Francois Pinault includes
nearly 5,000 works from Mondrian and Picasso to Jeff Koons and Damien Hirst. But
even without it, the building deserves to be
seen as one of the most successful combinations of classical and modern architecture in general. And because of the furniture, the work of world-famous designers
Ronan and Erwan Bouroullec.
Where: 2 Rue de Viarmes
How: Metro 4 to Les Halles

98 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

TRAVEL
PARKS

ГРАДИНАТА НА
РАСТЕНИЯТА

THE GARDEN
OF PLANTSА

Вместо: Парижкия зоопарк
Парижката Градина на растенията се разпростира върху цели 280 декара в 5-и район
на Париж, върху левия бряг на Сена. Създадена е още в епохата на Тримата мускетари, през 1635, по нареждане на Луи XIII, като
"Градина за медицински растения".
Две неща отличават рязко това място от
повечето други атракции в Париж. Първо,
посещението е безплатно, освен за някои от специалните изложби. И второ, в
един претъпкан град това е рядък шанс
да усетите простор. Комплексът включва националния природонаучен музей, общо
11 различни градини и шест галерии, посветени на еволюцията, минералологията,
палеонтологията... Има дори малък зоопарк. През пролетта и лятото градината
е отворена от ранни зори до 8 вечерта.
Ще ви припомнят да излезете 15 минути
преди това.
Къде: 57 Rue Cuvier
Как: метро 7 или 10 до Jussieu

Instead of: Paris Zoo
The Paris Garden of Plants spreads over
280 acres in the 5th arrondissement of
Paris, on the left bank of the Seine. It was
established in the era of the Three Musketeers, in 1635, by order of Louis XIII, as a
"Garden of Medicinal Plants".
Two things set this place apart from most
other attractions in Paris. First, the visit is
free, except for some of the special exhibitions. And secondly, in a crowded city, this
is a rare chance to experience free space.
The complex includes the National Museum
of Natural History, a total of 11 different
gardens and six galleries dedicated to evolution, mineralogy, paleontology ... There is
even a small zoo. In spring and summer,
the garden is open from dawn until 8 pm.
You will be reminded to leave 15 minutes
before.
Where: 57 Rue Cuvier
How: subway 7 or 10 to Jussieu
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ПАРК
АСТЕРИКС
ASTERIX
PARK
Вместо: Дисниленд
Достойнствата на парижкия Дисниленд са добре известни, затова ще се
спрем само на недостатъците: безсрамни цени и колосални опашки (при
последното ни посещение, в делничен
ден през април, чакането за всяка от
различните атракции бе между 25 и 80
минути).
Затова много добра алтернатива изглежда френският отговор на Дисниленд - Паркът Астерикс. Разположен
на около 35 км северно от Париж в гората Ерменонвил, той също предлага
всевъзможни влакчета, люлки и атракции, но на доста по-умерени цени. До
края на пролетта дори има специална
промоция, при която децата влизат
безплатно в делничните дни. А и тълпите не са сравними: Парк Астерикс
посреща около 2.3 милиона посетители
годишно. Ако това ви се струва много,
нека само отбележим, че в Дисниленд
Париж са около 14 милиона.
Къде: Плейи
Как: с удобен автобус от парка Берси
Instead of: Disneyland
The merits of Disneyland Paris are well
known, so we will focus only on the
disadvantages: shameless prices and
colossal queues (on our last visit, on a
weekday in April, waiting for each of the
various attractions was between 25 and
80 minutes).
Therefore, a very good alternative
seems to be the French answer to Disneyland - Asterix Park. Located about
35 km north of Paris in the Ermenonville
forest, it also offers all kinds of rollercoasters, swings and other attractions,
but at much more reasonable prices.
Until the end of spring, there is even a
special promotion where children enter
for free on weekdays. And the crowds
are incomparable: Asterix Park welcomes about 2.3 million visitors a year.
If this seems like a lot to you, let's just
note that there are about 14 million visitors at Disneyland Paris.
Where: Plailly
How: by convenient bus from Bercy Park
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МУЗЕЯТ НА
ШОКОЛАДА

THE MUSEUM OF
CHOCOLATE

Вместо: Galeries Lafayette
Galeries Lafayette e най-престижният и
прочут универсален магазин в Париж, където освен луксозните стоки можете да
си купите и луксозна храна - включително и шоколад от някои от най-големите
френски майстори, като Alain Ducasse
или Jean-Paul Hеvin. Но ако сте с деца, подобра идеята е да пробвате Choco Story,
музея на шокоада във Втори район. Посещението струва 12 евро - доста прилично
по парижките стандарти, и включва не
само разглеждане на доста любопитната
експозиция и няколко демонстрации, но
и, естествено, дегустация. А ако имате
време, срещу 35 евро можете да съчетаете визитата и с участие в някое от
любопитните ателиета - и да отнесете
тайната на парижкия шоколад със себе си
у дома.
Къде: 28 Boulevard de Bonne Nouvelle
Как: метро 4, 8 и 9, до Strasbourg SaintDenis

Instead of: Galeries Lafayette
Galeries Lafayette is the most prestigious
and famous department store in Paris,
where in addition to luxury goods you can
buy luxury food - including chocolate from
some of the greatest French masters, such
as Alain Ducasse or Jean-Paul Hevin. But
if you're with kids, it's a better idea to try
Choco Story, the Second District Chocolate
Museum.
The visit costs 12 euros - quite decent by
Parisian standards, and includes not only
a tour of the rather curious exhibition and
several demonstrations, but also, of course,
tasting. And if you have time, for 35 euros
you can combine a visit with participation
in one of the curious workshops - and take
the secret of Parisian chocolate with you
at home.
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Where: 28 Boulevard de Bonne Nouvelle
How: Metro 4, 8 and 9, to Strasbourg SaintDenis

НАВСЯКЪДЕ С ТЕБ
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Феста де Сао Жоао
Тактът на Португалия

Фиестата се провежда в Порто през юни повече от 600 години. Започва с танци и музика
по улиците в следобедните часове, а партито продължава до късно през нощта.
Участниците пускат небесни фенери и балони и се наслаждават на среднощния спектакъл
с фойерверки. Фиестата продължава до зори. Като част от празника, младите мъже хвърлят
чеснови цветя по жените, които им харесат.

Резервирай своето вълнуващо пътуване на
www.posoka.com или се свържи с нас на 0700 17 107
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ГРАДИНАТА НА ОАЗИСА
Лятото е вече тук, а с него и любимият ни „Къмпинг Градина“
отваря врати за всички, влюбени в морето
Първият полет с туристи от Варшава
пристигна на 9 април на бургаското летище. С този полет официално бе открит и
летният сезон. Това дългоочаквано време
от годината най-накрая почуква тихомълком на вратата, а единственият въпрос,
който трябва да си зададем е: „Къде е перфектното място за почивка това лято?“.
С голям ентусиазъм и още по-голяма категоричност ще отговорим на този въпрос,
като ви насочим към едно райско местенце
на българското Черноморие, където се преплитат красива природа, безметежно спокойствие и луксозна обстановка с вкус на
море. Ако досега не сте чували за „Къмпинг
Градина“, то облегнете се спокойно и си
представете, че сте там, докато четете.
„Къмпинг Градина“ се намира между Созопол и Черноморец и е една от най-популярните местности по родното Черноморие.
Тази година той ще постави официално начало на сезона на 28 май, като започва да
посреща гости още от 13 май. Стотици
туристи и любители на неподправената
морска почивка всяка година избират залива „Градина“ заради обширната плажна ивица, обсипана със ситен пясък и кристално
синьото чисто море. През годините местността стана любимо място на къмпин-

гуващите, а от няколко години благодарение на „Къмпинг Градина“ самото понятие
„къмпингуване“ придоби различно значение.
“Къмпинг Градина” – твоят летен дом
Вече не е нужно да планирате и да се подготвяте дълго време, за да се впуснете в
подобно приключение. С „Къмпинг Градина“
почивката сред природата е лесна и дори
луксозна. Къмпингът разполага с много морски къщички, разположени на самия бряг, в
които може да се насладите на идеална почивка само на метри от морето, където да
забравите за света и да откриете своя!
И то без да се лишавате от нищо. Луксозните бунгала на „Къмпинг Градина“ са оборудвани с всичко необхо димо до последния
детайл – може да се насладите на стилна
кухня с кафе машина, пълен набор от прибори, чинии и пособия, чрез които да си спретнете страхотно барбекю на верандата, докато отпивате от ледения си коктейл и се
наслаждавате на морския бриз.
Самият комплекс на къмпинга, от своя
страна, може да ви предложи добре заредени магазини за хранителни продукти и
спортни стоки, откъдето да пазарувате
при нужда, а ако искате вкусна закуска или

обяд, без да се налага да готвите – в „Къмпинг Градина“ ще откриете чудесна баничарница и може би най-вкусната пица по
Южното ни Черноморие.
За почитателите на морските спортове,
Градина е любимо място. И точно за тях
къмпингът разполага със сърф училище,
където може да разнообразите почивката си и със сърф уроци, каякинг, каране на
джет или водно колело, гмуркане и возене
на банан.
И ако всичко това ви се струва изкушаващо, то на място атмосферата ще ви
очарова още повече. Плажът на „Къмпинг
Градина“ е осеян с много плажни люлки и
хамаци, които ще ви пренесат в един истински оазис, където ще забравите за
сивото ежедневие, за да се насладите на
спокойствието, звука на чайките и морето и свободата.
„Къмпинг Градина“ официално открива
летния сезон на 28 май, но специално за
всички, които нямат търпение да посрещнат лятото, къмпингът ще посреща гости още от средата на май. Повече подробности за къмпинга ще откриете на
campinggradina.com, както и в социалните
мрежи на „Къмпинг Градина“ във Facebook
и Instagram.
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КУХНЕНСКИ
РЕВОЛЮЦИИ
От опитомяването на първите животни, през откриването на картофите и
кафето, до геннномодифицираните храни – хранителните ни навици са също толкова
податливи на радикални промени, колкото и политическите ни системи.

Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотография ISTOCK

С

амата дума “революция” по правило буди
асоциации за взривообразна обществена
промяна. Поради което търсенето на нейно
адекватно присъствие в една толкова спокойна и консервативна област, каквато е кухнята,
може да изглежда самоцелно. Но всъщност не е. Цялата история на вида Homo sapiens е съпътствана
от незначителни на пръв поглед и понякога бавни,
но все пак радикални промени в храненето и отношението към храната. Които от дистанцията на
времето могат да бъдат оценявани като малки революции.
ПЪРВАТА ГОТВАРСКА РЕВОЛЮЦИЯ е “избухнала” в
епохата на неолита (X-VII хилядолетие пр. Хр.), когато човекът започва да отглежда зърнени култури и
да опитомява животни, да пече хляб и да вари супа.
Иначе казано - да се еманципира от природата. През
този период храната и храненето влизат в неговия
духовен свят и стават връзка с отвъдния свят на
боговете. Техните олтари представляват маси, а
принасяните жертви са храни. Древните обитатели на земите между реките Тигър и Ефрат, според
някои изследователи, са направили следващата революционна стъпка в готварството - започнали да
готвят ястия в течна среда (вода, бира, мазнина,
кръв). Така се ражда идеята за готварската рецепта - един и същ продукт може да се приготви по
различни начини и да има различен, моделиран от
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човека вкус. Известните глинени клинописни архиви
от Месопотамия съдържат точно такива рецепти.
В епохата на гръкоримската античност храната и
храненето се оказват територия, върху която лесно
могат да се разграничат и противопоставят представите за “културно” и “некултурно”. Някои антични гръцки писатели презрително наричат племената от варварската периферия на културния елински
свят “галактофаги” (т.е. млекопийци), от което не
следва, че самите гърци са отбягвали млякото. Ироничничният подтекст е свързан с факта, че тези
племена ползват плодовете на природата готови,
без да обработват земята.
ИДЕЯТА ЗА ОБЩОТО ХРАНЕНЕ, развита от гръцкия
пир, е важен кодиращ момент в европейската цивилизация. Старите гърци са дали на средиземноморския свят една диета, доминирана от хляб, зехтин
и вино - три храни, в които е фокусиран техният
технологичен опит. След като наследил гръцките
хранителни модели, ястия и технологии, Рим не само
ги доразвил, но ги естетизирал и превърнал в източник на изтънчени удоволствия. Като пример е достатъчно да се споменат някои от творбите на Хораций, както и готварския трактат на легендарния
бонвиван Марк Гавий Апиций (De Re Culinaria) със споменатите там перверзни ястия от камилски пети,
езичета от славеи и гребени от петли.
Заради присъщия на християнската етика отказ от
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чувствени наслади и отбягването на телесните удоволствия (а храната е едно от
тях), изглежда излишно да се търси нещо
радикално ново в кухнята през Средновековието. Истината обаче често се отклонява
от извивките на логиката. В много от средновековните западноевропейски манастири
са създадени първите стандарти за производство на вино, бира, сирене и някои други
продукти.
Впрочем в епохата на Ренесанса и ообено
през Просвещението в Европа се ражда една
нова и много характерна комуникация на
храните, най-добре изразена при сиренето.
Между XV и XVIII век някои световноизвестни
днес сирена като рокфор, камембер, горгонзола, грюйер, пармиджано, бри и т. н. напускат своята регионална значимост и стават
предмет на оживена международна търговия. Към това трябва да се добавят и някои
от най-ценните за европееца хранителни резултати от Великите географски открития:
картофите, фасулът, царевицата, доматите, пуйките, а в някакъв смисъл - и тютюнът. Първите три храни според някои изследователи са били с наистина революционно
значение, защото са помогнали на жителите
на Стария континент да се избавят от хроничния глад.
СЛЕД XVI ВЕК НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА
ТРАПЕЗА постепенно се настанява един нов
прибор - вилицата. Дотогава тя е позната
само във Византия, а на запад властва традицията на трите пръста. Нейната поява е
в съзвучие с характерната за Ренесанса промяна в дворцовите стандарти за общуване
и с постепенното налагане на една “култура
на недокосването” в най-широкия смисъл на
думата. Тази тенденция има различни проявления - в дворцовия церемониал, етикецията, облеклото, нивата на формалност в
общуването. Докосването (не само физическо, а като цяло нарушаването на личното
пространство) е строго регламентирано и
отклоняването от правилата е съпроводено
с чувство на неудобство и срам. Появата на
вилицата е част от този сложен социалнопсихологически процес.
През XVII век в европейския бит постепенно
навлизат чаят и кафето, които сравнително бързо ще променят ритъма и структурата на всекидневието. Във Франция, Италия,
Испания и други страни кафето започва да
измества виното от сутрешната закуска.
В Англия чаят измества джина и бирата,
които, ако се вярва на картините на Уилям
Хогарт, през XVIII век са били истинско бедствие. В Русия чаят става насъщна потребност и мярка за домашен уют. След средата на XVII век в Европа под турско влияние
постепенно се ражда и кафенето - факт с
трайни политически последици през следващите два века, доколкото много от важните
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за историята събития са замислени именно
в кафенета.

ЛУИ ПАСТЬОР ОТКРИВА ПАСТЬОРИЗАЦИЯТА през 1861. Десет години по-късно във
Франция е измислен маргаринът, а след още
пет швейцарецът Даниел Петерс създава
млечния шоколад. Към средата на по-миналия век се появява хладилникът, който през
30-те години на XX век навлиза и в бита.
През 1848 в САЩ се появява дъвката, а през
1888 - сламките за пиене. Първият термос е
показан през 1892 от оксфордския учен сър
Джеймс Дюър. Осем години по-късно двама
германци откупили откритието за търговски цели, регистрирали фирмата “Thermos” и
пуснали новия продукт на пазара.
През 1909 в Америка се появява първият електрически тостер, през 30-те години в кухнята навлиза миксерът, а през 1938 е създаден
тефлоновият тиган. В годините на Втората
световна война се появяват замразените
храни, а през 1947 е измислена микровълновата печка. Десет години по-късно на пазара
излизат и алуминиевите кутии (can) за бира
и кока-кола.

ПРЕЗ 1762 В АНГЛИЯ ЗА ПРЪВ ПЪТ е споменат сандвичът. За негов създател се
смята английският благородник Джон Монтегю, първи лорд на Адмиралтейството и
четвърти граф на Сендуич, малко градче
в югоизточна Англия (графът, ако се вярва
на съвременниците му, бил не само изобретателен гастроном, но и отявлен негодник).
Сандвичът, този типичен продукт на просвещенския рационализъм, през следващите
десетилетия ще еволюира в множество добре познати днес разновидности - хамбургер,
хот-дог, франкфуртер, тост...
В годините на Френската революция се ражда и модерният европейски ресторант. Като
място, където хората са разделени не според съсловен признак, а според финансовите
си възможности, ресторантът напълно се
вписва в прогласените от самата революция
буржоазни ценности. В унисон с антиклерикалния бужоазно-просвещенски дух е и плавното откъсването на храната и храненето
от нейния духовно-религиозен смисъл.
През XVIII век на европейската трапеза някак
внезапно се появява майонезата, за да създаде нов контекст на студената кухня. След
нея нищо вече не е могло да остане същото.
В кулинарията майонезата е също толкова
голяма идея, колкото парната машина – в
транспорта.
През XIX и XX век историята на кухнята е
свързана изключително с технологичното
модернизиране. Нека споменем някои от големите открития. През 1809 французинът
Никола Аперт измислил консервирането чрез
стерилизиране на продуктите. Десетина
години преди това правителството на Наполеон обявило награда от 12 000 франка за
човека, който измисли метод за запазване на
храни за нуждите на армията и флота.

НАЙ-РАДИКАЛНАТА ПРОМЯНА в кухнята
през епохата на т.нар. индустриално общество е индустриалното хранене. През 50-те
години се раждат първите вериги за бързо
хранене (fast food). С тях отново се изменя
структурата на деня. Човек може да се храни по всяко време на денонощието. Особеният смисъл на часовете за хранене като социален знак (късният аристократичен обяд и
вечерята около полунощ, познати от руската класическа литуратура) изчезва.
Може да се изброят и други технологични новости от последните десетилетия, за да се
стигне до генномодифицираните храни или
специалния кромид лук, от който при рязане
не сълзят очите, култивиран в Америка през
2002.
Кои са били основните фактори, движещи
развитието на кухнята? Могат с увереност
да се посочат поне шест - войните, династическите бракове, търговските контакти,
здравето, сексът и религията. Доказано е,
че завоевателите възприемат кулинарните
практики на завоюваните култури. Така е
станало, след като римляните завладели Гърция, както и с турците, след като покорили
Византия. За някои важни новости във френската кухня (спанак, арнигинари, сладолед) се
смята, че са донесени от Катерина Медичи
след брака й с Анри II.
За много продукти се е смятало, че са полезни за здравето или че са афродизиаци, и това
е предопределило успеха им на трапезата.
Любопитно е, че бурното навлизане на тютюна в Европа е свързано със същото внушение - през XVI и XVII век го смятали за панацея
и го продавали в аптеките. Има и още две
скрити, но могъщи сили, движещи прогреса
не само в кухнята - любопитството и случайността.

Луи Пастьор
Louis Pasteur
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CULINARY
REVOLUTIONS

From the taming of the first animals to the discovery of potatoes and coffee
to to genetically modified foods – our eating habits are just as susceptible to radical change
as our political systems

THE FIRST CULINARY REVOLUTION ‘erupted’ during the Neolithic age (10th7th century B.C.) when man began to grow grain crops and tame animals, to
bake bread and boil soups. In other words, to emancipate himself from nature.
During that period food and eating entered man’s spiritual world and became
the link with the world of the gods. Their altars were tables and food was the
offered sacrifice. The ancient inhabitants of the lands between the rivers Tigris
and Euphrates, according to some researchers, took the next revolutionary
step in cookery – dishes began being cooked in a liquid medium (water, beer,
fat and blood). This is when and how recipes were born – the same product
could be prepared in different ways and have different tastes as modified by
man. The well-known cuneiform records from Mesopotamia, written on clay
tablets, contain precisely such recipes.
In Greco-Roman antiquity, food and eating emerged as a territory in which
the notion of what was regarded as ‘civilised’ and ‘uncivilised’ could be easily distinguished and contrasted. Some ancient Greek writers contemptuously
referred to the tribes in the Barbarian periphery of the cultured Hellenic world
as ‘galactophagists’ (i.e. milk drinkers), which does not mean that the Greeks
themselves shunned milk. The implied irony relates to the fact that these tribes
used the fruits of nature without working the land.
THE IDEA OF EATING TOGETHER, which evolved from the Greek feast, was
an important encoding moment in European civilization. The ancient Greeks
gave the Mediterranean world a diet dominated by bread, olive oil and wine –
three foods that reflected their technological experience. Inheriting the Greek
food models, dishes and technologies, Rome not only built on them, but also
beautified and turned them into sources of refined pleasure. It suffices just to
mention some of the works of Horace, as well as the culinary treatise of the
legendary gourmet Marcus Gavius Apicius (De Re Culinaria) and the therein
mentioned kinky dishes of camel heels, nightingale tongues and rooster combs.

110 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

Because the rejection of sensuous enjoyment and the avoidance of carnal
pleasures (such as food) was inherent to Christian ethics, it seems pointless
to look for something radically new in the cuisine of the Middle Ages. Truth,
however, often departs from logic. The first standards for the production of
wine, beer, cheese and some other products were established by many of the
mediaeval monasteries of Western Europe.
In fact, during the Renaissance, and especially during the Enlightenment, a
new and very typical communication of foods was born in Europe, best seen
in the case of cheese. Between the 15th and 18th century, some of the now
world famous cheeses such as Roquefort, Camembert, Gorgonzola, Gruyere,
Parmigiano and Brie outstripped their regional importance to become the subject of lively international trade. Added to this should also be some of the most
valuable food products that the Europeans gained from their great geographical discoveries: potatoes, beans, maize, tomatoes, turkeys and, in some sense,
tobacco as well. According to some scholars, the first three of these were of
truly revolutionary significance because they helped the inhabitants of the Old
Continent escape chronic hunger.
AFTER THE 16TH CENTURY THE WESTERN EUROPEAN TABLE was gradually graced with a new utensil – the fork. Until then it had only been known in
Byzantium, while the ‘three-finger tradition’ reigned in the West. Its appearance
was in harmony with the change in court etiquette, characteristic of the Renaissance, and with the gradual spread of a ‘do not touch culture,’ in the widest
sense of the phrase. This trend was manifest in different ways – in court ceremonies, manners, dress and levels of formality in relationships. Touching (not
only physical, but the violation of private space in general) was strictly regulated
and any departure from the rules was accompanied by a feeling of embarrassment and shame. The appearance of the fork was part of this complicated
socio-psychological process.
In the 17th century, tea and coffee gradually entered the European lifestyle
and relatively quickly changed the rhythm and structure of daily life. In France,
Italy, Spain and elsewhere, coffee began to displace wine from the breakfast
table. In England, tea replaced gin and beer which, if the paintings of William
Hogarth are to be believed, were a real scourge in the 18th century. In Russia,
tea became a must and a measure of domestic comfort. After the mid-17th
century and due to Turkish influence, the European coffee house was also
born – a fact with lasting political consequences over the next two centuries,
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s a rule, the very word ‘revolution’ calls forth associations of explosive
social change. This is why to look for it in such a quiet and conservative area as cuisine may well look like an end in itself. But, in fact, it
isn’t. The entire history of Homo sapiens is accompanied by changes
in eating and eating habits that may at first glance seem insignificant and at
times slow, but which are nevertheless radical. Thus, from the distance of time,
these changes can be assessed as minor revolutions.

insofar as many of the important events in history were pondered and decided
in coffee houses.
IN 1762 IN ENGLAND THE FIRST MENTION was made of the sandwich. The
person credited with its discovery is the British nobleman John Montagu, First
Lord of the Admiralty and 4th Earl of Sandwich, a small town in south-east
England (the Earl, if his contemporaries are to be believed, was not only an
inventive gastronome, but also an outright scoundrel). Over the next decades
the sandwich, this typical product of enlightened rationalism, was to evolve into
a multitude of the well-known varieties we have today: hamburgers, hot dogs,
frankfurters, toast…
The modern European restaurant was also born at the time of the French Revolution. As a place where people were not divided according to class principle
but according to their financial possibilities, the restaurant fully fit the bourgeois
values proclaimed by the very revolution. In unison with the anti-clerical bourgeois enlightenment spirit is also the gradual dissociation of food and eating
from its spiritual and religious meaning.
In the 18th century mayonnaise somehow suddenly appeared on the European
table in order to create a new context of the cold buffet. After it, nothing would
ever be the same. Mayonnaise caused the same impact to cuisine as the
steam engine did to transport. In the 19th and 20th century the history of cuisine
was linked exclusively to technological modernisation. Let’s mention just a few
of the major discoveries. In 1809 the Frenchman Nicolas Appert discovered
how to preserve food by sterilising the products used. Some ten years earlier
the government of Napoleon had announced a 12,000-franc prize for the person to invent a method to preserve food for the needs of the army and navy.
LOUIS PASTEUR INVENTED PASTEURISATION in 1861. Ten years later margarine was invented in France, and five years after that the Swiss Daniel Peter
created the first milk chocolate bar. The refrigerator first appeared around the
mid-19th century and by the 1930s it had become part of everyday life. In the
US, chewing gum appeared in 1848 and drinking straws in 1888. The first insulated flask was presented in 1892 by Oxford scientist Sir James Dewar. Eight
years later, two Germans purchased the invention for commercial purposes,
registered the firm ‘Thermos’ and marketed their new product.
In 1909 the first electric toaster appeared in America, in the 1930s the mixer
entered the kitchen, and 1938 saw the arrival of the Teflon frying pan. Frozen
foods appeared during World War II, and in 1947 the microwave oven was
invented. Ten years later beer and Coca-Cola aluminium cans appeared on
the market as well.
THE MOST RADICAL CHANGE in cuisine in the age of the so-called industrial
society was industrial eating. The first fast food chains sprang up in the 1950s
and the daily eating structure changed once again. Now one could eat at any
time of the day or night. The special meaning of mealtimes as a social sign (the
late aristocratic dinner and the supper around midnight, familiar from Russian
classical literature) disappeared.
Plenty of other technological novelties have appeared in the last decades, up
to and including genetically modified foods and special onions that do not make
your eyes water when you peel them, which were cultivated in America in 2002.
What were the main factors driving the development of cuisine? At least six
can be definitely cited: wars, dynastic marriages, trade contacts, health, sex
and religion. It is known for a fact that conquerors adopt the culinary practices
of conquered cultures. That’s what happened when the Romans conquered
Greece, and that’s what happened when the Turks conquered Byzantium.
Some key novelties in French cuisine (spinach, artichokes and ice-cream) are
believed to have been introduced to the country by Catherine de’ Medici after
her marriage to Henry II.
Many products that were considered good for health or to be aphrodisiacs became successes on the dinner table. Oddly enough, the rapid entry of tobacco
in Europe is also related to this – in the 16th and 17th century tobacco was
regarded as a panacea and sold in pharmacies. And there remain two more
hidden but powerful forces that drive all progress, not just progress in cuisine:
curiosity and chance.
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МЕЖДУ ВКУСА
И ХУМАНИЗМА
Докато спорим етично ли е да се яде Foie Gras, България неусетно стана вторият
най-голям производител на този деликатес

Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотография ISTOCK

М

ине не мине малко време, и някой евродепутат обявява война на мазния
гъши дроб, популярен повече като foie
gras. Целта е да се забрани завинаги
производството и продажбата на този иначе изключителен деликатес поради жестоко третиране на животните. успехите в тази война засега
са частични.
Продуктът е забранен за призводство в десетина
държави от ЕС, между които Великобритания и
Германия - но се предлага свободно в ресторантите на Европейския парламент в Брюксел.
ПРЕДИ ГОДИНИ МОЙ ПРИЯТЕЛ, който тогава
живееше в Париж, ми обърна внимание върху един
специфичен аспект на западняшкото лицемерие.
По онова време Бриджит Бардо проявяваше настървена загриженост за танцуващите мечки в
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България, поради което скоро след това те изчезнаха. Международният натиск ги измъкна от
лапите на жестоките мечкари и те заживяха нов
живот в родопски и други резервати. После част
от мечкарите опитаха да започнат нов живот
във Франция, но не им се получи.
Благородната загриженост за българските танцуващи мечки не пречи на французите всяка година да изяждат около 20 000 тона foie gras, въпреки
че начинът, по който се произвежда този специалитет, е пример за индустриална жестокост.
Краткия си живот гъските прекарват затворени
в клетки, където са хранени насилствено по няколко пъти на ден с метални тръби, вкарани през
гърлата им до стомасите. Във Франция процедурата се нарича gavage, а в България се използва
политкоректният израз „асистирано хранене”. Понякога при храненето се използват и хидравлични

LIFESTYLE
FOOD

April 2022

113

BETWEEN TASTE
AND HUMANISM

As we keep arguing about the morality of eating Foie Gras, Bulgaria unnoticeably became
the second largest producer of the delicacy

E

very now and then there is a member of
the European Parliament waging war on
the greasy goose liver, more popular as
foie gras. The aim is to put a permanent
ban on the production and sale of that extreme
delicacy because of the cruel way animals are
treated. Success in this war has only been partial
so far. The product is banned for production in a
dozen of EU countries, including Great Britain and
Germany - but it is freely offered in the restaurants
of the European Parliament in Brussels.

YEARS AGO A FRIEND OF MINE who was living in Paris at the time turned my attention to one
specific aspect of western people's hipocrisy. Back
then Brigitte Bardot was demonstrating fierce concern about the dancing bears in Bulgaria and as
a result they soon disappeared. The international
pressure saved them out of the hands of the cruel
bear-trainers and they started a new life in mountain reserves. Later on, some of the bear-trainers
themselves made an attempt to start a new life in
France but they failed.
The noble concern about Bulgaria's dancing bears
does not impede French people from eating about
20,000 tons of foie gras every year, even though
the way this specialty is produced is an example
of industrial cruelty. Geese spend their short lives
captured in cells where they are fed by force several times a day with metal pipes pushed in their
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stomachs through their throats. In France the
procedure is called gavage and in Bulgaria they
use the acceptable "assisted feeding". Sometimes
hydraulic pumps are used in the nutrition process
as well. The goal is to make the birds fat for a
short time and with minimum costs, so that their
liver grows up to ten times its normal size. Its weight
goes up to 800 g. In other words, this is a hypertrophied liver. When it happens to people, it is called
cirrhosis.

so loud that they woke up the sleeping guards
of Capitolia during a Gallic invasion in 390 B.C.
In the era of the empire geese were fattened
with dried figs and people believed that apart
from making their liver bigger this also made
their flesh tastier. The most famous among the
Roman gastronomers added one more thing to
that innovation. Before the fattened geese were
killed, they were forced to drink honey dissolved
in wine.

THE "MODERN" TECHNOLOGY for foie gras production was invented in France in the early 19th
century. Soon the glory of the dish conquered
Europe and even touched Russia's classical literature. Pushkin mentioned "Strasbourg paste immortal" in Eugene Onegin as a sign of the noblemen's
gastronomic aristocratism. However, the culinary
interest in goose liver dates back to much earlier
times. Back in the 3rd millennium B.C. geese were
raised in Egypt. Mural paintings from that time are
known that clearly show slaves fattening them with
figs. Later the practice was spread all over the
Mediterranean.
It seems that the Romans were the first to appreciate goose liver and think about how to make it
bigger in an artificial manner. In fact, they might
have acted with some historical ingratitude, considering that it was geese, according to legend,
who saved Rome from arson. Geese gabbled

IN THE EARLY MIDDLE AGES the interest in
this delicacy decreased, but during the revival
in the 16th and 17th century it aroused again.
There is evidence about it in German and Italian
cook books dating back to that time. The culinary
bridge between ancient and modern time has
most probably been provided by Jews. In 1570,
Bartolomeo Scarpi, a cook in the court of Pope
Pius V, described the exceedingly large liver of
geese supplied by Jew farms. The same was
also written by Marx Rumpolt, cook from Mainz,
in 1581 about the geese grown by the Jews in
Bohemia. And the examples above were not isolated. Later on, the presence of this specialty
from the Jewish cuisine has often been subject
to theological debates, as the Jewish dietary law
(kashrut) does not allow consumption of blood
and it is liver in fact that produces blood in the
body. However, there were more open-minded

this might be in a country like America, but in
2015 a federal judge removed the ban as it violated the constitution.

ALTHOUGH WE USUALLY USE the general term
foie gras, real culinary experts know that there are
two types of it: foie gras d'oie (the goose one) and
foie gras de canard (made from duck). The goose
one is a little bit finer, but there is no significant
difference between the two products in fact. Yet,
producers find it important that ducks are easier
to breed.
There are tens of impressing ways to serve foie
gras - garnished with apples, pineapples, pears,
blueberries, figs, or truffles. The taste is always
fine, delicate and tender, which is why people
rarely think about how in fact that tasty thing has
been produced.
In the late 1990s a social movement appeared
in the west (Stopgavage) aimed at putting a
ban on the production of goose liver with the
classic French technology descibed above.
Martin Sheen and Kim Basinger were among
the most famous activists. In 2004, Paul McCartney wrote a special letter to California's
Governor, Arnold Schwarzenegger, asking for
his support of the ban. The former Beatle apparently touched the heart of iron Arnie, as
Californian people did turn their back on the
French delicacy. It was banned, as difficult as

IN AUTUMN 1999, upon leaving a famous Sofia restaurant Bill Clinton said: "I tried goose
liver in order to feel like a Bulgarian". Back
then this sounded funny and somehow ridiculous, because the Bulgarian culinary tradition
has no particular attitude towards this subproduct. However, the US president turned
right in a way. Currently, Bulgaria is the second
most significant foie gras exporter following
France. Hungary ranks third. Moreover, Bulgarian producers comment that a great part
of the French goose liver is actually relabelled
Bulgarian product.
It would be curious to see if some day the moral
considerations about goose liver production will
overcome the culinary ones. Probably they will
not, because goose liver is not just delicious but
also lucrative. In Europe alone its annual turnover
amounts to hundreds of millions of dollars. The
fate of geese grown for foie gras is only one of the
numerous examples there are for the complicated
balance between the pleasures and pains civilization creates. All that is quite likely to end with a
new dose of hypocrisy. One day we may well see
goose liver made from "happy geese" offered on
the market.

By YASSEN BORISLAVOV / Photography ISTOCK

rabbis who agreed that the purifying power of
salt and fire made it fit for eating. But it seems
taste was important, too.

April 2022

115

помпи. Целта е за кратко време при минимални разходи птиците да натрупат
мазнини, така че черният им дроб да се
увеличи до десет пъти над нормалното.
Теглото му достига до 800 грама. Иначе казано, това е хипертрофиран черен
дроб. При хората заболяването се нарича
цироза.

ват черния им дроб, хем правят месото
им по-вкусно.
Към тази иновация най-прочутият между римските гастрономи, Марк Гавий
Апиций, прибавил и още нещо. Преди да
бъдат убити, угоените гъски били насилствено напоявани с пчелен мед, разтворен във вино.

"МОДЕРНАТА" ТЕХНОЛОГИЯ за производство на foie gras е създадена във Франция в началото на XIX век. Славата на
това ястие скоро покорила Европа, за
да докосне дори и руската класическа
литература. Пушкин в “Евгений Онегин”
споменава “страсбургски пастет нетленен” като знак на дворянския гастрономически аристократизъм. Кулинарният
интерес към гъшия дроб обаче е доста
по-стар. Още през III хилядолетие преди
Христа гъски са били отглеждани в Египет. От онова време са известни фрески, на които ясно се вижда как роби ги
угояват със смокини.
По-късно практиката била разпространена в целия средиземноморски свят. Изглежда, римляните най-рано са оценили
качествата на гъшия дроб и първи са се
замислили как изкуствено да го уголемяват. В това тяхно занимание прозира
известна историческа неблагодарност,
като се има предвид, че тъкмо гъските,
според легендата, са спасили Рим от
опожаряване. Тяхното крякане събудило
спящата стража на Капитолия по време
на едно нашествие на галите през 390
година прeди Христа. В епохата на империята, според сведения на Плиний Стари и Хораций, угоявали гъски със сушени
смокини и вярвали, че така хем увелича-

ПРЕЗ РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ интересът към този деликатес западнал, но
през възрожденските XVI и XVII век отново се пробудил. Свидетелства за това
има в немски и италиански готварски
книги от онова време. Кулинарният мост
между древността и модерността найвероятно е бил дело на евреи. През 1570
г. Бартолоемо Скарпи, готвач в двора
на папа Пий V, в своята готварска книга
описва удивително едрия черен дроб на
гъските, доставяни от еврейски стопанства. Същото пише и готвачът Маркс
Румполт от Майнц през 1581 за гъските,
отглеждани от евреите в Бохемия. Споменатите два примера не са изолирани.
По-късно присъствието на този специалитет от еврейската кухня често е бил
предмет на богословски спорове, тъй
като еврейският хранителен закон (кашрут) не допуска консумация на кръв, а
тъкмо черният дроб произвежда кръвта
в организма. По-свободомислещите равини обаче приемали, че пречистващата
сила на солта и огъня го правят все
пак годен за ядене. Но изглежда, и вкусът
е имал значение.

116 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

МАКАР ЧЕ ОБИКНОВЕНО СЕ ИЗПОЛЗВА
общото понятие foie gras, истинските
гурмани знаят, че той е два вида – foie

gras d’oie (т.е гъши) и foie gras de canard
(патешки). Гъшият е малко по-фин, но
съществена разлика между двата продукта няма. За производителите обаче
е важно, че патиците се отглеждат полесно.
Има десетки ефектни начини да се поднесе foie gras – с ябълки, ананас, круши,
боровинки, смокини или трюфели. Вкусът
е винаги фин, деликатен и нежен като
откровение, поради което човек рядко
се замисля за практиките при производството на това толкова вкусно нещо.
Към края на 90-те години на запад се появи обществено движение (Stopgavage) за
забрана на гъшия дроб, произведен по класическата френска технология gavage, описана по-горе. Сред известните активисти бяха Мартин Шийн и Ким Бейсингър.
През 2004 Пол Маккартни написа специално писмо до губернатора на Калифорния Арнолд Шварценегер с молба да подкрепи забраната. Бившият бийтъл явно
е докоснал нежна струна в сърцето на
железния Арни, защото калифорнийците
наистина обърнаха гръб на френския деликатес.
Той беше забранен, колкото и трудно да
е това в страна като Америка, но през
2015 федерален съдия отмени забраната,
защото нарушавала конституцията.
ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 1999 ГОДИНА, излизайки от известен софийски ресторант,
Бил Клинтън произнесе фразата:„Опитах
гъши дроб, за да се почувствам като българин”.
Тогава това прозвуча смешно и някак
нелепо, защото българската кулинарна
традиция няма специално отношение към
този субпродукт. Американският президент обаче се оказа по особен начин
прав. В момента България е вторият по
значимост производител на foie gras след
Франция. На трето място е Унгария. В
същото време сред българските производители се твърди, че голяма част от
френския гъши дроб всъщност е преетикетиран български продукт.
Любопитно е да се види дали етичните
съображения около гъшия дроб някой ден
ще надмогнат кулинарните. Вероятно
няма, защото той е не само вкусен, но и
доходоносен. Годишният оборот от тази
стока само в Европа е стотици милиони
долари.
Съдбата на гъските, отглеждани за foie
gras, е само един от многото примери за
сложния баланс между удоволствията и
страданията, които цивилизацията произвежда. Вероятно всичко това някой
ден ще завърши с нова доза лицемерие.
На пазара може да се появи гъши дроб
„от щастливи гъски”.

СИГУРНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ
ОТ ЗЕМЯТА ДО НЕБЕТО
Помещенията в
самолетите на България
Еър се обработват
преди всеки полет
със свръхмодерна
UV технология
за дезинфекция,
а въздухът се пречиства
от HEPA филтри.

Машината Honeywell
UV Cabin System II
унищожава всички вируси
и бактерии от гладките
повърхности. Така
пасажерите всеки път
се качват в изцяло
стерилен салон. По време
на полет въздухът
в самолета се пречиства
с помощта на HEPA
филтри, които
не позволяват
проникването на вируси,
бактерии и фини
прахови частици.

Повече за вашия сигурен и спокоен полет можете да научите на www.air.bg
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ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА БАГАЖ
ПО ПОЛЕТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕЪР
Всички пътници на „България Ер“ имат право на превоз на безплатен ръчен
багаж 10 кг + дамска чанта/лаптоп в салона, а в зависимост от избраната класа
и тарифа и на регистриран багаж (в багажника на самолета). Превозът на багаж
по редовните линии е съобразен и с някои общи правила и политиката на „България
Ер“ които трябва да имате предвид. Авиокомпания „България Ер“ спазва системата
PIECE CONCEPT, базирана на броя, теглото и размерите на чекирания багаж.

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

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

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

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

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

ТАКСИ ЗА РЕГИСТРИРАН БАГАЖ
•Първи брой регистриран багаж до 23 кг и до 158 см*:
•Вътрешни полети – 15 евро в посока;
•Международни полети – 20 евро в посока**.
•За пътуване до/от Дубай – 30 евро в посока
> В случай на по-тежък, по-обемен или допълнителен чекиран багаж,
се прилагат стандартните условия на „България Еър“.
> Регистриран багаж може да бъде закупен преди полет на летище
или чрез издателя на билета.
> Притежанието на карти CCB Club, карта Visa Platinum от ЦКБ,
кобрандирана карта от ЦКБ и „България Еър“, както и златна карта
FLY MORE не дава право на безплатен чекиран багаж по тарифа без багаж.
* Сумата от външните размери на дължината, височината
и широчината на багажа /l+h+w/.
** За пътуване от Лондон – 20.00 GBP, от Цюрих – 20 CHF,
от Тел Авив – 20 USD.
При пътуване от някоя от гръцките дестинации (Солун, Атина, Родос, Корфу или
Хераклион) регистриран багаж или свръхбагаж може да бъде заявен само чрез
издателя на билета или през Центъра за обслужване на клиенти по имейл на
callfb@air.bg или телефон +359 2 40 20 400.
ТАРИФИ С РЕГИСТРИРАН БАГАЖ
Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен регистриран багаж,
има право да превози в багажника на самолета безплатен багаж, както следва:
По международни и вътрешни линии:
Б И З Н ЕС КЛ АСА
• 2 броя ръчен багаж с общо тегло до 15 кг (размери до 55х40х23 см
всеки) + 1 дамска чанта/лаптоп;
• 2 броя регистриран багаж до 32 кг и до 158 см* всеки.
И К ОН О МИЧ НА КЛ АСА
• 1 брой ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см (сумарна дължина*
до 118 см) + 1 дамска чанта/лаптоп;
• 1 брой регистриран багаж до 23 кг и до 158 см*.
Изключения
•З Л АТ НА КАР ТА FLY M OR E
•Б ИЛ ЕТИ, З АПЛ АТ ЕНИ С К АР Т А V I SA P L A T I N UM ОТ ЦК Б
•БИЛЕТИ, ЗАПЛАТЕНИ С КОБРАНДИРАНА КАРТА „БЪЛГАРИЯ ЕЪР И ЦКБ“
•ЧЛЕНО В Е НА ПР О ГР АМАТ А C CB CL UB
•М О РЯЦ И***
2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки, за полети, при които опериращ
превозвач е авиокомпания „България Еър“.
•БЕБЕТА ОТ 0-2 ГОДИНИ
В случай че тарифата, по която е издаден билетът на възрастния,
придружаващ бебето, позволява 1 брой чекиран багаж до 23 кг, то бебето
има право на 1 брой чекиран багаж до 10 кг. Превозът на бебешки колички
се извършва безплатно, но те следва задължително да се предават и получават
непосредствено при качване/слизане на/от самолета. Авиокомпанията не носи
отговорност за щети в резултат на транспортиране по багажните ленти,
в случай че количката не е предадена/получена на/от самолета.
* Сумата от външните размери на дължината, височината и широчината на
багажа /l+h+w/. Пътникът може да превозва и повече от безплатната норма
багаж срещу допълнително заплащане. Трети багаж се таксува по таксата за
трети свръхбагаж.
** Ако билетите Ви са заплатени в сайта на компанията, както и в случаите на:
притежание на златна карта FLY MORE, членство в програмата CCB Club или за
билети, заплатени с кобрандирана карта от ЦКБ и „България Еър“ или карта Visa
Platinum от ЦКБ, е необходимо да се свържете с нас на тел.: +359 2 4020 400 или на
e-mail: callfb@air.bg за преиздаване на билета с право на 2 броя безплатен багаж.
Притежанието на карти CCB Club, Visa Platinum от ЦКБ, кобрандирана карта от
ЦКБ и „България Еър“, както и златна карта FLY MORE не дава право на безплатен

F E E S F O R C H E C K E D BAG G AGE C A R R I AG E
•First piece of checked baggage up to 23 kg and up to 158 cm*:
•Domestic flights – EUR 15 one way;
•International flights – EUR 20 one way**.
•For travel to/from Dubai - EUR 30 one way
> In case of heavier, above volumes or additional piece of checked baggage,
the standard conditions of Bulgaria Air apply.
> Checked baggage can be purchased before the flight at the airport or through
the issuer of the ticket.
> Possession of CCB Club card, Visa Platinum card from CCB, co-branded card from CCB
and Bulgaria Air, and FLY MORE gold card does not entitle free checked baggage on tariff
without baggage.
* The maximum allowed volume is the sum of the external length, height
and width of the baggage /l+h+w/.
** For travel from London – 20.00 GBP, from Zurich – 20 CHF, from Tel Aviv – 20 USD.
When traveling from any of the Greek destinations (Thessaloniki, Athens, Rhodes, Corfu
or Heraklion) checked baggage or oversize baggage can be requested only through the
ticket issuer or through the Customer Service Center by email at callfb@air.bg or phone
+359 2 40 20 400.
T A R I F F S W I T H C H E C K E D - I N BAG G AGE
Each passenger with a ticket purchased in a tariff that includes checked baggage is
allowed to transport in the luggage compartment of the airplane free baggage allowance
as follows:
International and Domestic flights
BUSINESS CLASS
•2 pieces hand baggage with a total weight up to 15 kg (dimensions 55x40x23cm each)
and 1 personal item/laptop bag;
• 2 pieces of checked baggage up to 32 kg and 158 cm* each.
ECONOMY CLASS
• 1 piece of hand baggage up to 10 kg and with dimensions
55x40x23 cm (total length up to 118 cm)* + 1 personal item / laptop bag;
• 1 piece of checked baggage up to 23 kg and up to 158 cm*.
Exceptions
•GOLD CARD FLY MORE
•TICKETS PAID WITH VISA PLATINUM CARD BY CCBANK
•TICKETS PAID WITH CO-BRANDED CARD BULGARIA AIR / CCBANK
•MEMBERS OF THE CCB CLUB PROGRAM
•SEAMEN***
2 pieces of 23 kg and up to 158 cm each* for flights operated by Bulgaria Air.
•INFANTS 0-2 YEARS OF AGE
If the fare of the ticket of the adult who is accompanying the baby allows 1 piece checked
baggage up to 23 kg, the baby is entitled to 1 piece checked baggage up to 10 kg.
Transportation of baby carriages is free of charge, but it is mandatory to hand them over
/ to receive them immediately before embarkation / disembarkation of the aircraft. The
aviation company shall not be responsible for damages resulting from transportation on
baggage belts, in case the carriage has not been handed over / received at the aircraft.
* The maximum allowed volume is the sum of the external length, height and width of the
baggage /l+h+w/. The passenger may carry more than the free of charge baggage
allowance for an additional fee. Third piece is charged as third excess baggage.
** If your tickets are paid in the company's website, as well as in the cases of: possession of
gold card FLY MORE, membership in CCB Club, or tickets paid with co-branded card from CCB
and Bulgaria Air or Visa Platinum card from CCB you need to contact us by phone +359 2 4020
400 or e-mail callfb@air.bg to reissue the ticket entitled to free 2 pieces of luggage.
Possession of card CCB Club, Visa Platinum CCB, co-branded card from CCB and Bulgaria
Air, and Gold Card FLY MORE does not entitle the additional free checked baggage on tariff
without luggage.

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

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

ПЪТНИКЪТ МОЖЕ ДА ПРЕВОЗВА И ПОВЕЧЕ ОТ БЕЗПЛАТНАТА НОРМА БАГАЖ
СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ *

T H E P A S S E N G E R MA Y C A R R Y MO R E T H AN T H E F R E E B AG G AG E ALL O W AN C E A T AD D I T I O N AL C O S T *

Такси за свръхбагаж
МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ
За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг * − 50 eвро;
За големина на багажа между 158 см и 203 cм − 70 eвро;
Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до и 158 cм − 50 eвро;
Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до и 158 cм − 100 евро.

Excess baggage fees
INTERNATIONAL FLIGHTS
Baggage weight between 23 kg and 32 kg* − EUR 50;
Baggage dimensions between 158 cm and 203 cm − EUR 70;
Extra piece – second bag up to 23 kg x 158 cm − EUR 50;
Extra piece – third bag up to 23 kg x 158 cm − EUR 100.

За пътуване от Лондон посочените тарифи са съответно 50/70/100 GBP,
от Цюрих 50/70/100 CHF, от Тел Авив 50/70/100 USD.
При пътуване от някоя от гръцките дестинации (Солун, Атина, Родос, Корфу
или Хераклион) допълнителен регистриран багаж или свръхбагаж може да бъде
заявен само чрез издателя на билета или през Центъра за обслужване на клиенти
по имейл на callfb@air.bg или телефон +359 2 40 20 400.

For travel from London the indicated fares are respectively 50/70/100 GBP,
from Zurich 50/70/100 CHF, from Tel Aviv 50/70/100 USD
When traveling from any of the Greek destinations (Thessaloniki, Athens, Rhodes, Corfu or
Heraklion) additional piece of checked baggage or oversize baggage can be requested
only through the ticket issuer or through the Customer Service Center by email at callfb@
air.bg or phone +359 2 40 20 400.

ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ
За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг * − 20 eвро;
За големина на багажа между 158 см и 203 cм − 30 eвро;
Допълнителна бройка − втори багаж до 23 кг до и 158 cм − 20 eвро;
Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до и 158 cм − 50 eвро;
*Багаж с тегло над 32 кг може да се превозва само като карго.

DOMESTIC FLIGHTS
Baggage weight between 23 kg and 32 kg* − EUR 20;
Baggage dimensions between 158 cm and 203 cm − EUR 30;
Extra piece – second bag up to 23 kg up to 158 cm − EUR 20;
Extra piece – third bag up to 23 kg up to 158 cm − EUR 50;
* Baggage with weight over 32 kg may only be carried as cargo.

Специални категории багаж
СПОРТНА ЕКИПИРОВКА
Превозът на спортна екипировка не влиза в нормата на безплатния чекиран
багаж. Таксува се 50 евро в посока, като допълнително парче чекиран багаж.
Максимални размери до 23 кг и до 203 cм сумарна дължина.
Изключение: За всички директни полети, оперирани от „България Еър“:
•Безплатен превоз на един чифт ски/сноуборд екипировка

Special categories of baggage
SPORT EQUIPMENT
Transportation of sport equipment is not included in the quota of checked baggage. It is
charged as an extra piece of checked baggage − EUR 50 in direction.
The equipment must be of maximum weight and total dimensions 23 kg and 203 cm.
Exception: for all flights operated by Bulgaria Air:
•Free carriage of 1 piece of ski / snowboard equipment.

ВЕЛОСИПЕДИ
Приемат се за превоз в специална опаковка (картон или специален калъф).
Максимални размери на опаковката 160 х 90 х 25 см. Изисква се предварително
потвърждение на услугата в резервацията.
Международни линии: 70 евро в посока. Вътрешни линии: 30 евро в посока.

BICYCLES
Accepted for carriage in special packaging (cardboard or a special case). Maximum size
of package 160 х 90 х 25 cm. This service requires pre-confirmation in the reservation.
International flights: EUR 70 per direction. Domestic flights: EUR 30 per direction.

ОРЪЖИЕ
Превозът на огнестрелни оръжия и боеприпаси се извършва съгласно
изискванията на Международната асоциация за въздушен транспорт
/IATA/. Не се потвърждава на codeshare полетите на „България Еър“. Превозът
на огнестрелни оръжия не може да бъде потвърден в случаите, когато
авиокомпания „България Еър“ е партньор по полет. Превозът на огнестрелни
оръжия и боеприпаси, различни от спортно оръжие и боеприпаси, е забранен. В
някои случаи превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни и спортни цели
може да бъде разрешен. Пътникът трябва да се свърже с „България Еър“ и да
предостави информация за вида на оръжието, серийния му номер и припасите,
които се внасят в резервационната система. Всички огнестрелни оръжия и
боеприпаси се приемат само като багаж за транспортиране в багажниците
на самолета и в никакъв случай в салона с пътниците. Трябва да са разделно
и подходящо опаковани, като теглото на мунициите не бива да надвишава
5 кг. Пътникът трябва да има всички документи, изисквани от закона и
подзаконовите актове, приложими за превоз за съответната държава. „България
Еър“ си запазва правото да откаже превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
• Ловни пушки и патрони – комплект до 15 кг: такса 50 евро в посока;
• Ловни пушки и патрони – при общо тегло над 15 кг: такса 70 евро в посока;
• Късо огнестрелно оръжие (пистолет): такса 20 евро в посока.
Ловната пушка и патроните се считат за едно парче регистриран багаж и се
таксуват с еднократна такса за обслужване. Този вид багаж не се включва в
безплатната норма и таксата се прилага независимо от това дали пътникът
има друг чекиран багаж.

FIREARMS
Carriage of firearms and ammunition is carried out according to the requirements of the
International Air Transport Association /IATA/. It is not confirmed on codeshare flights
of Bulgaria Air. Carriage of firearms and ammunition other than sport weapons and ammunition is prohibited. In some cases, carriage of firearms and ammunition for hunting
and sporting purposes may be permitted. The passenger should contact Bulgaria Air and
provide information on the type of weapon, its serial number and the ammunition, which
will be entered into the reservation system. All firearms and ammunition will be accepted
only as baggage and must be transported in the luggage compartment of the airplane and
under no circumstances in the passenger cabin. They must be suitably packed separately
and the weight of the ammunition should not exceed 5 kg. The passenger should have all
documents required by law and regulations applicable to carriage for the particular state.
Bulgaria Air reserves the right to deny carriage of firearms and ammunition.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В ПЪТНИЧЕСКАТА КАБИНА /PETC/
• Максимално тегло на животното и клетката – до 8 кг*;
• Максимални размери на клетката – 48 x 35 x 22 cм;
• Не се включва в безплатната норма багаж и се заплаща такса
от 60 евро в посока.
ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В БАГАЖНИКА /AVIH/
• Без ограничение в теглото на животното;
• Максимални размери на клетката – 110 x 65 x 70 cм;
• Не се включва в безплатната норма багаж, заплаща се такса:
при тегло на животното и контейнера до 32 кг - 100 евро в посока
при тегло на животното и контейнера над 32 кг - 140 евро в посока**
Важни уточнения за превоза на домашни любимци:
• Превозът на домашни любимци задължително подлежи на потвърждение от
Авиокомпанията. За потвърждение е необходимо да се свържете с Центъра ни
за обслужване на клиенти на телефон: +359 2 402 0400 или по e-mail callfb@air.bg;
• Приемат се за превоз само кучета и котки;
• „България Еър” не приема за превоз животни до и от Великобритания;
• Бойните и опасни породи се приемат за превоз само като карго (напр.
Американски питбул териер, Стафордширски бултериер, Американски
стафордширски териер, Бултериер, Американски булдог, Дого Аржентино,
Кангал (Анатолийска овчарка), Кавказка овчарка, Ротвайлер, Родезийски риджбек,
Доберман, Кане Корсо и др.)
*за полети FB1431/1432 до и от Париж, където опериращ превозвач
е Air France, максималното тегло за превоз на PETC е 6 кг.
** Животни с тегло с контейнера над 32 кг не се приемат за превоз
до/от Брюксел.
* За смесени превози с участието на „България Еър“ и други партньорски
авиокомпании в маршрута могат да бъдат прилагани други условия за багаж

• Hunting rifles and cartridges – total weight up to 15 kg: fee EUR 50 per direction;
• Hunting rifles and cartridges – total weight over 15 kg: fee EUR 70 per direction;
• Short-barrel firearms (pistol): fee EUR 20 per direction.
Hunting rifles and cartridges are regarded as one piece of registered baggage and are
charged with one-time fee for service. This type of baggage is not included in the free allowance and the fee is applied regardless of whether the passenger has other checked-in
baggage.
PETS IN THE PASSENGER CABIN /PETC/
• Maximum weight of the animal and the cage − up to 8 kg*;
• Maximum dimensions of the cage – 48 x 35 x 22 cm;
• The pet is not included in the free baggage allowance, and a fee
of EUR 60 per direction applies.
PETS IN THE HOLD /AVIH/
• No limitation in the weight of the animal;
• Maximum dimensions of the container – 110 x 65 x 70 cm;
• The pet is not included in the free baggage allowance, and the following fees apply:
At the weight of the animal and container up to 32 kg − EUR 100 per direction;
At the weight of the animal and container over 32 kg − EUR 140 per direction.
Important information for live animal transportation:
• Pets transportation (both PETC and AVIH) is a subject to compulsory confirmation
from the Airline. For confirmation please contact our Customer Service Centre at
+359 2 402 0400 or by e-mail: callfb@air.bg;
• Only dogs and cats are accepted for transport;
• Bulgaria Air does not accept animals to and from Great Britain;
• Fightng and dangerous breeds are accepted for carriage only as cargo (example:
American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull
Terrier, American Bulldog, Dogo Argentino, Karabash (Kangal), Anatolian Shepherd Dog,
Caucasian Ovcharka (Caucasian Shepherd Dog), Rottweiler, Rhodesian Ridgeback,
Doberman, Cane Corso, etc.).
* For flights FB1431/1432 to and from Paris where operating carrier is Air France, the
maximum weight of PETC is 6 kg.
** Animals weighing over 32 kg together with the container are not accepted for carriage
to / from Brussels.
* For partner flights involving Bulgaria Air and other partner airlines, other luggage
conditions may apply.

ГОТОВИ ЗА ПОЛЕТ

FIT TO FLY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УДОБСТВО И
БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВЪЗДУХА

YOUR COMFORT AND
SAFETY IN THE AIR

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
FLYING WITH PETS

Защото знаем, че
те са част от
Вашето семейство –
възползвайте се
от услугата ни за
превоз на домашни
любимци!
При превоза на домашни
любимци в пътническата
кабина /PETC/ максималното
допустимо тегло на
животното и клетката е 8 кг,
а размерите на клетката
48 x 35 x 22 cм. За услугата
се заплаща такса от 60 евро
в посока.
При превоз на домашни любимци
в багажното отделение /AVIH/
няма ограничение в теглото

UPGRADE TO BUSINESS CLASS
UPGADE ДО БИЗНЕС КЛАСА

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

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

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

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

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

Upgrade to business
class to be perfect

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

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

When transporting pets in the
passenger cabin /PETC/ the
maximum weight of the animal
and the cage is up to 8 kg and
the maximum dimensions of the
cage – 48 x 35 x 22 cm. A fee
of EUR 60 per direction applies.

container are 110 x 65 x 70 cm.

only as cargo.

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

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

Pets’ transportation is a subject
to compulsory confirmation from
the Airline.
Only dogs and cats are
acceptedfor transport.
Animal transportation to and
from Great Britain is not allowed.

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

to enjoy catering as part of
all the benefits of the service.
The Upgrade fee is EUR 50 in
direction for domestic flights
and EUR 100 in direction for
all international flights.

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

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

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

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

*За отсечката Лондон – София
таксата е 100 паунда.

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

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

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

гарантирате налично място и да
спестите време на летището.
Следва да се има предвид,
че има пътници, които не
могат да бъдат настанявани
на аварийни изходи, например
хора с физически, психически и
слухови увреждания, възрастни
хора, деца и бебета (със или
без придружител) и пътници с
наднормено тегло.

Travel even more
comfortable

preferred due to their proximity
to the exit point and the
availability they provide for the
passenger to head straight to
his final destination or transfer
point.
You can request and prepay
your seat by contacting our
Customer Service Center
at +(359) 2 40 20 400 or via
e-mail: callfb@air.bg, as well
as in the Bulgaria Air’s offices,
through the ticket issuer and
at the airport prior the flight.
We recommend you to request
the service in advance to make
sure we have an available seat

for you and to save time at the
airport.
It should be considered
that here are passengers
who cannot be seated in an
emergency exit row (some of
the seats with extra leg space
are situated next to these exits)
such as people with physical,
mental and hearing impairments
and limitations, elderly people,
children and babies (including
unaccompanied minors (UMNR)
and overweight passengers.

Пътуване на деца без
придружител

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

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

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

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

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

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

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

• За деца между 5 и 11 г. се
осигурява служител, който
да посрещне детето от
изпращача на отправното
летище, както и такъв, който
да го предаде на посрещача
при пристигане. За детето
•За деца на възраст между 3
се заплаща пълната тарифа
и 5 г. осигуряваме ескорт –
без детско намаление, плюс
стюард, който да посрещне
UM такса в размер на 50 евро
детето от изпращача на
на отсечка за международни
отправното летище, да го
полети и 30 евро за вътрешни
придружи по време на всички
летищни процедури до качване полети. Зa София – Лондон
в самолета, да се погрижи лично таксата е 60 евро, а за Лондон
– София е 60 паунда.
за спокойното му пътуване и
да го предаде на посрещача
•По желание на родителите,
при пристигане. За детето се
деца от 12 до 18 г. могат също
заплаща пълната тарифа без
да се възползват от услугата
детско намаление, плюс 50%

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

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

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

Bulgaria Air gives you the
opportunity to guarantee more
in-flight comfort!
How? Just book your seat with
extra space and more comfort
for 20 EUR per flight or book
your preferred seat near the
exit f for 10 EUR per flight. The
service is available for all direct
flights operated by Bulgaria Air.
Seats with extra space are
located on the 3rd row and
emergency exit, while those at
4th row can be booked as a

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

• For children between 5 and
11 years old a staff member
is provided to welcome the child
from the escorting person at the
departure airport, as well as
a person to hand him over to
the welcoming person at the
arrival airport. The full ticket fare
is payable for the child (without
a child's discount), plus a UM
fee of EUR 50 in direction for
international flights and EUR 30
in direction for domestic flights.
For Sofia – London the fee
is EUR 60 and for London –
Sofia is GBP 60.
•Per parents request, children
between 12 and 18 years old
could also take advantage of

Upgrade can be purchased at
our Customer Service Center:
+(359) 2 40 20 400 or via e-mail:
callFB@air.bg, and also in the
Bulgaria Air offices, through the
ticket issuer or at the airport before
the flight.

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

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

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

Airbus A320-214

SOFIA – MOSCOW
VARNA / BURGAS – MOSCOW

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

Airbus A320-214
SOFIA – ROME / MILAN / VARNA / BURGAS
ROME – MILAN / TURIN / FLORENCE / GENOA / NAPLES
/ PIZA / VENICE / BOLOGNA / TRIEST / VERONA /
CATANIA / BARI / PALERMO / LAMECIA TERME /
BRINDIZI / REGGIO CALABRIA / MADRID / BARCELONA /
AMSTERDAM / LONDON / PARIS / BRUSSELS / PRAGUE /
GENEVA / MALTA

Airbus A319-112

SOFIA – MADRID
MADRID – LAS PALMAS / TENERIFE

SOFIA – AMSTERDAM

Boeing 737-300

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

SOFIA – BELGRADE / TEL AVIV / LARNACA / VARNA
BELGRADE - GENEVA

Embraer 190-100
VARNA/BURGAS – SOFIA – BUCHAREST

Sofia – Doha / Bucharest / Varna / Burgas
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Дестинации
Destinations
Helsinki

Saint Petersburg

Stockholm

Göteborg

Copenhagen

Kiev

Stuttgart

Budapest

Belgrade

Barcelona
Lisbon

Тhessaloniki
Corfu

Rhodes

Doha

Du
Heraklion

124 THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy

ba

i

CODESHARE PARTNERS

SPA PARTNERS

INTERLINE PARTNERS:

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

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

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

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

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

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

Лететe до всяка точка на света с България Еър и партньори.
Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners.
Helsinki

Bergen
Oslo
Aberdeen
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Edinburgh
Glasgow
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Sofia
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Burgas
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Do
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i
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Via Doha to:
• Auckland
• Bangkok
• Cape Town
• Colombo
• Dar es Salaam
• Hong Kong
• Johannesburg
• Karachi
• Kathmandu
• Kilimanjaro
• Kulala Lumpur
• Lagos
• Maldives / Male
• Manila
• Nairobi
• Phuket
• Seoul
• Singapore
• Tokyo
• Zanzibar

Seville

Varna
Sofia

Sofia

Burgas

Barcelona
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Casablanca
Madrid
Lisbon
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York
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Copenhagen

Manchester
Amsterdam

Reykja
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Kiev
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Frankfurt
Paris
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Budapest
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i
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Sofia

Lisbon
Larnaca

Tel Aviv
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Лететe до всяка точка на света с България Еър и партньори.
Helsinki
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Frankfurt
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Riga

Helsinki
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Catania
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Sofia

Burgas

Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners.
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Copenhagen
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БЪЛГАРИЯ ЕЪР: Къде да ни намерите?
BULGARIA AIR: Where to find us?
BER

SOF
BOJ
VAR

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

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

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

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

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

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

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

MOW

Sofia City Office
2 Ivan Vazov Street
Working hours:
Monday – Friday
09:00 – 17:30 Local time

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

FLY MORE Office
1, Brussels Blvd Sofia Airport,
Sofia 1540

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
Working hours Opens 2 hours prior
to scheduled departure

55, 8-mi primorski polk blvd
Working Hours:
Monday - Friday:
09:00 - 17:00 Local time
phone: +359 52 651 101
Saturdays customers are served by email e-mail: varna_city@air.bg
and phone from 10:00 to 16:00 Local time. www.air.bg

phone: +359 887 84 01 71
e-mail: shumen@air.bg
www.air.bg

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

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

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

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

Israel - Tel Aviv

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

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

Shumen City office

Working hours:
Monday - Friday
10:00–19:00 Local Time

Russia, Moscow

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

Varna City Office

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

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

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

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

