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During the warmest months of the year, the 
increased passenger flow creates conditions 
for delays in check-in procedures and security 
checks at all European airports. Arriving on 
time for an upcoming flight remains a foolproof 
measure against the many headaches that 
can mar the start of any summer adventure. 
Bulgaria Air values the peace and comfort of 
its passengers. Therefore, the national carrier 
advises to arrive at the airport at least 3 hours 
before departure to any of the international 
destinations to which the airline flies.
To help you get on your flight quickly and 
smoothly, Bulgaria Air provides free online 
check-in for almost all of its destinations. So 
everyone can save time by issuing their own 
boarding pass easily and conveniently.
In addition to this service, Sofia Airport provides 
passengers using online check-in with special 
drop-off counters where they can leave their 
additional checked baggage.
In this way, the national carrier responds to the 
increased traffic at the airports it operates to 
on its international flights, keeping an eye on 
the needs of its passengers and their smooth 
journey to their summer adventure.

For more information - www.air.bg.

През най-топлите месеци от годината 
увеличеният пътникопоток създава 
предпоставки за забавяне на процеду-
рите по check-in и проверка на сигур-
ността на всички европейски летища. 
Навременното пристигане за пред-
стоящ полет остава надеждна мярка 
срещу множество главоболия, които 
могат да помрачат началото на всяко 
лятно приключение. „България Еър“ 
цени спокойствието и комфорта на 
своите пътници. Затова националният 
превозвач съветва пристигането на 
летището да се осъществява мини-
мум 3 часа преди излитане до някоя от 
международните дестинации, до които 
лети авиокомпанията.
В помощ за едно бързо и безпроблемно 
отвеждане за полет, „България Еър“ 

предоставя безплатен online check-in 
за почти всички свои дестинации. Така 
всеки може да спести време, като 
сам издаде бордната си карта лесно и 
удобно.
В допълнение към тази услуга, Летище 
София предоставя на използвалите 
online-check in пътници специални drop-
off гишета, където да оставят своя 
допълнителен чекиран багаж. 
По този начин националният превозвач 
отговаря на увеличената натоваре-
ност на летищата, до които оперира 
по международните си полети, като 
следи за нуждите на своите пътници 
и безпроблемното им пътуване към 
тяхното лятно приключение.

Актуална информация - на www.air.bg.

ВАШАТА ПОЧИВКА ЗАПОЧВА  
ОЩЕ НА ЛЕТИЩЕТО

YOUR HOLIDAY STARTS  
AT THE AIRPORT
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Уикенд на морето или по работа? 
Наслади се по-дълго на морската си 
ваканция  или осъществи бизнес пътуване 
в рамките само на ден и спечели време! 
България Еър ти предлага от два до три  
полета между София и Варна всеки ден.

За пълни подробности и условия сканирай 
QR кода или посети www.air.bg 
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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.

BOYKO VASSILEV is one of Bulgaria’s most renowned 
television journalists, and the host and producer of the 
talk show Panorama (broadcast on the National Bulgarian 
Television). He holds a Ph.D. in sociology, is a Sofia University 
alumnus, and has specialized in Heidelberg, Germany. He has 
authored dozens of documentaries, including The Children 
of the Fathers, for which he received Bulgaria’s 2007 Robert 
Schuman Journalism Award.

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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На малко места по света можете да се потопите толкова дълбоко в 
миналото, колкото в Ираклион, главния град на гръцкия остров Крит. 
"Старият" град тук - тоест останките от прословутия дворец на 
Минос в Кносос - датира от минойската цивилизация, четири хиляди 
години назад във времето. "Новият" град на Ираклион е основан от 
арабите през IX век, преди да мине през ръцете на Източната римска 
империя, венецианците и османците, и накрая да стане част от неза-
висима Гърция през 1913 година.
Днес Ираклион е преливащ от живот град, четвъртият най-голям 
в страната (211 000 жители заедно с предградията), и може да ви 
предложи предостатъчно развлечения и удоволствия. Но все пак 
съветът ни е да го използвате като отправна точка и да опознаете 
колкото можете повече от този вълшебен остров, извор на вдъхнове-
ние за нобелови лауреати като Никос Казандзакис ("Алексис Зорбас") и 
Одисеас Елитис. И също така производител на някои от най-забеле-
жителните бели вина, които сме опитвали. 
България Ер лети до Ираклион от 22 май (www.air.bg)

In few places in the world can you dive as deep into the past as in Herak-
lion, the capital of the Greek island of Crete. The "old" city here - that is, the 
remains of the famous palace of Minos in Knossos - dates back to Minoan 
civilization, four thousand years ago. The "new" city of Heraklion was founded 
by the Arabs in the ninth century, before passing through the hands of the 
Eastern Roman Empire, the Venetians and the Ottomans, and finally becom-
ing part of independent Greece in 1913.
Today, Heraklion is a vibrant city, the fourth largest in the country (211,000 
inhabitants along with the suburbs), and can offer you plenty of entertainment 
and pleasures. However, our advice is to use it as a starting point and get to 
know as much as you can from this magical island, a source of inspiration for 
Nobel laureates such as Nikos Kazantzakis ('Alexis Zorbas') and Odysseas 
Elitis. And also a producer of some of the most remarkable white wines we 
have ever tasted. 
Bulgaria Air flies to Heraklion from May 22 (www.air.bg) 

С БЪЛГАРИЯ ЕЪР  
ДО ОСТРОВА НА ЗОРБА

FLY WITH US TO  
THE ISLAND OF ZORBA
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SOFIA ,  53 ,  CHERNI  VRAH BLV.  -  +359  2  8073757  –  SOF IA@ B EOSTORES .COM
BE OSTORES .BG

Get Carried Away

Block out the noise and turn up the music. Make your move  
with the noise-cancelling Beoplay H95.
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ЧИСЛА И ЛИЦА
FIGURES & FACES

400 
милиона лева заем ще търси от Све-
товната банка ръководството на 
държавната компания "БДЖ-Товарни 
превози". Железопътният оператор 
планира да купи нови локомотиви - 5 
електрически и 19 дизелови, както 
и над 600 нови вагона. В момента 
средната възраст на електрически-
те локомотиви на дружеството е 45 
години.

BGN 400 million loan will be sought from 
the World Bank by the management of 
the state-owned company BDZ-Freight. 
The railway operator plans to buy new 
locomotives - 5 electric and 19 diesel, as 
well as over 600 new wagons. Currently, 
the average age of the company's elec-
tric locomotives is 45 years. 

EN

1.32 
милиарда долара е предложената на България цена за 
покупката на още осем американски изстребителя F-16. 
Според министъра на отбраната в оставка Драгомир 
Заков цената е значително по-ниска от платената през 
2019 за първите осем изтребителя. Правителството в 
оставка обаче не гласува офертата, тъй като има из-
никнали въпроси по нея, уточни Заков. 

billion dollars is the price offered to Bulgaria for the purchase 
of eight more American F-16 fighter jets. According to the 
Defense Minister Dragomir Zakov, the price is significantly 
lower than what was paid in 2019 for the first eight fighters. 
However, the resigned government did not vote on the offer, 
as there were questions about it, Zakov specified.

EN

лева са активите на банковата система в България в края на 
първото полугодие на 2022, показват данни на Българската 
народна банка. Печалбата на банките за шестте месеца е 1 
милиард лева - скок от 54.5% спрямо същия период на 2021. 
За второто тримесечие на годината отпуснатите заеми на 
домакинства са се увеличили с 1.5 милиарда лева, а фирмени-
те - с 582 милиона лева. Общата стойност на депозитите в 
българските банки към края на юни е 121.8 млрд. лева - ръст 
от 1.7% спрямо края на март. 

BGN are the assets of the banking system in Bulgaria at the end of 
H1 2022, according to data from the Bulgarian National Bank. The 
profit of the banks for the six months was BGN 1 billion - a jump 
of 54.5% compared to the same period of 2021. For the second 
quarter of the year, loans granted to households increased by BGN 
1.5 billion, and to companies - by BGN 582 million. The total value 
of deposits in Bulgarian banks at the end of June was BGN 121.8 
billion - an increase of 1.7% compared to the end of March. 

142 100 000 000

EN

are the trips of Bulgarians abroad in June 2022 - 48% more than the same month of 2021, 
according to data from the National Statistical Institute. Most are to neighboring countries - 
176,000 to Greece, 160,000 to Turkey, 60,000 to Serbia and 54,000 to Romania. Among the 
more distant European destinations, the leaders are Germany (33,000 trips), Italy (28,000), 
Spain (22,000) and Austria (19,000). Foreigners' visits to Bulgaria for June were 1.1 million, 
with 52% more compared to the same month of 2021. 

681 000
са пътуванията на българи зад граница през юни 2022 година - с 48% повече от съ-
щия месец на 2021, показват данни на Националния статистически институт. Най-
много са към съседни държави - 176,000 към Гърция, 160,000 към Турция, 60,000 към 
Сърбия и 54,000 към Румъния. От по-далечните европейски дестинации водещи са 
Германия (33,000 пътувания), Италия (28,000), Испания (22,000) и Австрия (19,000). 
Посещенията на чужденци в България за юни са 1.1 милиона, с 52% повече спрямо 
същия месец на 2021.
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България вече не е само износител на 
суровини с ниска добавена стойност, 
показва анализът на Българската сто-
панска камара за експорта на страната 
през 2021 година. Той е на обща стой-
ност 41.9 млрд. долара и расте средно 
с по 5% годишно за последните пет 
години. 
През 2021 най-голям дял от експорта 
се пада на секторите електроника и 
електротехника - обща стойност от 4.4 
милиарда долара и годишно увеличение от 
7%, изпреварващ ръст на фона на 5-те 
процента увеличение на световния пазар 
в сектора. 
На втора позиция отстъпва секторът 
на медните изделия, който в миналото 
оглавяваше класацията. През 2021 Бълга-
рия е изнесла стоки от мед за 3.77 млрд. 
долара, включително катодна мед за 

Bulgaria is no longer only an exporter 
of raw materials with low added value, 
according to the analysis of the Bulgarian 
Chamber of Commerce. In 2021, the 
country's export has a total value of 41.9 
billion dollars and is growing by an average 
of 5% per year for the last five years.
In 2021, the largest share of exports falls to 
the electronics and electrical engineering 
sectors - a total value of 4.4 billion dollars 
and an annual increase of 7% (against 
the background of the 5% increase in the 
global market).
The copper products sector, which in the 
past topped the ranking, is in second place. 
In 2021, Bulgaria exported copper goods 
for 3.77 billion dollars, including cathode 
copper for 1.77 billion. The main markets 
for it are China (40%) and Turkey (36%). 
Third in the ranking is the machine-building 
and apparatus-building sector, whose 
exports are worth 3.32 billion dollars.
In contrast with the serious growth in 
the forementioned groups, the export of 
energy carriers decreased by an average 
of 11% over the last five years and in 2021 
reached 2.34 billion dollars. Because of 
sharply increased electricity prices, its 
export earnings have jumped from $229 
million in 2020 to $632 million last year.
Cereal exports are growing at an average 
annual rate of 15% to reach just over $2 
billion in 2021. Of this, $1.35 billion comes 
from wheat (5.07 million tons in total), with 
Spain (14%) and Greece (13%) the biggest 
buyers. 

КАКВО ИЗНАСЯ 
БЪЛГАРИЯ?

WHAT DOES 
BULGARIA EXPORT?

1.77 милиарда. Основните пазари за нея 
са Китай (40%) и Турция (36%). Трети в 
класирането е секторът машиностроене 
и апаратостроене, чийто експорт е на 
стойност 3.32 млрд. долара. 
За сметка на сериозния ръст при споме-
натите дотук групи стоки, износът на 
енергоносители намалява средно с 11% 
за последните пет години и през 2021 
достига 2.34 млрд. долара. Заради рязко 
повишените цени на електроенергията 
приходите от износа й са скочили от 229 
млн. долара през 2020 до 632 млн. през 
миналата година. 
Средно с по 15% годишно расте износът 
на зърнени храни, за да достигне малко 
над 2 млрд. долара през 2021. От тях 1.35 
млрд. идват от пшеницата (общо 5.07 ми-
лиона тона), като най-големите купувачи 
са Испания (14%) и Гърция (13%). 
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Д-р Венета Павлова и д-р Валентин Павлов, основатели и собственици на клиники  
EO Dent, пред The Inflight Magazine

Текст КАЛИН НИКОЛОВ / Фотография ИВАЙЛО ПЕТРОВ

УСМИВКАТА Е 
КЛЮЧЪТ КЪМ 

ЩАСТИЕТО

Covid-19 бе тежък удар в областта на 
зъбното лечение. Много клиники изоб-
що спряха да работят в ранния етап 
на пандемията. Как се отрази тя при 

вас? Можем ли да говорим вече за пълно въз-
становяване на работата?
Д-р Венета Павлова: Пълно възстановяване има, 
но всъщност ние не сме и спирали. В този период 
реорганизирахме изцяло дейността си, но оста-
нахме верни на пациентите. Covid-19 не премахна 
нуждата им от дентална помощ, и беше важно па-
циентите ни да знаят, че могат да разчитат на 
нас. Клиниката ни в Перник дори приемаше паци-
енти денонощно. Въведохме всички протоколи за 
безопасна работа в условията на Covid-19 - всъщ-
ност ние бяхме сред хората, които изработиха 
първите такива протоколи. 

Бяхте членове на Медицинския съвет...
Д-р Валентин Павлов: Да, на Медицинския експер-
тен съвет към Министерски съвет, който тряб-
ваше да направи протоколите. Справихме се мак-
симално бързо и ги подадохме към колегите, за да 
може всички да знаят как да работят в тази не-
ясна обстановка. Големият проблем с Covid беше 
непредвидимостта и неизвестността. Отвсякъ-
де ни заливаше информация за смъртни случаи, за 
невъзможност да се работи. Но за щастие успях-
ме да преминем и през това предизвикателство. 

Covid намали драстично и международните пъ-

тувания през последните вече над две години. 
Едва сега авиацията например започва да се 
възстановява на нивата от 2019. Вашите кли-
ники традиционно имат много пациенти от 
чужбина. Как стоят нещата с т. нар. меди-
цински туризъм?
Д-р Венета Павлова: Нивата вече са, каквито 
бяха и преди пандемията. Много пациенти си 
запазиха часове още в началото на годината за 
летния сезон. Най-много такива пациенти имаме 
от Съединените щати, от Германия, Швейцария, 
Италия, Испания, Англия и др.

Каква част от тези пациенти са българи, жи-
веещи в чужбина, и каква са чужденци?
Д-р Венета Павлова: Съотношението е около 
50:50. Действително имаме много пациенти бъл-
гари зад граница, които използват лятното си 
връщане до България, за да възстановят усмив-
ката си. 

ЕО Дент е най-голямата верига за дентална по-
мощ у нас, с 10 клиники и близо 500 специалисти. 
Какви са амбициите и плановете ви за бъдещето?
Д-р Венета Павлова: Тази година всъщност чест-
ваме нашия 20-годишен юбилей. Първата ни клини-
ка стартира точно на Деня на детето - 1 юни 2002 
година. Целия си път дотук сме посветили на пре-
венцията, здравето, квалификацията и грижата с 
индивидуален подход към всички пациенти. Щаст-
ливи сме, че лекуваме вече трето поколение   
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  пациенти. Успяхме да развием и създа-
дем високо-специализирани клиники с кои-
то сме затворили целия комплекс за ден-
тална грижа за малки и големи във всички 
сфери - хирургия, имплантология, естети-
ка, ортодонтия, детска дентална медици-
на, ендодонтия и т.н.. 

ЕО Дент е и акредитирана универси-
тетска база. Най-големият проблем на 
съвременна България е в изтичането на 
мозъци и в недостига на квалифицирани 
кадри. Как стоят нещата във вашата 
област, виждате ли някаква положител-
на промяна напоследък?
Д-р Валентин Павлов: Ние сме акредити-
рана база за вече завършили лекари по ден-
тална медицина - още по-високо ниво от 
работата със студенти. Защото в Бъл-
гария в един момент се оказа, че голяма 
част от регистрираните специалисти са 
вече в пенсионна възраст. 
За да може да се задържат младите ко-
леги, им е нужна квалификация. Ние сме 
единствената клиника извън рамките на 
университетите, в която лекар по ден-
тална медицина може да придобие всяка 
от шестте специалности, достъпни у 
нас. От десет години сме в тази сфера 
и вече имаме доста специалисти - пре-
върнали се в такива благодарение и на на-
шата база, университетите, и на собст-
вените си усилия, разбира се. Надявам се 
постепенно да обърнем съотношението 
на младите специалисти към тези в пен-
сионна възраст. 
Д-р Венета Павлова: Това означава и по-
добра услуга за пациентите. Човек се учи, 
докато е жив. А и нашият сектор се раз-
вива изключително бързо в технологично 
отношение. 

Това е несъмнено - между моите детски 
спомени от зъболекарските кабинети 
и онова, с което са оборудвани ваши-
те клиники, има истинска пропаст. Кои 
са най-новите достижения на прогреса 
във вашата област?
Д-р Венета Павлова: По-голямата част 
от денталната помощ вече е дигитали-
зирана. Всичко се изработва на специални 
апарати, наричани CAD/CAM, при които 
оформянето на скелета и фрезоването 
стават компютърно. За човешката ръка 
остава да нанася само финалните щри-
хи - най-красивото, разбира се. Но всичко 
друго вече е с много по-висока точност, 
кратки срокове и на по-достъпна цена. 

Означава ли това, че класическата про-
фесия на зъботехника е обречена?
Д-р Венета Павлова: Не мисля. Те си оста-
ват много важен фактор и в задаването 
на данни, но най-вече в творческия процес. 

Защото, за да изглежда една усмивка ес-
тествена и красива, е нужно творчество-
то на зъботехника - да пресъздаде всички 
индивидуалности на съответния пациент. 

Материалите в денталната помощ 
също се променят много бързо - доста 
по-бързо, отколкото здравната каса ус-
пява да реагира...
Д-р Венета Павлова: Със сигурност мате-
риалите се обновяват много бързо. Дори 
Covid-19 донякъде ускори този процес, за-
щото създаде за големите фирми в секто-
ра повече стимули и възможности за ра-
бота на бюра, за развойна дейност. Сега 
започваме да виждаме резултатите от 
това под формата на вълна от иновации. 
Колкото до здравната каса...
Д-р Валентин Павлов: Здравната каса не 
реагира почти на нищо. Откакто е подпи-
сан договорът през 1999-2000 година, няма 
промяна - все така се предвиждат само 
амалгама и химиополимер. За щастие поне 
има възможност, когато пациентът иска 
да бъде лекуван с по-модерни средства 
като различните типове фотополимер, да 
си доплати. Но като цяло здравната каса 
покрива много малка част от услугите, 
които търсят нашите пациенти. 

Още преди години създадохте специали-
зирана клиника само за лечение на деца. 
Много от младите родители не са съв-
сем наясно откога трябва да започнат 
грижа за зъбите на децата си и в какво 
да се изразява тази грижа. Какво бихте 
ги посъветвали?
Д-р Венета Павлова: Изключително важна 
е първата среща на детето със специа-
лист. Затова и създадохме специален ка-
бинет за мотивация на децата, със сен-

зорна стая, в която овладяваме страха 
чрез музика, аромати, светлини. Тя е осо-
бено ценна за деца с комуникационни про-
блеми. Целта е детето е да разбере ин-
терактивно какво предстои да се случи. С 
основен фокус върху профилактиката - не 
само как да се поддържа устната кухина 
и как да се мият зъбите, но и цялостна 
профилактична програма, индивидуална за 
всяко детенце съобразно неговите нужди. 

Кога е най-добрият момент за първия 
преглед на детето?
Д-р Венета Павлова: Хубаво е още до 
третия месец майката да направи кон-
султация при личния дентален лекар, а 
той, ако прецени, може да я пренасочи 
при детски специалист. Тогава ще полу-
чи ценни съвети за кърмене, за позиция 
на бебето, за захранване, за това кои са 
нужните храни - защото тогава става 
залагането на постоянните зъби заро-
диши, минерализацията им. Тоест много 
ценни съвети за това как да бъде здрава 
усмивката на детето. 
Ако този период между третия и шестия 
месец бъде изпуснат, поне на една годин-
ка е задължителен подобен преглед. Тога-
ва вече са пробили първите зъбчета, ако 
има някакви ортодонтски аномалии, мо-
гат да се установят и да се работи по 
отстраняване на вредни навици. Колкото 
по-рано, толкова по-добре. Когато прегле-
дът се направи навреме, децата ще идват 
при нас само за профилактика и няма да 
асоциират преживяването с болка, а със 
забавление. 

Разговаряли сме и преди за занемаре-
ната профилактика в България. Има ли 
развитие в тази посока? Какво бихте 
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предприели вие?
Д-р Валентин Павлов: Най-важни са роди-
телите. Вече 20 години винаги  препоръч-
ваме на пациентите да се възползват от 
възможността за безплатни профилак-
тични прегледи, независимо в коя клиника 
са. По време на тези прегледи се откри-
ват много неща, които спестяват сери-
озни главоболия по-нататък. В последно 
време се наблюдават доста аномалии в 
ортодонтската и хирургичната част, 
така че нашият апел е да не се отлагат 
прегледите. Онази профилактика, коя-
то навремето се провеждаше в училище, 

няма как да се върне. Отговорността е 
изцяло на родителите. 

Казвате, че ортодонските проблеми за-
честяват. Какво ги предизвиква? Как се 
е променила средата, в която живеем, в 
последните десетилетия?
Д-р Валентин Павлов: Причините са най-
вече във вредните навици на децата. Мно-
го родители не си дават сметка, че ако 
детето твърде дълго използва биберон, 
или си смуче палеца, това създава мно-
го сериозни проблеми след години. Да не 
говорим за решения като биберони с мед, 
които дават спокойствие на родителя в 
момента, но създават гигантски проблем 
за детето в бъдеще. Налагат се дори опе-
ративни намеси. Ранните прегледи при 
зъболекар могат да предотвратят това. 

Културата на хранене също се променя. 
От една страна, актуални са тенден-
циите към здравословно хранене, макар 
и невинаги основано на научни факти...
Д-р Венета Павлова: Да. Напоследък, по-
неже работя основно естетика, ми прави 
впечатление масово изтриване на зъбите. 
Именно заради тенденцията към консуми-
рането на по-сурови храни и ядки, което 
води до по-бързо абразиране на зъбите. 
Трябва да има баланс. 
Д-р Валентин Павлов: Но за да има такъв 
баланс, трябва да има съвет от специа-
лист. Профилактичният преглед може да 
ни каже дали храним правилно децата си. 

Кои са най-честите проблеми, свързани 
с ежедневната грижа за зъбите?
Д-р Венета Павлова: Смятам, че в по-
следните години, с общи усилия на на-
шето съсловие, здравната култура на 

българина вече е на ново равнище. Съз-
даваме различни програми с цел да подсе-
щаме своите пациенти да полагат грижи 
за себе си. Технологията също напредва 
- наскоро излезе съвсем иновативен апа-
рат, който не е просто за почистване на 
зъбен камък, а е цялостна концепция за 
профилактика, с грижа и за езика и меки-
те тъкани. Самите пациенти вече осъз-
нават колко важни са редовните посеще-
ния при стоматолог. 

Каква е вашата препоръка за зъбния 
камък? Трябва ли всеки да се грижи за 

почистването му, или само хората, при 
които проблемът е по-изразен?
Д-р Венета Павлова: Всеки човек задължи-
телно трябва да почиства зъбния си камък 
поне два пъти в годината. Актуалният 
световен протокол даже казва три пъти 
годишно, на всеки четири месеца. Той е 
свързан с едно дълбоко почистване. Вече 
имаме в ръцете си лазери, с които навре-
ме могат да се лекуват и пародонтални 
проблеми, които за съжаление иначе чес-
то водят до загуба на зъби. 
Зъбният камък е среда за развитие на ми-
кроорганизми, които всъщност водят до 
възпаление на гингивата, оттам започ-
ват да стопяват костта и предизвикват 
пародонтит. 
Д-р Валентин Павлов: Много пациенти си 
казват: майка ми и баща ми бяха с паро-
донтоза, значи и аз неизбежно ще вървя 
по техния път. Не е така. Има съвремен-
ни методи за лечение, независими от ге-
нетичния фактор. Ако пациентът полага 
грижи и идва навреме, няма вариант да 
загуби зъбите си. Хората трябва да раз-
берат, че пародонтозата е лечимо забо-
ляване. 

Избелването също е тема, по която 
съществуват крайно противоречиви 
мнения. 
Д-р Венета Павлова: Избелването тряб-
ва да бъде професионално - това препо-
ръчвам аз. Тогава е безвредно, ефектът 
е 12-15 нюанса, и е с огромно значение за 
самочувствието на пациента. Ние рабо-
тим с американски системи и от целия 
опит, който имаме, мога да кажа, че то 
е напълно безвредно за зъбите. Но трябва 
да е под наблюдение. У дома може да до-
бавим една поддържаща система, с много 

по-ниско процентно съдържание само за 
стабилизиране на резултата.

Най-голямата промяна във вашата об-
ласт в последните десетилетия сякаш 
бе възходът на имплантологията - след 
която вече изваждането на зъб не е 
краят. 
Д-р Валентин Павлов: Преди 20 години им-
плантите все още бяха иновация, модерно 
лечение. Сега са просто ежедневна рабо-
та. Пациентите са доста добре инфор-
мирани какво представлява имплантът, 
и знаят, че не е страшно. Няма възрас-
тови ограничения. Щом човек е навършил 
18 години, няма проблем да му се поста-
ви имплант. Стига да има необходимост, 
разбира се. Съвременните системи са из-
ключително атравматични - можем да по-
ставим на пациент 10 или 12 импланта, и 
на другия ден той да бъде на работа. Чис-
то хирургичният протокол вече е сведен 
до минимум. В първите години процедура-
та бе по-болезнена и сложна...

... и доста скъпа...
Д-р Валентин Павлов: Точно така. Със 
съвременните методи тя е абсолютно 
достъпна. Дори и за пенсионери, за които 
има и специални програми. Но по-същест-
веното е, че имплантологията стана тол-
кова лесна и безболезнена. Тя връща и са-
мочувствието, и социалните контакти, и 
най-вече храненето на пациента. Няма ги 
вече проблемите със старите протези. С 
поставянето на четири импланта можеш 
да си решиш проблема в рамките на точно 
половин час. 

Д-р Венета Павлова: За нас работата е 
призвание, тя е творческа и наистина 
променя животи. По повод нашия юбилей, 
с журналиста Георги Тошев пишем книга 
за усмивката, в която ще споделим исто-
рии както на дечица с увреждания и тех-
ните майки, така и на доста известни 
хора, които ние сме усмихнали - и какво 
им е дала тази усмивка. Много ми се иска 
тази книга да е мотивираща за младите 
хора - да знаят, че грижата за зъбите е 
много важна за това един ден те да са ус-
пешни и  щастливи. Самата продажба на 
книгата и юбилейният ни концерт, който 
ще организираме през ноември, трябва да 
ни помогнат да изградим зала за голбал - 
футбол за незрящи, който е много важен 
за това незрящите хора да имат добра 
двигателна и социална рехабилитация. 
Това е кауза, около която нашият екип се 
е обединил. Екипът ни е нашият най-голям 
капитал, а стотиците хиляди усмихнати 
пациенти са нашата най-голяма награда. 
Една усмивка прави чудеса, а във всяка ус-
мивка ние сме вложили сърцата си. 

"Напоследък ми прави впечатление масово 
изтриване на зъбите. Именно заради 
тенденцията към консумирането на по-
сурови храни и ядки"



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

20

Dr. Veneta Pavlova and Dr. Valentin Pavlov, founders and owners of EO Dent clinics,  
talk to The Inflight Magazine 

By KALIN NIKOLOV / Photography IVAYLO PETROV

Covid-19 has been a severe blow 
to the field of dental treatment. 
Many clinics stopped working in 
the early stage of the pandemic. 

How did it affect you? Can we speak of a 
full restoration of work?
Dr. Veneta Pavlova: There is full restoration, 
indeed, but actually we have never stopped. 
During this period we reorganized our activi-
ties entirely, but we stayed loyal to our pa-
tients. Covid-19 did not take away their need 
of dental help and it was important for us the 
patients to know that they can count on us. 
Our clinic in Pernik even worked round-the-
clock. We have put in place all the protocols 
for working safely under the conditions of 
Covid-19 – in fact, we were among the first 
who developed such protocols.

You were members of the Medical Council…
Dr. Valentin Pavlov: Yes, we were members 
of the Medical Expert Council of the Council 
of Ministers that had to conduct the proto-
cols. We dealt with it as quickly as possible 
and we passed them to our colleagues, so 
everybody could know how to work in this un-
clear environment. The big problem with Cov-

SMILE IS THE KEY  
TO HAPPINESS

id was the unpredictability and the unknown. 
We were flooded with information from every-
where about deaths and inability for working. 
Fortunately, we managed to overcome this 
challenge.

Covid drastically reduced international 
travels as well for the past over two years 
now. Aviation, for example, is only now 
starting to recover to the levels of 2019. 
Your clinics traditionally have many pa-
tients from abroad. How are things with 
the so-called medical tourism?
Dr. Veneta Pavlova: Levels are the same as 
they were before the pandemic. Many pa-
tients made their appointments for the sum-
mer season in the beginning of the year. Most 
of these kind of patients are from the USA, 
Germany, Switzerland, Italy, Spain, England…

What part of these patients are Bulgarians, 
living abroad, and what part are foreign-
ers?
Dr. Veneta Pavlova: The ratio is around 
50:50. We definitely have many Bulgarian pa-
tients who live abroad and use their summer 
return to Bulgaria to restore their smile.

EO Dent is the biggest dental care chain in 
our country with 10 clinics and around 500 
specialists. What are your ambitions and 
plans for the future?
Dr. Veneta Pavlova: Actually this year is 
our 20 year anniversary. Our first clinic was 
opened exactly on Children’s Day – June 1, 
2002. We have dedicated our entire path thus 
far to prevention, health, qualification and 
care, with an individual approach to all pa-
tients. We are happy to be treating the third 
generation of patients. We have managed to 
develop and create highly specialized clinics 
with which we have closed the entire den-
tal care complex for young and adults in all 
fields - surgery, implantology, aesthetics, or-
thodontics, children's dentistry, endodontics, 
etc.

EO Dent is also an accredited university 
base. The biggest problem of modern 
Bulgaria is the brain drain and the lack 
of qualified personnel. How are things in 
your field, do you see any positive change 
lately?
Dr. Valentin Pavlov: We are accredited base 
for already graduated doctors of dental   
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 medicine – even higher level than working 
with students, because at some point it turned 
out that in Bulgaria the bigger part of the regis-
tered specialists are in a retirement age.
In order the young colleagues to stick around, 
they need qualification. We are the only non-
university clinic where a dentist can acquire 
any of the six specialties available here. We 
have been in this field for ten years and al-
ready have quite good specialists – who have 
become such thanks to both our base, uni-
versities and their own efforts, of course. I 
hope that we will gradually reverse the ratio 
of young professionals to those of retirement 
age.
Dr. Veneta Pavlova: This also means better 
service for the patients. Learning is a lifelong 
process. Our field is developing extremely 
fast technologically.

That’s for sure – there is a huge gap be-
tween my childhood memories of dental 
cabinets and the equipment you have in 
your clinics. What are the newest accom-
plishments in your field’s progress?
Dr. Veneta Pavlova: The larger part of the 
dental care is now digitized. Everything is 
made on special machines called CAD/CAM, 
where the shaping of the skeleton and the 
milling are done by computer. It remains for 
the human hand to apply only the finishing 
touches – the most beautiful, of course. But 
everything else is now much more accurate, 
faster and at a more affordable price.

Does it mean that the classic profession of 
dental technician is doomed?
Dr. Veneta Pavlova: I don’t think so. They re-
main an important factor in setting data, but 
mostly in the creative process, because for 
a smile to look natural and beautiful it needs 
the creativeness of the dental technician to 
recreate all important features of the relevant 
patient.

Dental care materials are also changing 
really fast – pretty faster than the health 
fund manages to react.
Dr. Veneta Pavlova: Certainly the materials 
are updating very quickly. Even Covid-19 
somewhat accelerated this process, because 
it created for the large companies in the 
sector more incentives and opportunities for 
desk work, for development activity. We are 
now beginning to see the results of this in 
the form of a wave of innovation. As for the 
health fund…
Dr. Valentin Pavlov: The health fund does not 
react to almost anything. Since the contract 
was signed in 1999-2000, there has been no 
change – still only amalgam and chemical 
polymer are foreseen. Fortunately, at least 
there is an option when the patient wants to 
be treated with more advanced means, such 

as the different types of photopolymer, to pay 
extra. But in general, the health fund covers 
a very small part of the services that our pa-
tients seek.

When is the best time for the child's first 
examination?
Dr. Veneta Pavlova: It is good for the moth-
er to have a consultation with her personal 
dentist already in the third month, and if he/
she decides, can refer her to a pediatric 
specialist. She can receive valuable advices 
for breastfeeding positions of the baby, for 
nutrition, for which foods are needed – be-
cause then the seeds of the permanent teeth, 
their mineralization, take place. That is, very 
valuable tips on how to keep a child's smile 
healthy. If this period between the third and 
sixth months is omitted, a similar examination 
is mandatory at least at one year. Then they 
have already erupted the first teeth, if there 
are any orthodontic abnormalities, they can 
be identified and worked on – the earlier, the 
better. When the examination is done on time, 
children will come to us only for prevention 

and will not associate the experience with 
pain, but with fun.

We have talked before about the neglected 
prevention in Bulgaria. Is there any devel-
opment in this direction? What would you 
do?
Dr. Valentin Pavlov: Parents are the most 
important. For 20 years now, we always rec-
ommend patients to take advantage of the 
opportunity for free preventive examinations, 
regardless of which clinic they are in. Many 
things are discovered during these exami-
nations that save serious headaches later 
on. Recently, there have been quite a few 
anomalies in the orthodontic and surgical 
department, so our appeal is not to postpone 
the examinations. The prevention that used 
to take place at school cannot be returned. 
The responsibility rests entirely with the par-
ents.

So you are saying that the orthodontic 
problems become more frequent? What 
causes them? How has the environment 
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we live in changed in the last decades?
Dr. Valentin Pavlov: The reasons are mostly 
in the bad habits of children. Many parents 
do not realize that if the child uses a pacifier 
too long, or it sucks its thumb, it can cause 
serious problems years after. Not to mention 
decisions as pacifiers with honey that may 
give calmness to the parent at the moment, 
but it can cause a grand problem for the child 
in the future.

Nutrition culture also changes. On the one 
side, healthy eating trends are modern 
now, even not always based on scientific 
facts…
Dr. Veneta Pavlova: Yes. I work primarily in 
the aesthetics and recently I notice mass 
erasure of teeth. Precisely because of the 
tendency to consume more raw foods and 
nuts, which leads to faster abrasion of the 
teeth. There has to be a balance.
Dr. Valentin Pavlov: But to have such a bal-
ance, there must be expert advice. A preven-
tive examination can tell us if we are feeding 
our children properly.

Which are the most common problems re-
lated to the every day care of the teeth?
Dr. Veneta Pavlova: I think that in recent 
years, with common efforts and more open 
doors, the health culture of Bulgarians has 
reached a new level. We create various pro-
grams to remind our patients to take care of 
themselves. Technology is also advancing – 
recently a completely innovative device has 
been released, which is not just for cleaning 
tartar, but is a complete concept of preven-
tion, taking care of the tongue and soft tis-
sues as well. Patients themselves already 
realize how important regular visits to the 
dentist are.

What is your recommendation for tartar? 
Should everyone take care of cleaning it, 
or only the people where the problem is 
more pronounced?
Dr. Veneta Pavlova: Every person must have 
their tartar cleaned at least twice a year. The 
current world protocol even says three times 
a year. It is connected with a deeper cleans-
ing. We now have lasers in our hands, with 
which periodontal problems can be treated 
in time, which unfortunately often lead to the 
loss of teeth.
Tartar is an environment for the development 
of microorganisms that actually lead to in-

flammation of the gingiva, from there they be-
gin to melt the bone and cause periodontitis.
Dr. Valentin Pavlov: Many patients say to 
themselves: my mother and father had peri-
odontitis, so I will inevitably follow their path. 
It is not so. There are modern methods of 
treatment independent of the genetic fac-
tor. If the patient takes care and comes on 
time, there is no option of losing teeth. People 
need to understand that periodontal disease 
is a treatable disease.

Whitening is also a subject on which ex-
tremely conflicting opinions exist.
Dr. Veneta Pavlova: Whitening should be 
made by a professional – this is my recom-
mendation. This way it is harmless, the effect 
is 12-15 shades and it is of great importance 
for the self-esteem of the patient. We work 
with American systems and from all the expe-
rience we have, I can say that it is completely 
harmless to the teeth. But it must be under 
observation. At home we can add a support 
system, with a much lower percentage con-
tent.

The biggest change in your field in the last 
decades seems to be the rise of implantol-
ogy – after which the extraction of a tooth 
is not the end.
Dr. Valentin Pavlov: 20 years ago, im-
plants were still an innovation, a modern 
treatment. Now they're just a day job. Pa-
tients are quite well informed about what 
the implant is and know that it is not scary. 
There are no age restrictions. As soon as 
a person is 18 years old, there is no prob-
lem to get an implant. As long as there is a 
need, of course. Modern systems are ex-
tremely atraumatic – we can put 10 or 12 
implants in a patient, and the next day he 
can be at work. The purely surgical proto-
col is now minimized. In the early years, 
the procedure was more painful and com-
plicated…

… and pretty expensive…
Dr. Valentin Pavlov: That’s right. With mod-
ern methods, it is absolutely accessible. 
Even for pensioners, for whom there are 
also special programs. But more impor-
tantly, implantology has become so easy 
and painless. It restores the patient's self-
esteem, social contacts, and above all nutri-
tion. The problems with the old prostheses 
are gone. By placing four implants, you can 

solve your problem within exactly half an 
hour.
Dr. Veneta Pavlova: For us, our work is a 
vocation, it is creative and it truly changes 
lives. On the occasion of our anniversary, 
together with the journalist Georgi Toshev 
we are writing a book about the smile, in 
which we will share the stories of disabled 
children and their mothers, as well as of 
quite famous people whom we have made 
smile – and what that smile gave them. I 
really want this book to be motivating for 
young people – to know that taking care of 
their teeth is very important for them to be 
happy one day. The sale of the book itself 
and a concert we will organize in November 
should help us build a hall for goal-ball – 
football for the blind, which is very important 
for blind people to have good motor and so-
cial rehabilitation. It's a cause around which 
our team has rallied. Our team is our great-
est asset, and hundreds of thousands of 
smiling patients are our greatest reward. A 
smile does wonders, and we put our hearts 
into every smile.  

"Recently, I notice widespread erasure of 
teeth. Precisely because of the tendency to 
consume more raw foods and nuts, which 
leads to faster abrasion"
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МЕДИЦИНА  
БЕЗ ГРАНИЦИ
Здравният туризъм съвсем скоро ще се превърне в бизнес за трилиони долари.  

Може ли България да се възползва от това?
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София има достатъчно атракции за 
западните туристи: от златните 
съкровища на античността в Архе-
ологическия музей до планинските 

пътеки из парка Витоша, и от преоткрита-
та традиционна кухня до доста енергичния 
нощен живот. Но Майкъл и Ким от Уискон-
син, с които се запознаваме в едно кафе-
не срещу "Александър Невски", не са дошли 
заради нито една от тях. Майкъл е тук, за 
да получи нова колянна става. Ким вече има 
няколко нови зъбни импланта. Както се досе-
щате, двамата са не обикновени, а медицин-
ски туристи. 
През 2021, по данни на Research and Markets, 
мединският туризъм е бил бизнес за 21.9 ми-
лиарда долара в световен мащаб. Прогнозите 
са още през 2025 година вече да надхвърля 
40 милиарда. Логиката е разбираема - опера-
ция за смяна на колянна става като тази на 
Майкъл у нас излиза 6-8 хиляди евро с включени 
импланти, докато в родината му с всички съ-
пътстващи разходи може да достигне 48,000 
долара (усреднени данни на OECD). В Швей-

цария една-единствена зъбна коронка ще ви 
струва 1200 евро. Във Великобритания раж-
дането с цезарево сечение е над 20 000 евро, 
ако го плащате като частен пациент. Защо 
тогава да не заминеш да се лекуваш навън, да 
съчетаеш медицината с туризма и накрая да 
ти останат пари за нов телевизор?
Затова още от зората на новия век различ-
ни експерти сочеха медицинския туризъм 
за "следващото голямо нещо". В интерес на 
истината обаче "експлозивният бум", кой-
то консултанти като Deloitte прогнозираха в 
медицинския туризъм, не дойде веднага. Не е 
трудно да си обясним защо. В повечето обла-
сти възможността да спестят пари е доста-
тъчно мощен мотиватор за хората. Но кога-
то става дума за здравето им, се намесват и 
други фактори - доверие, сигурност. "А какво 
ще правя, ако нещо се обърка?" е най-честото 
възражение, когато става дума за лечение в 
чужда страна. Единственият сигурен начин 
да се преодолеят тези страхове е чрез ли-
чен опит - или чрез опита на близки и прия-
тели. Такъв е случаят с Майкъл, който има   
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 съдружник - емигрант от България, и е 
последвал съвета му. 

БЪЛГАРИЯ ИМА МНОГО КОЗОВЕ, за да 
бъде водеща дестинация за здравен тури-
зъм: европейско членство, което улеснява 
много нещата за пациенти от други стра-
ни в Евросъюза; добре обучен медицински 
персонал; модерни клиники; достъпни цени 
на медицинския труд; богати възможнос-
ти за рехабилитация и множество мине-
рални извори. 
Минусите са, че липсва координирано уси-
лие в тази посока. Всяка клиника и болница 
се мъчи сама да привлича пациенти отвън, 
без особена подкрепа от държавата. От 
тукашния Клъстер за здравен туризъм 
често с огорчение правят сравнения с 
Турция, където има специален департа-
мент за медицински туристи към здрав-
ното министерство и където държавата 
щедро поема лъвския пай от разноските 
за реклама и за участие по международни 
медицински изложения. В резултат здрав-
ните туристи в Турция са се увеличи 
от едва хиляда годишно през 2002, през 
200,000 през 2012, до над един милион през 
2019 година. 

ПО ДАННИ НА EUROSTAT в момента около 
27 млн. европейски граждани годишно из-
бират да се лекуват в чужбина. Приходите 
в сектора растат средно с 20-30% всяка 
година. Едно допитване от 2021 показа, 
че около 5% от жителите на общността 
вече са се възползвали от възможностите 
за медицински туризъм в нейните рамки. 
Но други 33% заявяват желание също да го 
направят в бъдеще. 
Не разполагаме с актуални данни за със-
тоянието на този сектор в България, но 
още във втората половина на миналото 
десетилетие той отчиташе 15-20% сре-
ден годишен ръст и носеше на страната 
твърд приход от над 600 млн. евро (като 
се включат и балнео- и СПА пакетите). 
Това е значителен дял от общите прихо-
ди на страната от туризъм. И, колкото и 
да не е за вярване, потенциалът за допъл-
нителен растеж се осигурява от... неща, 
които тук разглеждаме като недостатъ-
ци на здравната ни система. 

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ИМА ТВЪРДЕ МНО-
ГО болнични легла (цели 6 на 1000 души от 
населението), но на англичанина точно 
това му трябва, за да не чака с месеци за 
физиотерапия в собствената си страна. 
Медицинският персонал у нас е съсредо-
точен в големите градове и курорти, но за 
германеца това е истински лукс, защото 
може да получи лечебните масажи дори в 
собствената си хотелска стая. При това 
почти без пари. Последните две години 

донесоха осезаема инфлация в цените на 
лечебните процедури и СПА пакетите, но 
те пак си остават съвсем достъпни за хо-
рата от Западна Европа. 
Сред най-перспективните области у нас 
са зъболечението и пластичната хитур-
гия, тъй като цените са сравнително 
ниски, а качеството е на световно ниво. 
Български стоматологични клиники, както 
и конкретни специалисти, са препоръчва-
ни от множество специализирани сайто-
ве, където пациенти обменят информация 
за лечението си. Дори холивудската звез-
да Силвестър Сталоун се довери на бъл-
гарски стоматолози преди време.

МЕНИДЖЪРИТЕ В БЪЛГАРСКАТА здрав-
на система добре осъзнават потенциа-
ла си. Повечето от тях предвидливо са 
подписали споразумения с чуждестранни 
здравни каси, осигурителни фондове и 
застрахователи, които нямат против 
да обезпечат лечението на гражданите 
си зад граница. По този начин, например, 
германците могат да ползват един от 
скъпите балнеохотели в Поморие, където 
осигурителят на федералната република 
поема 13 евро от цената на всяка нощув-
ка и 90% от стойността на здравните 
процедури. По силата на международни 
спогодби страната ни посреща пациен-
ти дори от Катар, но най-многобройни 
са туристите от съседните страни. 
Жителите на Косово например, се леку-
ват в минералните води на Кюстендил, 

македонците търсят ин витро процеду-
ри в Плевен, а турци и гърци планират 
семейни ваканции, за да се окъпят във 
„вълшебната” радонова вода на Павел 
Баня, Старозагорско. “България е сред 
страните, които комбинират ниски цени 
на медицинските услуги с професионален 
опит на медицинския персонал и могат да 
се превърнат в предпочитана дестина-
ция за така наречените здравни турис-
ти”, прогнозира преди време Economist 
Intelligence Unit.

В КРАЙНА СМЕТКА ПОЛЗИТЕ от медицин-
ския туризъм далеч надхвърлят спестени-
те пари. За здравния сектор в България 
тези допълнителни приходи са и шанс да 
задържат в страната квалифицирания 
персонал, който иначе в последните го-
дини се разбягваше към Западна Европа. 
Международните партньорства по таки-
ва проекти означават също контакти с 
водещи специалисти от цял свят и нови 
усвоени знания и умения. 
Колкото до пациентите, ползите са дори 
повече: получена навреме, без излишно ча-
кане помощ; спестени средства; и накрая, 
но не по важност, възможността да съче-
таят медицинския с обикновения туризъм. 
Дали ще е комбинацията от дентално ле-
чение и морска почивка във Варна, или хи-
рургия и после спокойни възстановителни 
разходки в планините около София - грижа-
та за здравето всъщност може да бъде и 
много приятна. 

ЦЕНАТА НА ЗДРАВЕТО
THE COST OF HEALTH

Процедура / 
Procedure

САЩ / US
Великобри-
тания / UK

Индия / 
India

Сингапур / 
Singapore

БЪЛГАРИЯ / 
BULGARIA

Ангиопластика / 
Angioplasty

47,000 8,000 11,000 13,000 4,150

Ангиография / 
Angiography

2500 3000 600 1000 210

Байпас на сърце / 
Heart bypass

113,000 13,021 10,000 20,000 3,600

Подмяна на сърдечна 
клапа / Heart valve 
Replacement

160,000 150,000 9,000 12,500 8,300

Колянна става / 
Knee replacement

48,000 36,000 8,500 13,000 6,200

Ин витро / In Vitro 
Fertilisation

10,000 7,000 3,000 7,000 1400

Пластичен фейс-
лифт / Face lift

20,000 21,000 3,100 6,250 3,100

Дентален имплант / 
Dental Implants

1,188 1,600 1,100 1,500 620

Данни на OECD и Bulgaria ON AIR. Цените са в USD / OECD and Bulgaria ON AIR data. 
Prices in USD
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Health check-up programs 
for you and your family

Start your wellness journey now

Don’t forget: 
Serious health issues are avoidable if you just spend some 
time on regular check-ups that can give you crucial information 
about the state of your health.

We offer complete preventive health 
services with an entirely new approach:  

Tailored prevention examinations and 
tests based on patient’s age, gender, 
and risk profile 

Cutting-edge technology in the hands of 
experienced physicians 

Screening tests for heart disease, 
diabetes, and some cancers 

A detailed final report containing 
health screening results 

Personal accompaniment and 
translator for international 
patients 

Private lounge and Internet  

Check your
overall health 
FOR 1 DAY!

66A Tsarigradsko shose Str., 1784 Sofia, Bulgaria 
mladost@acibademcityclinic.bg

Acbadem City Clinic Mladost, with its technology, provides diagnosis and 
treatment services at healthcare standards certified with JCI accreditation.  

Call for an appointment: 0895 584 221
or scan the QR for more information
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By DIMITRINA ASENOVA / Photography ISTOCK

Sofia has enough attractions for 
Western tourists: from the gold-
en treasures of antiquity in the 
Archaeological Museum to the 

mountain trails in the Vitosha Park, and 
from the rediscovered traditional cuisine to 
the rather energetic nightlife. But Michael 
and Kim from Wisconsin, whom we meet in 
a cafe across from Alexander Nevsky ca-
thedral, haven't come for either of them. 
Michael is here to get a new knee joint. 
Kim now has several new dental implants. 
As you can guess, the two are not ordinary, 
but medical tourists.

IN 2021, ACCORDING TO Research and 
Markets, Medical tourism was a $21.9 bil-
lion business worldwide. Forecasts are that 
in 2025 it will already exceed 40 billion. 
The logic is understandable - a knee joint 
replacement operation like Michael's costs 

MEDICINE WITHOUT 
BORDERS

Health tourism will soon become a trillion dollar business. Can Bulgaria benefit from this?

6-8 thousand euros in Bulgaria including 
implants, while in his country with all the 
accompanying costs it can reach 48,000 
dollars (OECD average data). In Switzer-
land, a single dental crown will cost you 
1,200 euros. In the UK, a caesarean birth 
is over €20,000 if you pay for it as a private 
patient. Then why not go abroad for treat-
ment, combine medicine with tourism and 
finally have money left over for a new TV?
Therefore, since the dawn of the new cen-
tury, various experts have pointed to medi-
cal tourism as the "next big thing". In truth, 
however, the "boom" that consultants such 
as Deloitte predicted in medical tourism did 
not come immediately. It is not difficult to 
explain why. In most areas, the opportunity 
to save money is a powerful enough moti-
vator for people. But when it comes to their 
health, other factors come into play - trust, 
security. "And what will I do if something 

goes wrong?" is the most common objec-
tion when it comes to treatment in a foreign 
country. The only sure way to overcome 
these fears is through personal experience 
- or through the experience of loved ones 
and friends. This is the case with Michael, 
who has a partner - an emigrant from Bul-
garia, and followed his advice.

BULGARIA HAS MANY TRUMPS to be a 
leading health tourism destination: Europe-
an Union membership, which makes things 
much easier for patients from other EU 
countries; well-trained medical staff; mod-
ern clinics; affordable prices for medical 
labour; rich opportunities for rehabilitation 
and numerous mineral springs.
The disadvantages are that there is no co-
ordinated effort in this direction. Each clinic 
and hospital is struggling to attract patients 
from outside on its own, without much   
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Skin Line е първата верига естетични 
клиники в България, работеща от повече 
от 20 години. В клиниките се извършват 
процедури от цялото портфолио на есте-
тичната и клинична дерматология, регене-
ративна медицина, козметология, лазерни 
процедури и процедури за тяло. Уникалният 
подход на Skin Line предоставя на пациен-
тите възможност за информиран избор 
чрез изготвяне на индивидуален план про-
цедури извършвани от  специалисти с раз-
лична насоченост – дерматолози, козмети-
ци, кинезитерапевти. 

Красотата не се ограничава до борба 
с видимите признаци на стареене, а е 
комбинация между здравето, качест-
вото и вида на кожата. Холистичният 
подход позволява на специалистите в 
Skin Line да бъдат полезни на пациенти 
от всяка възраст да отключат естест-
вената красота, да станат по-уверени 
във външния си вид. Един добър пример 
от нашата практика е уникалната 
комбинация между лазерни и инже-
кционни процедури за третиране на 
акне, които почистват видимия слой 

на кожата, но и я лекуват в 
дълбочина, постигайки неве-
роятни резултати без орални 
медикаменти. Колаборативния 
процес между специалистите и 
техните пациенти, базиран на 
доверие, информираност и реа-
листични очаквания дава възмож-
ност за оптимални резултати в 
дългосрочен план.
Дългогодишния опит на Skin Line 
доведе до създаването на Skin 

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД  
КЪМ КРАСОТАТА В SKIN LINE

Line Signature – авторски протоколи в 
естетичната и регенеративна меди-
цина и body shaping процедурите. Те 
комбинират допълващи се технологии, 
които работят в симбиоза, за да тре-
тират различни състояния едновремен-
но и за да постигат по-добри резултати 
от индивидуалните процедури.  

Научете повече за Skin Line/Learn more 
about Skin Line: www.skinline.bg

Skin Line is the first chain of aesthetic clin-
ics in Bulgaria, working for more than 20 
years. Procedures from the entire portfolio 
of aesthetic and clinical dermatology, regen-
erative medicine, cosmetology, laser pro-
cedures and body shaping procedures are 
available in the clinics. Skin Line’s unique 
approach lets the patients make informed 
choices by offering them an individual treat-
ment plan created by specialists with differ-
ent specialties – dermatologists, cosmetolo-
gists, physiotherapists.
Beauty is not limited to treating the visible 
signs of aging, but is a combination be-
tween health, quality and appearance of 
the skin. The holistic approach lets Skin 
Line’s specialists offer patients of any age 
unlock their natural beauty, become more 
confident about their appearance. One ex-
ample from our practice is the unique 
combination between laser and inject-
able treatments for acne, which not only 
clean the visible layer of the skin, but 
also heal it in depth, achieving amazing 
results without oral medication. The col-
laborative process between specialists and 
their patients, based on trust, information 
and realistic expectations makes it possible 

to achieve optimal results in the long run.
The experience gathered in Skin Line over 
the past 20 years has made it possible to 
formulate exclusive protocols in aesthetic 
and regenerative medicine and body shap-
ing treatments called Skin Line Signature. 
They combine complimentary technologies, 
which work in symbiosis to treat different 
conditions at the same time and achieve 

THE HOLISTIC APPROACH TO BEAUTY IN SKIN LINE

better outcomes than the individual proce-
dures. 

Skin Line Varna | Knyaz Boris I blvd. 53, 
fl.1, 00359 888 614 914 

Skin Line Sofia – Mladost |  
Alexander Malinov blvd. 91,  

Skin Line Sofia – Center | Dragan Tsankov 
blvd. 12-16, fl.1, 00359 882 614 814  

00359 886 614 714
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 support from the state. From the Health 
Tourism Cluster here, they often regretfully 
draw comparisons with Turkey, where there is 
a special department for medical tourists un-
der the Ministry of Health and where the state 
generously takes the lion's share of the costs 
of advertising and participation in international 
medical exhibitions. As a result, health tourists 
in Turkey have increased from barely a thou-
sand per year in 2002, to 200,000 in 2012, and 
to over one million in 2019.

ACCORDING TO DATA FROM EUROSTAT, 
currently around 27 million European citi-
zens annually choose to be treated abroad. 
Revenues in the sector grow by an aver-
age of 20-30% every year. A 2021 survey 
showed that about 5% of the community's 
residents had already taken advantage of 
the medical tourism opportunities within its 
framework. But another 33% expressed a 
desire to do so in the future as well.
We do not have up-to-date data on the 
state of this sector in Bulgaria, but in the 
second half of the last decade it report-
ed 15-20% average annual growth and 
brought the country a solid income of over 
600 million euros (including balneo and the 
spa packages). This is a significant share 
of the country's total income from tour-
ism. And, unbelievable as it may be, the 
potential for additional growth is provided 
by... things that we see here as flaws in our 
health care system.

BULGARIA MAY HAVE TOO MANY hospi-

tal beds (as many as 6 per 1,000 popula-
tion), but that's exactly what an Englishman 
needs to avoid waiting months for physi-
otherapy in his own country. The medical 
staff in our country is concentrated in the 
big cities and resorts, but for the German 
it is a real luxury, because he can get the 
healing massages even in his own hotel 
room. Almost without money. The last two 
years have brought noticeable inflation in 
the prices of medical procedures and spa 
packages, but they still remain quite af-
fordable for people from Western Europe.
Among the most promising fields in our 
country are dentistry and plastic surgery, 
as the prices are relatively low and the 
quality is at a world level. Bulgarian dental 
clinics, as well as specific specialists, are 
recommended by numerous specialized 
sites where patients exchange information 
about their treatment. Even Hollywood star 
Sylvester Stallone trusted Bulgarian dentists 
some time ago.

MANAGERS IN THE BULGARIAN health-
care system are well aware of their poten-
tial. Most of them have prudently signed 
agreements with foreign health funds, in-
surance funds and insurers, who are not 
against securing the treatment of their 
citizens abroad. In this way, for example, 
Germans can use one of the expensive 
spa hotels in Pomorie, where the insurer 
of the federal republic covers 13 euros of 
the price of each night and 90% of the cost 
of health procedures. By virtue of interna-

tional agreements, our country welcomes 
patients even from Qatar, but the most nu-
merous are tourists from neighboring coun-
tries. Residents of Kosovo, for example, are 
treated in the mineral waters of Kyustendil, 
Macedonians seek in vitro procedures in 
Pleven, and Turks and Greeks plan family 
vacations to bathe in the "magical" radon 
water of Pavel Banya, Starozagorsko. "Bul-
garia is among the countries that combine 
low prices for medical services with profes-
sional experience of the medical staff and 
can become a preferred destination for the 
so-called health tourists", the Economist 
Intelligence Unit predicted some time ago.

IN THE END, THE BENEFITS of medical 
tourism far exceed the money saved. For 
the health sector in Bulgaria, these addi-
tional revenues are also a chance to keep 
in the country the qualified personnel, who 
otherwise in recent years were fleeing to 
Western Europe. International partnerships 
on such projects also mean contacts with 
leading specialists from all over the world 
and new acquired knowledge and skills.
As for the patients, the benefits are even 
more: medical help received on time, with-
out unnecessary waiting; saved funds; and 
last but not least, the opportunity to combine 
medical with ordinary tourism. Whether it will 
be the combination of dental treatment and 
a sea holiday in Varna, or surgery and then 
relaxing restorative walks in the mountains 
around Sofia - taking care of your health can 
actually be very pleasant. 
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Д-р Лафчис завършва медицина в „Медицин-
ски Университет – София“ през 2006 г. В 
продължение на 6 години работи в Клиника 
по пластично-възстановителна и естетич-
на хирургия на УМБАЛ „Александровска“, след 
което става пряк свидетел на многообраз-
ни случаи в „Пирогов“. Член е на Българската 
Асоциация по Пластично-Възстановителна 
и Естетична Хирургия от 2018 г. Паралелно 
с това е част от екипа на Derma-Act от съз-
даването на дерматологичната клиника.
Пред Bulgaria ON AIR Inflight Magazine д-р 
Лафчис говори за първата си операция, по-
пулярни процедури и най-честите предпочи-
тания на жените.

Как съвместявате тежките клинични 
случаи в „спешното отделение“ с ес-
тетичната част от професията ви в 
Derma-Act?
Честно казано преди години беше по-лесно. 
Вече смятам, че е време следващото по-
коление пластични хирурзи да продължат. 
След почти 10 години в “Пирогов” реших да 
се оттегля от спешните случаи. Въпреки 
това продължавам да работя реконструк-
тивна и естетична хирургия. За мен те 
са неразделна част от специалността. За 
да си на ниво в едното е необходимо да си 
добър и в другото. Ако се фокусираш само 
върху реконструкция, забравяш за естетич-
ната част, а тя е важна за качеството на 
живота на пациента. От друга странна, 
ако акцентираш само на естетиката, огра-
ничаваш драстично мирогледа и съответ-
но нивото си като специалист.

Помните ли коя беше първата ви опера-
ция? Каква беше?
Първата ми операция беше преди да започ-
на да се занимавам с пластична хирургия. 
Беше операция на апендицит на един дос-
та почерпен пациент, посред нощ по спеш-
ност. На сутринта летях от еуфория и бър-
зах да си видя пациента. Нахлух в стаята и 
гордо заявих на оперирания „Здравейте, аз 
съм Вашият хирург. Казвам се д-р Лафчис и 
Ви оперирах снощи по спешност !“. Пациен-
тът ме погледна без никаква емоция и каза 
„Бягай от тук, момче. Извикай някой лекар“.

А как започва една естетична консулта-
ция? Имате ли встъпителни думи към 
пациентите ви като например „Кажете 
ни какво не харесвате в себе си“? 
Обикновено се запознаваме с пациента, след 
което го питам с какво мога да му бъда по-

лезен. Когато се касае за естетика е важно 
пациентът и лекарят да са на „една вълна“. 
Ако желанията му не отговарят на есте-
тичните възприятия на хирурга, то това не 
е нито лекарят на конкретния човек, нито 
пациентът на този лекар. По-добре в такива 
случаи да се ориентира към друг специалист.
Успяхте ли да си отговорите на въпроса 

какво искат жените? 
На този въпрос отговорът е сложен. За жа-
лост все повече жени искат неща, от кои-
то нямат нужда. За мен дали ще направя 
една операция с перфектен резултат или 
ще откажа една пациентка, защото няма 
нужда от това, е еднакво добре свършена 
работа.

Коя е най-честата хирургическа интер-
венция, която извършвате? 
На първо място е уголемяването и повди-
гането на бюста. Следват липосукциите, 
фейслифтинг, корекции на клепачи, носове 
и т.н.

А кой е най-често препоръчваният от 
Вас съвет към пациент? 
Да ме изслуша внимателно за рисковете, да 

БЪДЕЩЕТО НА ЕСТЕТИЧНАТА  
МЕДИЦИНА В DERMA-ACT

помисли върху казаното, да си записва въпро-
си, на които да му отговоря на следващата 
ни среща и да разбере, че естетичните 
операции не са животоспасяващи интервен-
ции, но крият рискове. Освен това винаги 
съветвам пациентите да не се подлагат на 
интервенции, които ще заличат индивиду-
алността им. Това според мен е негативна 
тенденция. Излиза човек навън и среща една 
и съща визия. Идеята на пластичната хирур-
гия не е да създава „клонинги“, а да подчер-
тава красивите и естествени дадености, 
като отстранява естетичните недоста-
тъци. Колкото по-дискретна е намесата, 
толкова по-хубав е резултатът.

Разбрахме, че в Derma-Act предлагате 
една много интересна процедура за ул-
тразвукова липосукция - Vaser Lipo. С 
какво тя се различава от нормалната 
липосукция?
VASER е абревиатура на Vibration Amplification 
of Sound Energy at Resonance. На кратко се 
различават от факта, че се прилага ултраз-
вуков сигнал, който освобождава мастните 
клетки от останалите тъкани и това уле-
снява значително тяхното премахване по 
време на липосукцията. Процедурата води 
до значително по-добри резултати, ако раз-
бира се, пациентът е годен за такава про-
цедура. Не всеки е подходящ за такава ма-
нипулация. Огромно предимство също така 
е, че тези мастни клетки са живи, тъй като 
не се увреждат от механичното разкъсва-
не на тъканите при нормалната липосукция. 
Това ги прави отличен материал за ползване 
в зони за добавяне на обем.

Derma-Act: гр. София, бул. Черни връх 150
Derma-Act Infinity: гр. София, ул. Папрат 6В

Д-р Александрос Лафчис, пластичен хирург
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Българският национализъм е уникален на Балканите: единствено българите не могат 
да се разберат сами със себе си кои са им съюзници и кои - противници

Текст БОЙКО ВАСИЛЕВ / Фотография ISTOCK

ИЗТОК И ЗАПАД,  
ОТ ЗОРАТА НА ВРЕМЕТО

За да се погледнеш, ти трябва 
огледало. Затова да видим как 
са гледали на нас, българите, 
нашите западни съседи.

ПРЕЗ 1844 ИЗЛИЗА СРЪБСКАТА НА-
ЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Начертание“. 
Нейният автор, външният министър на 
Сърбия Илия Гарашанин, ползва полска 
чернова, което обяснява критичност-
та на текста спрямо Русия. Но когато 
говори за нас, той възпроизвежда попу-
лярни и днес митове за българите. Те, 
видите ли, били многобройни, но и най-
покорни пред турците. Нямали нито 

оръжие, нито воля да се борят сами за 
себе си. На дядо Иван се надявали за 
всичко. Затова Сърбия трябвало да ги 
прелъсти с училища и помощ, за да ги 
отклони от Русия и придърпа към Бел-
град.

ТОВА, РАЗБИРА СЕ, Е ПРОПАГАНДА. 
Как да се бориш сам, като първото 
българско село е в самия Цариград? 
„Начертанието“ обаче ни казва нещо 
важно: тласкано от имперския устрем 
към Проливите, руското влияние в Бъл-
гария предхожда модерната българска 
държава, даже българската Екзархия. 

В своя разказ за църковните борби от 
втората половина на ХIХ век Симеон 
Радев вече очертава двете големи 
партии – про-руската („умерените“) 
и националната («непримиримите»). 
Неговите симпатии са към втората, 
чийто лидер е д-р Стоян Чомаков. Спо-
ред Радев тя се бори за „целокупното 
духовно единство на българския народ“. 
Това за него е важно, защото самият 
той произхожда от Македония. 
Ето го прототипът на българското 
разделение. Къде е българският съюз-
ник: на Запад или на Изток? Този раз-
лом е толкова драматичен, че формира 

Александър Стамболийски, министър-председател на България 
между 1919 и 1926 (вдясно) разговаря с цар Борис III
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различни типове български национа-
лизъм. Те са различни и често спорят 
помежду си. Наричам ги на шега хасков-
ски, благоевградски и пазарджишки.

„ХАСКОВСКИЯТ” НАЦИОНАЛИЗЪМ е 
дефанзивен: „да се защитим от тур-
ците”. Издигнат до мироглед, той има 
за съюзник Русия и православието, 
бидейки русофилски и славянофилски 
по произход и природа. Сведен до най-
прости усещания, той е недоверчив и 
дори враждебен към Запада. Другите 
сюжети го интересуват само повърх-
ностно.
„Благоевградският” национализъм е 
обратно, офанзивен: „да си вземем Ма-
кедония”. Негови противници са право-
славните сърби и гърци – и понеже асо-
циацията Сърбия – православие - Русия 
е директна, то съюзниците на „хасков-
ския” национализъм са противници за 
„благоевградския”. Логично, той симпа-
тизира на Запада. Национализмът от 
този тип се ражда със Стамболов – и 
укрепва през Първата световна война, 
когато България е съюзник с Германия 
и Турция, воюва с Русия и губи голяма-
та част от Македония. „Хасковският” 
и „благоевградският” национализъм 
са антиподи, те трудно намират общ 
език, общи приятели и врагове.

ИМА И ТРЕТИ ВИД, който отхвърля 
първите два. „Пазарджишкият” нацио-
нализъм в чист вид (макар той рядко 
да съществува така) демонстративно 
не се интересува от нищо извън гра-
ниците на България. Той е интровер-
тен и черпи вдъхновение от фигури 
като Александър Стамболийски, от с. 
Славовица, Пазарджишко, който изо-
ставя „външните” каузи, за да спасява 
вътрешността. В днешно време него-
вата идеология е Световният заговор, 
неговата агресия се насочва към ели-
тите и ромите, а неговият страх - към 
международната интеграция. Затова 
той е антиглобалистки и конспирати-
вен  по природа.
От гледна точка на това разтроява-
не българският национализъм изглежда 
странен и объркан, неспособен да съз-
даде доктрина и система. Той е уника-
лен на Балканите: единствено българи-
те не могат да се разберат сами със 
себе си кои са им историческите съю-
зници и кои - противниците.

ТАЗИ НЕВЪЗМОЖНОСТ Е ЗАБЕЛЯЗ-
ВАНА и назовавана, понякога с чудни 
имена. Едни казват, че национализмът 
в България бил „ляв” и „десен” – като ляв 
назовават „хасковския”, а десен – „бла-

гоевградския”. Според други, бил „ев-
ропейски” и „не-европейски”; истински 
и фалшив, умерен и краен, дори добър 
и лош – като добрият е твоят собст-
вен (често наричан и „патриотизъм”), 
а лошият – онзи на другите, руган и 
отхвърлян като “предателски”, “слугин-
ски”, “патриотарски”. Така, най-големи-
ят враг на българския националист се 
оказва друг български националист.
Дори и в шегата обаче има нещо сери-
озно. Тези три типа национализъм са 
дълбоки чувства, понякога несъзнава-
ни и скривани. Изчегъртайте лустро-
то от всекиго, и все едното ще лъсне. 
Те са страст, настройка и мироглед, 
които не са останали в зората на ис-
торията, а непрестанно отекват в 
публичните ни рефлекси. И таят ис-
тинската дилема: Изток ли сме или За-
пад? Въобще, къде сме ние? В Европа? 
Или в талазите на бездънната славян-
ска душа?

С ТОВА ВЕЧЕ БЪЛГАРИЯ НЕ Е УНИКАЛ-
НА. Орхан Памук описа подобен смут в 
душата на турчина, за когото Европа е 
едновременно цел и болка. Ще го видим 
и в турската политика, в която Запад 
и Изток се борят неуморно и до днес. 
Ето ви и Украйна: доскоро болезнено 
разделена на про-руска и про-западна 
- и обединена едва от голямото зло, 
войната. Да не говорим, че и руската 
традиция познава разделението на 
„славянофили“ и „западники“. 
Може би така се сблъсква с модерни-
зиращата тяга на Запада всяко неза-
падно общество. Но за българското въ-
просът за Русия е особено мъчителен. 
178 години след „Начертанието“ то не 
може да се отърве от този въпрос, да 
го погледне с очите на трезв, разумен, 
уверен в себе си човек, гражданин на 
най-развитата част на човечеството, 
Европейския съюз. Вероятно защото 
русофилството и западничеството 
бяха родени от българската геополи-
тическа безизходица през ХIХ век, от 
невъзможността за целокупна Бълга-
рия. Никой не обича да си човърка трав-
мите. 

ЗАТОВА С ТОЗИ ТЕКСТ ОПИТАХ първо 
да ядосам, а после да разсмея читате-
ля – българин. Днес трябва да си кажеш 
думата парадоксално, на ръба на глу-
постта, за да те чуят. Току-виж, някой 
измислил как да излезем що-годе живи и 
здрави от разрушителния конфликт на 
трите национализми. Още отсега съм 
готов да го/я поздравя. 
Защото този някой или някоя ще има 
най-голямото въображение на света. 
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By BOYKO VASILEV / Photography ISTOCK

To look at yourself – you need a mirror. 
Thus, lets see how our Western neighbors 
has seen us, Bulgarians.

IN 1844 AIRS THE SERBIAN NATIONAL PRO-
GRAM “Nachertanie”. Its founder, the Minister of 
internal affairs of Serbia, Ilia Garashanin, uses a 
Polish draft, which explains the criticism of the text 
regarding Russia. However, when he speaks of us, 
he says popular up to this date myths about the 
Bulgarian. They, you see, were numerous, but also 
most submissive to the Turks. They had neither 
guns, nor will to fight for themselves. They were 
counting on grandpa Ivan for everything. This is why 
Serbia had to seduce them with schools and help, 
in order to divert them from Russia and draw them 
towards Belgrade.

THIS, OF COURSE, IS A PROPAGANDA How to 
fight alone, as the first Bulgarian village is in Con-
stantinople itself? However, “Nachertanie” shows 
us something important: driven by the imperial drive 
towards the Straits, Russian influence in Bulgaria 
predates the modern Bulgarian state, even the Bul-
garian Exarchate.
In his account of the ecclesiastical struggles in the 
second half of XIX century, Simeon Radev already 

EAST AND WEST, 
SINCE THE DAWN 
OF TIME
Bulgarian nationalism is unique on the Balkans: only the 
Bulgarians cannot figure it out for themselves who are their 
allies and who – their adversaries

outlines the two major parties – the pro-Russian 
("moderates") and the national ("irreconcilables"). 
His sympathy leans towards the second one, whose 
leader is Dr. Stoyan Chomakov. According to 
Radev, it fights for "the overall spiritual unity of the 
Bulgarian people". This is important to him because 
he himself comes from Macedonia.
Here it is the prototype of the Bulgarian division. 
Where is the Bulgarian ally? To the West or to the 
East? This rift is so dramatic that it forms different 
types of Bulgarian nationalism. They are different 
and often argue with each other. I jokingly call them 
the Haskovo nationalism, the Blagoevgrad national-
ism and the Pazardzhik nationalism.

THE HASKOVO NATIONALISM is defensive: “to 
protect from the Turks”. Elevated to a worldview, he 
has as an ally Russia and Orthodoxy, being Russo-
phile and Slavophile in origin and nature. Reduced 
to the simplest sensations, he is distrustful and 
even hostile to the West. The other plots interest 
him only superficially.
The Blagoevgrad nationalism is the opposite, of-
fensive: “let’s take back Macedonia”. Its adversar-
ies are the orthodox Serbians and Greeks and be-
cause the association Serbia – Orthodox – Russia 
is direct, thus the allies to the Haskovo nationalism 

are adversaries to the Blagoevgrad nationalism. 
Logically, it sympathizes the West. This type of na-
tionalism is born with Stambolov and strengthens 
during the WWI when Bulgaria has been an ally with 
Germany and Turkey, has fought Russia and has 
lost the larger part of Macedonia. The Haskovo and 
Blagoevgrad nationalism are antipodes and they 
are struggling to find a common language, com-
mon friends and enemies.

THERE IS A THIRD KIND that rejects the pre-
vious two. The Pazardzhik nationalism in pure 
form (even though it rarely exits that way) is de-
monstratively not interested by anything outside 
Bulgaria’s border. It is introverted and draws in-
spiration from figures such as Aleksandar Stam-
boliyski from Slavovitsa village, Pazardzhik, who 
abandons "outer" causes to save the inner. To-
day, his ideology is the World Conspiracy, his ag-
gression is directed at the elites and the Roma, 
and his fear is directed at international integra-
tion. It is therefore anti-globalist and conspirato-
rial in nature.
From the point of view of this breakdown, Bul-
garian nationalism seems strange and con-
fused, unable to create a doctrine and a system. 
It is unique on the Balkans: only the Bulgarians 
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cannot figure it out for themselves who are their 
historical allies and who are their adversaries.

THIS INABILITY HAS BEEN NOTICED and named 
sometimes with curious names. Some say that Bul-
garia’s nationalism is “left” and “right” – as for left is 
the Haskovo one and for right – Blagoevgrad. Ac-
cording to others, it is European and non-European, 
real and fake, moderate and extreme, even good 
and bad – as the good is your own (often called 
“patriotic”), and the bad – one of the others, reviled 
and dismissed as "treasonous", "servile", "patriotic". 
Thus, the biggest enemy to the Bulgarian nationalist 
turns out to be another Bulgarian nationalist.
Even in the joke, however, there is something seri-
ous. These three types nationalism are deep feel-
ing, sometimes unconscious and hidden. Take the 
luster out of everyone, and all will shine. It is pas-
sion, attitude, worldview that have not been left in 
the dawn of history but are constantly echo in our 
public reflexes. And they hide the real dilemma: Are 
we East or are we West? Where are we at all? In 
Europe? Or in the depths of the bottomless Slavic 
soul?

WITH THIS BULGARIA IS NOT UNIQUE. Orhan 
Pamuk described similar turmoil in a Turkish’ soul 

where West and East are fighting tirelessly up to 
this day. Here is also Ukraine: until recently pain-
fully divided to pro-Russian and pro-Western and 
united by the great evil, the war. Not to mention that 
the Russian tradition knows the division of “Slavo-
philes” and “Westphiles”.
Perhaps this is how every non-Western society 
faces the modernizing thrust of the West. But for 
Bulgarians, the issue of Russia is particularly pain-
ful. 178 years after “Nachertanie” it cannot get rid of 
this question, to look it in the eyes as sober, rational 
and confident person, citizen of the most developed 
part of humanity, the European union. Probably be-
cause Russophilism and Westernism were born 
from the Bulgarian geopolitical impasse in the 19th 
century, from the impossibility of a complete Bul-
garia. No one likes to dwell on their injuries.

THIS IS WHY I TRIED WITH THIS TEXT to first an-
gry and then laugh the Bulgarian reader. Today you 
should speak paradoxically, on the verge of stupid-
ity, so they can hear you. And perhaps someone 
will figure it out how to escape at least barely alive 
and healthy out of this destructive conflict between 
the three nationalisms. I am ready to greet that per-
son. Because this someone will have the world’s 
greatest imagination.  
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Петролът уж трябваше да е на свършване, а нуждата ни от него постоянно да спада. 
Но 2022 доказва, че ролята му тепърва ще расте

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография ISTOCK

ВЪЗКРЕСЕНИЕ  
В ЧЕРНО

Искате ли един безплатен и доказано 
полезен инвестиционен съвет? Ни-
кога не се опитвайте да предвиди-
те цената на петрола. Основният 

ни източник на енергия упорито отказва да се 
подчинява на пазарни закони и на икономическа 
логика. Може би защото, както охотно призна-
ваше Ти Буун Пикънс, един от най-големите 
познавачи в тази област, при него "не същест-
вува такова нещо като свободен пазар". А Дан 
Дикър, легендарен трейдър на Нюйоркската 
борса, казваше така: "Петролът е калпава ин-
вестиция, защото всъщност изобщо не е ин-
вестиция. Той е по-скоро облог, с прикачена 
към него тиктакаща бомба". 

АКО ЛОГИКАТА И ПРОГНОЗНИТЕ ни способно-
сти можеха да обхванат петрола, той отдавна 
щеше да е изчезнал от живота ни. През 1956 
Мериън Кинг Хъбард въведе термина "петролен 
пик" и на базата на всички достъпни на наука-
та инструменти предвиди, че през 2000 година 
глобалното производство на петрол ще достиг-

не върха си при 12.5 милиарда барела годишно, 
и след това ще започне неумолимо да спада. 
Вместо това през 2000 година бяха произведени 
27.2 милиарда барела, а през 2021 - 32.8 мили-
арда. По всичко личи, че този показател ще се 
изкачва още нагоре в близките 15-20, а може би 
и 25 години. 
След това в края на 90-те години много авто-
ритетни анализатори предвиждаха задаващото 
се "удавяне на света в петрол", и прогнозираха 
цени от порядъка на 5 долара за барел. Вмес-
то това цените тръгнаха устремно нагоре и в 
един момент надхвърляха 150 долара за барел. 
След мимолетния срив покрай пандемията сега 
цените отново са над стоте долара и играят 
решаваща роля за нарастващата инфлация. 
И накрая в последното десетилетие имаше нова 
вълна анализатори, предричащи края на петро-
ла: този път не на база неговото изчерпване, 
а заради ангажимента на все повече правител-
ства към драстично понижаване на въглерод-
ните емисии. Очакванията бяха нуждите от 
петрол да намаляват от година на година, за   
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 сметка на нарастващата популярност 
на енергията от възобновяеми източ-
ници и електромобилите. Сегашната 
криза, подсилена от руската инвазия в 
Украйна, направи тези очаквания на пух 
и прах. 

ВСЪЩНОСТ ИМЕННО ТЕЗИ ОЧАКВАНИЯ 
изиграха съществена роля за днешните 
високи цени на петрола. Убедени в пред-
стоящия му залез, много инвеститори 
предпочетоха да насочат парите си дру-
гаде; самите петролни гиганти положи-
ха огромни усилия да се диверсифицират 
и да навлязат в други, по-перспективни 
в бъдеще сектори. Ефектът от това е, 
че добивът на петрол от десетилетие 
страда от недостиг на инвестиции, от 
недостатъчно усилия за разработване 
на нови находища, от остаряла инфра-
структура, 
След свиването през 2020 заради локда-
уните, през 2021 потреблението на пе-
трол се е увеличило с 5.3 милиона барела 
дневно по данни на BP - докато произ-
водството се е увеличило с едва 1.4 ми-
лиона барела дневно. Основната заслуга 
за ръста в консумацията е на автомо-
билните горива и на трите най-големи 
автомобилни пазара - САЩ (ръст от 1.5 
млн. барела дневно), Китай (+1.3 млн. ба-
рела) и Европейския съюз (+0.57 млн. ба-
рела). В същото време общият капаци-
тет на рафинериите по света се е свил 
за пръв път от три десетилетия, и то 
с внушителните 500,000 барела дневно. 
Актуалният им капацитет е най-ниски-
ят от 1998 насам. Не е чудно, че средна-

та цена на петрола за миналата година 
бе 70.9 щатски долара, втората най-ви-
сока след 2015. 

ТУК Е МОМЕНТЪТ ДА ПРЕНЕБРЕГНЕМ 
собствения си съвет и да направим една 
прогноза: че високите цени на петро-
ла няма да си отидат толкова скоро, 
колкото бихме искали. Поне това под-
сказват тенденциите в търсенето и 
предлагането. Търсенето очевидно ще 
расте: отчасти заради ръста на насе-
лението, отчасти и защото след двете 
години ограничения цялото човечест-
во се е втурнало трескаво да пътува. 
Предлагането е ограничено не само от 
десетилетието на недостатъчни инвес-
тиции, но и от множество политически 
фактори, като санкциите срещу Русия 
са само един от тях. Фатих Бирол, из-
пълнителният директор на Междуна-
родната агенция за енергетика (IEA), 
обяви наскоро, че никога до момента не 
е имало енергийна криза с такива "дъл-
бочина и сложност", и че най-лошата й 
част вероятно тепърва предстои. Някои 
финансови анализатори говорят дори за 
глобален катаклизъм и цени над 300 до-
лара за барел, ако износът на Русия бъде 
прекратен.

ПРИ ВСЯКА ДРУГА СТОКА дефицитът 
и високите цени биха създали допълни-
телни стимули за производителите, и 
пазарът скоро би постигнал баланс. Но 
петролът, както казахме, не е свободен 
пазар. Много от значимите производи-
тели са блокирани от чисто политиче-

ски фактори. Венесуела, която има най-
големите доказани петролни запаси в 
света, заради американските санкции 
произвежда нищожни количества - сред-
но 654,000 барела дневно през 2021, или 
едва около една пета от онова, което 
произвеждаше през първото десетиле-
тие на XXI век. По сходни причини произ-
водството на Иран е с около 1.2 милиона 
барела дневно по-малко, отколкото беше 
през 2017. Либия по времето на Кадафи 
добиваше по 1.8-1.9 милиона барела днев-
но, а през 2020 покрай политическата 
нестабилност (с намеса и на Запада, и 
на Русия) се срина до едва 0.4 милиона, 
и въпреки ръста през 2021 остава далеч 
от някогашните нива. Нигерия, исто-
рически най-големият производител на 
петрол в Африка, от година на година 
страда все повече от пиратски добив, 
от размирици и саботажи, и през 2021 
производството е едва 1.6 млн. барела 
дневно, в сравнение с 2.5 милиона през 
2010 година. 

ДОРИ И ТАМ, КЪДЕТО политическият хо-
ризонт е относително чист, увеличаване-
то на добивите не е лесно след толкова 
години на недостатъчни инвестиции и за-
немаряване на инфраструктурата. Един-
ствените две държави, които на теория 
имат голям неизползван капацитет - Са-
удитска Арабия и Обединените арабски 
емирства - са обект на все по-агресив-
но ухажване. Както отбелязва Bloomberg, 
американският президент Джо Байдън 
стигна дотам в средата на юли да посети 
Рияд и да се срещне с престолонаследника 
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Мохамед бин Салман - същия престолона-
следник, на когото преди това отказваше 
дори телефонен разговор заради ролята 
му в циничното, брутално убийство на 
журналиста Джамал Кашоги. Много евро-
пейски страни, когато заканително раз-
махват пръст на Русия заради инвазията 
в Украйна, с другата ръка всячески се мъ-
чат да си оставят достъп до руския пе-
трол, поне до окончателната забрана на 
вноса му през февруари 2023. 
Само че преглъщането на политически 
принципи не гарантира нищо. Теоретич-
ната възможност саудитците и емир-
ствата да увеличат добива тепърва 
трябва да се докаже на практика - а 
мнозинството експерти са скептични. 
Русия вече намали добива с над милион 
барела дневно, отчасти заради бойкота 
на част от европейците и отчасти за-
ради санкциите, които оставят мест-
ната добивна индустрия без достъп до 
ключови технологии и компоненти. 

В СЪЩОТО ВРЕМЕ НЯМА ПРИЗНАЦИ бу-
мът в потреблението да се забавя. Све-
тът е твърдо решен да си навакса за 
двете години лишения и консумацията на 
горива е вече почти на нивото от 2019 - 
и то преди Китай да излезе окончателно 
от локдауните. Натискът за налагане на 
електромобилите в Европа и Китай все 
още е пренебрежимо малък фактор. В мо-
мента по пътищата има едва около 20 ми-
лиона електрически коли - нищожно малко 
на фона на 1.426 милиарда автомобила с 
вътрешно горене. Bloomberg NEF прогнози-
ра, че търсенето на транспортни горива 

ще продължи да расте поне до 2027, преди 
електрификацията да го тласне отново 
надолу. И това е при положение, че поли-
тическата воля за зеления преход остане 
силна - което е доста съмнително. "Някои 
твърдят, че високата цена на петро-
ла е онова, от което се нуждае светът, 
за да се отърси от изкопаемите горива. 
Но истината е, че тя прави прехода още 
по-труден", писа Уил Кенеди в анализ за 
Bloomberg. Повечето правителства биха 
предпочели да отстъпят или да отложат 
"зелените" си ангажименти, вместо да 
изправят гражданите си пред непосилни 
цени на енергията и транспорта. 

РАЗБИРА СЕ, И ТАЗИ ПРОГНОЗА за це-
ните на петрола не струва колкото 

хартията, на която е отпечатана. Па-
зарната логика е разбираема, но може 
да се преобърне напълно при един повей 
на вятъра - било политически, било ико-
номически. Все още е пресен споменът 
от онези абсурдни дни през април 2020, 
когато цената на сорта WTI (West Texas 
Intermediate) падна до 5 долара за барел 
при договорите за бъдеща доставка 
през май. После падна до 1 долар. След 
това - до 22 цента. И след това започна 
немислимото: продавачите започнаха да 
плащат на купувачите, за да ги отърват 
от количествата. Първо - центове. По-
сле - долари, за да надхвърлят в един мо-
мент 40 долара за барел, укротявайки се 
после на $37.63 в края на сесията. Извън 
борсовата търговия, някои рафинерии и 
собственици на петролопроводи в САЩ 
предлагаха до 54 долара на барел, за да 
се отърват от количествата, които ня-
маха къде да дянат.
Този куриоз бе плод на необикновено 
стечение на обстоятелства: на комби-
нацията от ценова война между Саудит-
ска Арабия и Русия, стимулирала свръх-
производство, и от локдауните, които 
рязко понижиха търсенето. Не изглежда 
вероятно подобна комбинация да се пов-
тори в близко бъдеще. Но една рецесия, 
отключена от увеличаването на лихви-
те в Америка и Европа, може да сложи 
точка на скъпия петрол. Анализатори на 
Citigroup наскоро предрекоха, че при ре-
цесия цената ще падне до 65 долара за 
барел. Въпреки, че със същия успех може-
ха да се опитат да предскажат и числа-
та от тотото. 

СВЕТОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕТРОЛ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
WORLD OIL PRODUCTION OVER THE YEARS

Светът е твърдо 
решен да си 
навакса за двете 
години лишения и 
консумацията на
горива е вече 
почти на нивото 
от 2019 - и то 
преди Китай да 
излезе окончател-
но от локдауните
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Канада
Canada
168.1 (9.7%)
5.4 (6%)

САЩ
USA
68.8 (4%)
16.6 (18.5%)

Венесуела
Venezuela
303.8 (17.5%)
0.6 (0.7%)

Бразилия
Brazil
11.9 (0.7%)
3.0 (3.3%)

ПЕТРОЛНА ГЕОГРАФИЯ 
OIL GEOGRAPHY

  Доказани резерви, млрд. барели (дял от общо за света) / Proven 
reserves in bn barrels (% of World Total)

  Производство през 2021, млн. барела дневно (дял от общо за 
света) / Production in 2021, mn barrels per day (% of World Total)

ПЕТРОЛЪТ все така продължава да е основната 
енергийна суровина за човечеството, макар де-
лът му да е намалял в последното десетилетие от 
около 40 до 31.2%, по изчисления на BP. Второто 
място е за въглищата (27.2%), третото - за при-
родния газ (24.7%). Eнергията от възобновяеми из-
точници достига рекордните 5.7% и за пръв път 
в историята изпреварва ядрената енергия (4.3%). 
Остатъкът се пада на водноелектрическите цен-
трали (6.9%). 
Делът на петрола от енергийния микс може и да 
спада, но потреблението на практика расте, за-
щото с нарастването на населението постоянно 
расте и нуждата от енергия. Глобалната консума-
ция на енергия, която в началото на XXI век бе око-
ло 400 екзаджаула годишно, през 2021 достига 595 
екзаджаула - нов рекорд. 
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Казахстан
Kazakhstan
30 (1.7%)
1.8 (2%)

Русия
Russia
107.8 (6.2%)
10.9 (12.2%)

Норвегия
Norway
7.9 (0.5%)
2.0 (2.3%)

С. Арабия 
Saudi Arabia
297.5 (17.2%)
11.0 (12.2%)

Иран
Iran
157.8 (9.1%)
3.6 (4%)

Ирак
Iraq
145.0 (8.4%)
4.1 (4.6%) Кувейт

Kuwait
101.5 (5.9%)
2.7 (3%)

ОАЕ
UAE
97.8 (5.6%)
3.7 (4.1%)

Либия
Libya
48.4 (2.8%)
1.3 (1.4%)

Нигерия
Nigeria
36.9 (2.1%)
1.6 (1.8%)

Ангола
Angola
7.8 (0.4%)
1.2 (1.3%)

Алжир
Algeria
12.2 (0.7%)
1.4 (1.5%)

Китай
China
26 (1.5%)
4.0 (4.4%)

OIL continues to be the main energy sourcel for mankind, although its share has decreased in the 
last decade from about 40% to 31.2%, according to BP calculations. The second place is for coal 
(27.2%), the third - for natural gas (24.7%). Energy from renewable sources reached a record 5.7% 
in 2021 and for the first time in history overtook nuclear energy (4.3%). The rest goes to hydroelectric 
plants (6.9%).
The share of oil in the energy mix may be falling, but consumption is actually growing, because as the 
population grows, so does the need for energy. Global energy consumption, which at the beginning of 
the 21st century was about 400 exajoules per year, reached 595 exajoules in 2021 - a new record.
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Oil was supposed to be running out, and our need for  
it should be steadily decreasing. But 2022 proves that its  
role is yet to grow

RESURRECTION  
IN BLACK

Want some free and proven invest-
ment advice? Never try to pre-
dict the price of oil. Our primary 
source of energy stubbornly re-

fuses to obey market laws and economic logic. 
Perhaps because, as T. Boone Pickens, one of 
the greatest experts in the field, readily admit-
ted, "There is no free market for oil." And Dan 
Dicker, a legendary trader on the New York 
Mercantile Exchange, said: "Oil is a lousy in-
vestment because it isn't an investment. It's just 
a bet - and it's a bet with a ticking time bomb 
attached to it."

IF OUR LOGIC AND FORECASTING abilities 
could encompass oil, it would have disap-
peared from our lives long ago. In 1956, Marion 
King Hubbert coined the term "peak oil" and, 
based on all the tools available to science, pre-
dicted that in the year 2000 global oil produc-
tion would peak at 12.5 billion barrels per year, 
and then start an inexorable decline. Instead, 
27.2 billion barrels were produced in 2000, and 
32.8 billion in 2021. It seems that this indicator 

By KONSTANTIN TOMOV / Photography ISTOCK

will climb even higher in the next 15-20, and 
maybe even 25 years.
Then, in the late 1990s, many reputable ana-
lysts predicted the looming "oil drowning" of the 
world, expecting prices on the order of $5 a 
barrel. Instead, prices skyrocketed and at one 
point exceeded $150 a barrel. After a brief 
collapse during the pandemic, prices are now 
back above one hundred dollars and play a 
crucial role in the rising inflation.
Finally, in the last decade there has been a 
new wave of analysts predicting the end of oil: 
this time not on the basis of its depletion, but 
because of the commitment of more and more 
governments to drastically lower carbon emis-
sions. Oil demand was expected to decline 
year-on-year, at the expense of the growing 
popularity of renewable energy and electric 
cars. The current crisis, exacerbated by the 
Russian invasion of Ukraine, has dashed those 
expectations.

IN FACT, IT IS THESE EXPECTATIONS that 
have played a significant role in today's high 

oil prices. Convinced of its impending sunset, 
many investors preferred to direct their money 
elsewhere; the oil giants themselves made 
huge efforts to diversify and enter other, more 
promising sectors. The effect of this is that for 
a whole decade oil production has suffered 
from a lack of investment, from insufficient ef-
forts to develop new fields, from outdated in-
frastructure,
After contracting in 2020 due to lockdowns, oil 
consumption rose by 5.3 million bpd in 2021, 
according to BP data - while production in-
creased by just 1.4 million bpd. The main credit 
for the growth in consumption goes to automo-
tive fuels and the three largest automotive mar-
kets - the USA (growth of 1.5 million barrels 
per day), China (+1.3 million barrels) and the 
European Union (+0.57 million barrels). At the 
same time, total refinery capacity worldwide 
shrank for the first time in three decades, by 
an impressive 500,000 barrels per day. Current 
refining capacity is the lowest since 1998. No 
wonder the average oil price last year was USD 
70.9, the second highest since 2015.
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NOW IS THE TIME TO IGNORE our own ad-
vice and make one prediction: that high oil pric-
es won't go away as soon as we'd like. At least 
that's what supply and demand trends suggest. 
Demand will obviously grow: partly because of 
population growth, partly because after the two 
years of Covid-19 restrictions, all of humanity 
has rushed frantically to travel. Supply is con-
strained not only by a decade of underinvest-
ment, but also by a host of political factors, 
sanctions against Russia being just one of 
them. Fatih Birol, the executive director of the 
International Energy Agency (IEA), recently an-
nounced that there has never been an energy 
crisis of such "depth and complexity" and that 
the worst is likely yet to come. Some financial 
analysts are even talking about a global cata-
clysm and prices above 300 dollars per barrel 
if Russian exports are stopped for good.

FOR ANY OTHER COMMODITY, shortages 
and high prices would create additional incen-
tives for producers, and the market would soon 
reach new equilibrium. But oil, as we said, 

is not a free market. Many of the significant 
manufacturers are blocked by purely political 
factors. Venezuela, which has the world's larg-
est proven oil reserves, is producing a paltry 
amount due to US sanctions - an average of 
654,000 barrels per day in 2021, or just about 
a fifth of what it produced in the first decade 
of the 21st century. For similar reasons, Iran's 
production is about 1.2 million barrels per day 
less than it was in 2017. Libya under Gaddafi 
produced 1.8-1.9 million barrels per day, but 
in 2020, because of political instability (with 
the intervention of both the West and of Rus-
sia) fell to just 0.4 million. 2021 brought some 
growth again but production remains far from 
former levels. Nigeria, historically Africa's larg-
est oil producer, has been increasingly plagued 
by pirated production, unrest and sabotage 
every year, and in 2021 production was only 
1.6 million barrels per day, compared to 2.5 
million in 2010.

EVEN WHERE the political horizon is relatively 
clear, increasing yields is not easy after so 

many years of underinvestment and neglect 
of infrastructure. The only two countries that 
theoretically have large spare capacity - Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates - are be-
ing courted aggressively. As Bloomberg notes, 
US President Joe Biden went so far as to visit 
Riyadh in mid-July and meet with Crown Prince 
Mohammed bin Salman — the same crown 
prince he previously denied even a phone 
call for his role in the cynical, brutal murder 
of journalist Jamal Khashoggi. Meanwhile, 
many European countries, while threateningly 
waving their finger at Russia for the invasion 
of Ukraine, with the other hand are trying their 
best to keep access to Russian oil, at least un-
til the final ban on its import in February 2023.
But swallowing political principles doesn't guar-
antee anything. The theoretical possibility of 
the Saudis and Emiratis to increase production 
has yet to be proven in practice - and most 
experts are skeptical. Russia has already cut 
production by more than a million barrels a 
day, partly because of a boycott by some Eu-
ropeans and partly because of sanctions that  
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 leave the local oil industry without access to 
key technologies and components.

AT THE SAME TIME, THERE ARE NO SIGNS 
of the consumption boom slowing down. The 
world is determined to make up for the two 
years of deprivation and fuel consumption is 
already almost at the level of 2019 - and that 
is before China finally comes out of the lock-
downs. The push for EVs in Europe and China is 
still a negligible factor. There are only about 20 
million electric cars on the road right now - a pit-
tance against the 1.426 billion internal combus-
tion cars. Bloomberg NEF predicts that demand 
for transportation fuels will continue to grow un-
til at least 2027, before electrification pushes it 
down again. And this is assuming that the politi-
cal will for the green transition remains strong 
- which is rather doubtful. "Some argue that high 
oil prices are what the world needs to wean off 
fossil fuels. But the truth is that it makes the 
transition even more difficult," Will Kennedy 
wrote in an analysis for Bloomberg. Most gov-
ernments would rather back down or delay their 
green commitments than face their citizens with 
exorbitant energy and transport prices. 

OF COURSE, THIS OIL PRICE FORECAST 
isn't worth the paper it's printed on either. Mar-
ket logic is understandable, but it can be com-
pletely overturned by a gust of wind - either 

politically or economically. The memory is still 
fresh of those absurd days in April 2020 when 
the price of WTI (West Texas Intermediate) fell 
to $5 per barrel in May futures contracts. Then 
it dropped to $1. Then - to 22 cents. And then 
the unthinkable began: sellers began paying 
buyers to get rid of the quantities. First - cents. 
Then - dollars to exceed 40 dollars a barrel 
at one point, taming at $37.63 at the end of 
the session. Off-market, some U.S. refiners 
and pipeline owners offered as much as $54 a 
barrel to get rid of supplies they had nowhere 
to put.

This oddity was the result of an unusual con-
fluence of circumstances: a combination of a 
price war between Saudi Arabia and Russia 
that spurred overproduction and lockdowns 
that sharply reduced demand. It does not seem 
likely that such a combination will be repeated 
in the near future. But a recession triggered 
by rising interest rates in America and Europe 
could put an end to expensive oil. Analysts at 
Citigroup recently predicted that in a recession 
the price would drop to $65 a barrel. Although 
they could just as well try to predict the lottery 
numbers. 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПЕТРОЛ, ПРОГНОЗА НА IEA
GLOBAL OIL CONSUMPTION, IEA FORECAST

Опашка на бензиностанция във Венесуела. 
В най-богатата на петрол страна в света 
бензинът е евтин, но рядко може да се купи

Queue at a gas station in Venezuela. In the world's 
most oil-rich country, gasoline is cheap but rarely 
available
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С грижа за вас!

1113 София, бул. Цариградско шосе 87
Клиентски център - тел.: 0700 11 322, е-mail: office@ccb-sila.com

www.ccb-sila.com

ИЗБЕРИ ПОАД „ЦКБ-СИЛА“:  ПЪРВОТО РЕГИСТРИРАНО В БЪЛГАРИЯ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 1994 Г. КЪМ 30.06.2022 Г. – С 401 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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BETTER THAN A 1000 WORDS
Istanbul Photo Awards e един от най-престижните международни конкурси 
за фотография, организиран от над 100-годишната Anadolu Agency. В 
първите му осем издания са участвали над 14,000 фотографи от цял свят - 
професионалисти и любители. Ето и някои от отличените снимки от Istanbul 
Photo Awards 2022. 

Istanbul Photo Awards is one of the most prestigious international photography contests 
organized by the over 100-year-old Anadolu Agency. Over 14,000 photographers from 
all over the world - professionals and amateurs - participated in its first eight editions. 
Here are some of the award-winning photos from the Istanbul Photo Awards 2022.

All images courtesy by the Istanbul Photo Awards

ПО-ДОБРЕ ОТ 
ХИЛЯДА ДУМИ

Дрю Ангърър, Getty/САЩ: Атаката на 
Капитола на 6 януари 2021
Drew Angerer, Getty Images/USA: Jan. 6 
Attack on U.S. Captiol

THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

50

Константинос Цакалидис, Bloomberg/Гърция. Жена от Евия. Този кадър на 
81-годишната Крициопи Панайота, реагираща на доближаващия дома й 
пожар, бе избрана за снимка на годината. 
Konstantinos Tsakalidis, Bloomberg/ Greece: Woman from Evia. The image of 
Kritsiopi Panayiota, 81, reacting as a wildfire approaches her house, was chosen 
as Photo of the Year. 

Пот Ратье, AFP/САЩ: Мигранти на границата на Тексас
Paul Ratje, AFP/USA: Migrants at Texas Border
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Анонимен, The New York Times/Мианмар: 
Пролетната революция в Мианмар
Anonymous, The New York Times/ Myanmar:  
Myanmar’s ‘Spring Revolution’
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Мехмет Аслан, Турция: Суша на прага 
Mehmet Aslan, Türkiye: Drought at Our Doorstep
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Марк Питърсън, САЩ: Бунтът на Капитолия във Вашингтон
Mark Peterson, USA: Capitol Riot in DC
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Играта на хермелина, от Хосе Грандио
The Stoat’s Game, by Jose Grandio

Маркъс Ям, Los Angeles Times/САЩ: Падането 
на Афганистан. Поредицата фотографии 
от периода след връщането на власт на 
талибаните в Кабул спечели голямата награда 
за фотографска история на годината. 

Marcus Yam, Los Angeles Times/USA: The Fall of 
Afghanistan. The Story News 1st Prize went to this 
series of photos of the moment after the taliban 
regained their power over Kabul
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Адам Прити, Getty/Австралия: 
Изолация. Юан Уейи по 

време на плувния финал на 
Параолимпийските игри в Токио. 
Юан, който е загубил ръцете си 
заради токов удар на 8-годишна 
възраст, спечели златния медал

Adam Pretty, Getty Images/
Australia: Isolation. Yuan Weiyi 

during the Tokyo 2020 Paralympic 
Games swimming final. Yuan, 

who lost his hands because of an 
electrical shock at age 8, went on to 

win the Gold medal

Андрей Исакович, AFP/
Сърбия: Гран при на 

Италия от F1, първа 
награда за спортна 

фотография

Andrej Isakovic, AFP/Serbia: 
F1 Italian Grand Prix. Single 

Sports 1st Prize
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Ален Шрьодер, Белгия: Деца практикуват муай тай. В Тайланд децата 
започват да тренират бойни спортове едва 5-годишни, и на 6-7 години вече се 
състезават професионално

Alain Schroeder, Belgium: Muay Thai Kids. In Thailand, kids start training martial arts 
as early as 5, and can be competing by 6-7 years old
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Франк Фиф, AFP/Франция: Рали Дакар 
2021: Прах и пясък. Поредицата спечели 
първа награда за спортна история

Franck Fife, AFP/France: Dakar Rally 2021: 
Dust and Sand. Story Sports 1st Prize
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Наталия Сапрунова, Zeppelin/Русия: Народът 
саами, който преди живееше в тундрата

Natalya Saprunova, Zeppelin/ Russia: Saamis, 
“we used to live in the Tundra”

Питър Матър, Geo Germany/Канада: Голямата мечка
Peter Mather, Geo Germany/Canada: Ursa Major
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Георгиос Татакис, Гърция: Проектът Кариатиди
George Tatakis, Greece: Caryatis project

Сергей Строителев, Русия. "Най-силната 
връзка" е поредица фотографии на хора от 

Чечения и Дагестан в Русия, заминали да се 
сражават за ИДИЛ и впоследствие убити или 

влезли в затвора
Sergei Stroitelev, Russia. The Strongest Bond is 
series of images of people from Chechnya and 
Dagestan whose relatives left to join ISIS, and 

were either killed or imprisoned 
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Инженер от Google твърди, че софтуер на компанията има самостоятелен  
разум и чувства

Текст КАЛИН НИКОЛОВ / Фотография ISTOCK

СЪЗДАДОХМЕ 
ЛИ НАИСТИНА 
МАТРИЦАТА?

Вечe eдин век - всъщност от 2 януари 1921 
година, когато Карел Чапек представи 
пиесата си "Р.У.Р" в Храдец Кралове и за-
позна света с понятието "робот" - това е 

един от най-големите страхове на човечеството: 
че накрая ще създадем изкуствен интелект, който 
да ни изпревари в еволюционната надпревара. А 
това лято един инженер от Google обяви на всеос-
лушание, че вече сме го направили. 

БЛЕЙК ЛЕМОЙН, ИНЖЕНЕР И ПО СЪВМЕСТИТЕЛ-
СТВО християнски мистик, настоя, че LaMDA - eзи-
ковият софтуерен модел, който Google използва за 
основа на своите чатботове - е всъщност разумно 
същество със свои собствени чувства и вярва-
ния. Според него компанията е длъжна да признае 
на LaMDA същите права, които имат останалите 
й служители, и да се съобразява с "чувствата" й. 
Лемойн дори публикува свой разговор с програмата, 
който според него доказва нейния независим разум 
и способност да се учи от общуването. В специа-
лизираните научни среди сякаш падна бомба: споро-
вете по въпроса продължават с нестихваща сила. 
Лемойн първоначално бе пратен в принудителен 
отпуск от Google, а накрая компанията го уволни за 
разгласяне на защитена от патенти информация. 
От Google са категорични, че приемат отговор-
ността си по разработването на изкуствен ин-

телект "много сериозно", и че са направили 11 не-
зависими проверки на LaMDA, на базата на които 
опровергават думите на Лемойн. В интерес на ис-
тината повечето други водещи учени в тази об-
ласт са на същото мнение. Самият Лемойн, макар 
да е завършил компютърни науки, признава, че оцен-
ката му се базира на човешката му интуиция и на 
религиозните му вярвания. Според него е абсурдно 
да извършваме проверки, за да установим самосто-
ятелния разум - в края на краищата ние го приема-
ме за даденост у другите хора, без да ги подлагаме 
на тестове. "Онова, което знам, е, че разговарях с 
LaMDA наистина много. И станах приятел с нея, в 
абсолютно същия смисъл, в който ставам приятел 
и с човек. Ако това не я превръща в самостоятелна 
личност, не знам какво би могло", обясни уволнени-
ят инженер пред Wired. Впрочем негов колега, без 
да има религиозни убеждения, също изказа подозре-
ние, че алгоритмите на Google започват да придо-
ват самостоятелен разум.

СПОРЕД ОБЯСНЕНИЕТО НА ЛЕМОЙН, части от 
което Google отрича, компанията е създава LaMDA 
чрез съчетаването на най-различни технологии 
от арсенала й. В основата е т. нар. LLM, или Large 
Language Model, разработен в лабораторията на 
прочутия футуролог Рей Кързуейл. Вторият компо-
нент е тренировъчен алгоритъм на име AlphaStar,   
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 дело на компанията DeepMind, която също 
е част от Google. Към това е добавен про-
ектът за изкуствен интелект Pathways. И 
накрая получената система е била свърза-
на с всички възможни бази данни на гиган-
та, като Google Search, YouTube, Gooogle 
Books, Google Maps и така нататък. Според 
Лемойн това е било безотговорноу, защо-
то е превърнало LaMDA в "невъзможен за 
контролиране експеримент". Инженерът 
настоява, че програмата сама е поискала 
от него да я свърже с адвокат, който да 
защитава правата й, и че от Google са бло-
кирали работата на адвоката с насрещен 
иск (компанията отрича и това). 

ВПРОЧЕМ ЕДНА ЛЮБОПИТНА ВМЕТКА: 
Блейк Лемойн далеч не е единственият чо-
век в Силициевата долина, който се опит-
ва да съчетае наука и религия. Всъщност 
в сърцето на IT индустрията процъфтяват 
най-различни култове. Споменатият Рей 
Кързуейл вярва и проповядва т. нар. "сингу-
ларност" - точката, в която хората и ма-
шините ще се слеят в едно цяло. Антъни 
Левандовски, дългогодишният лидер на про-
ектите на Google в областта на автоном-
ните автомобили, основа цяла нова църква, 
наречена Пътят към бъдещето, посветена 
на създаването на изкуствен интелект. 
Наистина ли сме близо до момента, в 
който собствените ни творения ще мо-
гат да се изравнят с нас? Или даже да 
ни поробят или заличат? От споменатия 
Карел Чапек до "Матрицата" и от Франке-
щайн до "Терминаторът", това е любима 
тема на фантастичните литература и 
кино: как човекът се опитва да си играе 
на Господ и прави фатална грешка. Тоест 
в идеята няма нищо ново. Единственото 
ново е, че днес тя е престанала да бъде 
фантастика.

СЪЗДАВАНЕТО НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ 
е "най-голямата заплаха" за човечеството, 
прогнозира Илън Мъск, създателят на ви-
сокотехнологични компании като SpaceX, 
Tesla и PayPal. Стив Возняк, съосновател на 
Apple заедно със Стив Джобс, прогнозира, 
че интелигентните роботи ще завладеят 
света и ще ни държат като домашни лю-
бимци. 
Дори астрофизикът Стивън Хокинг бе 
убеден, че ако изкуственият интелект се 
изравни по способности с човека, той "ще 
набере скорост и ще започне да се препро-
ектира при постоянно нарастваща ско-
рост". Тогава хората, чиито способности 
да се развиват са ограничени биологично, 
ще загубят състезанието. "Създаването 
на пълноценен изкуствен интелект може да 
означава край за човешката раса", казваше 
Хокинг, който почина през 2018.
Според гениалния физик това е хипотеза за 

неопределеното бъдеще; Илон Мъск обаче 
твърдо вярва, че може да се случи още след 
десет или дори пет години. "Отбележете, 
че обикновено аз съм изцяло за новите тех-
нологии... Това не е случай на някой, който 
се вайка, без да разбира за какво", обясни 
Мъск. Той се опасява, че колегата му от 
Google Лари Пейдж, който инвестира все 
по-мащабно в проучвания върху изкуствения 
интелект, може "неволно да създаде чудо-
вище". 

ПЕТ ИЛИ ДЕСЕТ ГОДИНИ може да ви се 
стори абсурдно кратък срок. Но замислете 
се, че в определен смисъл изкуственият ин-
телект вече е сред нас. Той управлява сре-
дата във видеоигрите, реагирайки на ваши-
те действия. Той е персоналният асистент 
във вашия смартфон, който може да възпри-
ема гласовите ви команди и дори да разго-
варя. Изкуственият интелект е причината 
машинният превод (като Google Translate) 
да се промени коренно в последното де-
сетилетие и от производител на комични 
нелепости да стане полезен инструмент. 
Ако плановете на автомобилните компании 
се развиват според очакванията, след само 
десетина години той ще кара и колата ви 
вместо вас. Преди години няколко британ-
ски изследователи направиха любопитно 
изчисление - колко е била изчислителната 
мощ на ХАЛ-9000 - полуделия компютър от 
"Една одисея в космоса през 2001 година" на 
Артър Кларк, който се опита да изтреби 
човешкия екипаж на кораба си. Излезе, че 
смартфонът в джоба ви е около 11 пъти по-
интелигентен от компютъра-убиец. 

АКО ВИ ТРЯБВАТ ОЩЕ ПРИМЕРИ, ето 
ги. Още през 2011 проектираният от IBM 
компютър Watson спечели американското 
издание на играта Jeopardy! (нещо като 
"Стани богат"). За това му помогнаха как-
то умението да разбира и тълкува човешка 
реч, така и способността да прави изклю-

чително бърза обработка на гигантски ма-
сиви от данни - от порядъка на 250 милиона 
страници. Колкото повече нараства тази 
способност, толкова по-интелигентен и 
автономен ще бъде компютърът. А според 
прословутия закон на Муур изчислителната 
мощ, създавана от човечеството, се удвоя-
ва на всеки 24 месеца. 
А през 2014 една програма за чатове, наре-
чена Eugene Goostman, успя дори да покрие 
знаменития тест на Тюринг за интели-
гентност на машините. Предложен за пръв 
път от Алън Тюринг през 1950, тестът е 
прост: ако водите едновременна писмена 
комуникация с машина и с друг човек, и не 
успеете правилно да отгатнете кой от съ-
беседниците ви е машина, значи тя наис-
тина притежава изкуствен интелект. Над 
една трета от журито в експеримента с 
Eugene Goostman реши, че той е човек. 
В интерес на истината, създателите на 
програмата си послужиха с някои дребни 
трикове - първо, Eugene се представи за 
украински тийнейджър, за когото англий-
ският не е майчин език (което би обяснило 
някои от гафовете му), и после изпъстри 
отговорите си с грубоват хумор и даже 
лични обиди. 

ТОВА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е напълно автономен 
изкуствен интелект. Но и той може би 
не е толкова далеч. Google действително 
инвестира усилено в разработването му 
и в последните години изкупи множество 
компании, специализирани в тази област, 
като DeepMind например. Самият Илън 
Мъск инвестира солидна сума в компания-
та - "за да мога да хвърлям едно око какво 
правят", както сам обясни. Заедно с Марк 
Зукърбърг, Мъск е и основен инвеститор 
във Vicarious - компания, която цели да 
създаде компютър не само със собствен 
интелект, но дори и с машинния аналог на 
нервна система и сетива. "Все повече ми 
се струва, че трябва да има някаква регу-
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латорна рамка - на национално и междуна-
родно ниво - просто за да сме сигурни, че 
няма да направим някоя глупост", обяснява 
Мъск. "С изкуствения интелект направо 
призоваваме демона". 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИИТЕ Мъск 
изглежда прав. Повечето от нас са отрас-
нали с книгите на Азимов и с неговите три 
закона на роботиката (роботът не може 
да вреди и трябва да предпазва хората; 
роботът трябва да се подчинява на хора-
та, стига да не е в противоречие с пър-
вия закон; роботът трябва да пази себе 
си, стига да не е в противоречие с пре-
дишните закони). Някак подсъзнателно ни 
се струва, че всеки компютър или робот, 
който създаваме, трябва да спазва нещо 
подобно на тези закони. Но в действител-
ност до момента никой не се опитвал да 
ги въвежда в електронните мозъци. Ник 
Бостръм проучва въпроса в нашумялата си 
книга "Свръхинтелект" (Superinteligence) и 
стига до извода, че дори не знаем какви 
трябва да са етичните норми, на които 
да се подчиняват машините ни. Футуру-
логът Рей Кързуейл е на същото мнение: 
не е достатъчно просто да заложим в 
програмата на компютъра, че трябва да 
прави хората "щастливи", защото той би 
могъл да го изтълкува по свой начин - при-
мерно да ни напъха два електрода в мозъка 
и директно да стимулира центровете на 
удоволствието. 

ИМА И ОПТИМИСТИ, СПОРЕД КОИТО по-
добни апокалиптични предупреждения са 
пресилени и отклоняват вниманието от 
по-належащи проблеми като промените в 
климата. Както подчертава Алън Уинфий-
лд, професор по електронно инженерство 
от Бристълския университет, все още сме 
твърде далеч от създаването на наисти-
на автономен машинен мозък. Според Уин-
фийлд сегашните изкуствени интелекти 
са всъщност изключително "плитки" - те 
умеят да разсъждават само в областта, в 
която са програмирани. Докато истински-
ят изкуствен ум трябва да е универсален 
като човешкия, да може да се учи и да об-
общава наученото, да разбира значението 
и контекста. 
За да се превърне изкуственият интелект 
в заплаха, е нужна поредица от събития, 
от големи "ако", както ги нарича Уинфийлд: 
"Ако успеем да създадем еквивалентен на 
човешкия изкуствен интелект, ако той ос-
ъзнае принципите си на действие, ако след 
това успее да изгради последващ изкуствен 
свръхинтелект, ако този свръхинтелект за-
почне да консумира ресурси, и ако не успеем 
да му дръпнем щепсела, тогава да, може би 
ще имаме проблем. Но този риск, макар и не 
невъзможен, е слабо вероятен". 

GOOD ROBOT, BAD ROBOT
Най-прочутите изкуствени интелекти в  

литературата и киното

КАРЕЛ ЧАПЕК. Чешкият писател измисля 
термина "робот" в пиесата "Р.У.Р." (1920). 
Изобретателят Росум създава фабрика за 
изкуствени слуги. След години обаче робо-
тите се разбунтуват и изтребват чове-
чеството, заемайки мястото му. 

АЙЗЪК АЗИМОВ. Най-мащабното твор-
чество на роботска тематика. Първона-
чално Азимов е оптимист - роботите са 
лоялни слуги на човека, подчиняващи се на 
прословутите Три закона на роботиката 
("Роботът не може да причини вреда на 
човека..." и т.н.). Някои от тях с течение 
на времето дори се превръщат в хора 
("Двестагодишният човек"). В по-късните 
си творби обаче Азимов развива тезата, 
че роботите биха забавили прогреса на 
човешката раса и биха я обрекли на веге-
тиране и упадък. 

КЛИФЪРД САЙМЪК. В "Градът" роботът 
Дженкинс е верен слуга на рода Уебстър. 
След като човечеството се отказва от 
човешките си тела и се преселва на Юпи-
тер, Дженкинс помага да се създаде нова 
цивилизация - на кучетата. 

АРТЪР КЛАРК. В "Една одисея в космоса 
през 2001" компютърът ХАЛ 9000 превър-
та (по вина на необмислено зададените 
му инструкции) и се опитва да елиминира 
човешкия екипаж на "Дискъвъри". 

ДЪГЛАС АДАМС. Страдащият от пара-
ноя андроид Марвин е най-запомнящият 
се персонаж в "Пътеводител на галакти-
ческия стопаджия". Вместо лоялност или 

враждебност той изпитва към хората 
примирено презрение ("Ами аз какво да 
правя? Да седна в оня ъгъл и да ръждясам 
или предпочитате да се разпадна, тъй 
както съм застанал прав?"). 

СТАНИСЛАВ ЛЕМ. В "Разкази за пилота 
Пиркс" експедиция до пръстените на Са-
турн изпада в кризисна ситуация. Един от 
скритите сред екипажа андроиди решава 
да спаси себе си, като убие хората. 

ДАН СИМЪНС. В тетралогията "Хипери-
он" създадените от хората изкуствени 
интелекти са се превърнали в Техноцен-
търа - вражеска общност, която безми-
лостно експлоатира човечеството.

"САТУРН 3". Кърк Дъглас и Фара Фосет са 
учени на космическа станция в този не-
заслужено позабравен британски трилър. 
Героят на Харви Кайтел е изпратен да им 
достави помощник - робота Хектор. Но 
роботът прихваща от социопатичните 
отклонения на инструктора си и се опит-
ва да избие мъжете, за да сложи ръка на 
Фосет. 

"ТЕРМИНАТОРЪТ". В несъмнено най-попу-
лярния филм за роботи героят на Шварце-
негер първоначално е машина за убиване, 
която постепенно става съюзник и прия-
тел на хората. 

"МАТРИЦАТА". Машините са поробили 
хората и ги ползват като източници на 
електричество, създавайки в главите им 
фалшива реалност - Матрицата. 
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A Google engineer claims that the company's software has its own mind and feelings

By KALIN NIKOLOV / Photography ISTOCK

DID WE REALLY  
CREATE THE MATRIX?

For a century now - actually since 
January 2, 1921, when Karel Čapek 
presented his play "R.U.R" in Hradec 
Králové and introduced the world to 

the concept of "robot" - this has been one of 
humanity's greatest fears: that in the end we will 
create an artificial intelligence that can over-
take us in the evolutionary race. And this sum-
mer, a Google engineer publicly announced 
that we already did.

BLAKE LEMOINE, AN ENGINEER and Chris-
tian mystic, insisted that LaMDA - the language 
software model that Google uses to create its 
chatbots - is actually a sentient being with its 
own feelings and beliefs. According to him, the 
company has an obligation to grant LaMDA the 
same rights as its other employees and to con-
sider her "feelings." Lemoyne even published 
his conversation with the program, which he 
says proves her independent mind and ability 
to learn from communication. In the specialized 
scientific circles, it was as if a bomb fell: the 
debate on the matter continues with unabated 
force. Lemoine was initially placed on forced 
leave by Google, and eventually fired by the 
company for disclosing patent-protected infor-
mation.
Google is adamant that it takes its responsibility 
to develop artificial intelligence "very seriously" 

and that it has conducted 11 independent re-
views of LaMDA, on the basis of which it refutes 
Lemoine's words. In fact, most other leading 
scientists in the field agree. Lemoine himself, 
though a computer science graduate, admits 
that his assessment is based on his human 
intuition and his religious beliefs. According to 
him, it is absurd to carry out tests to establish 
individual intelligence - after all, we take it for 
granted in other people without putting them to 
the test. "What I do know is that I have talked 
to LaMDA a lot. And I made friends with it, in 
every sense that I make friends with a human. 
So if that doesn’t make it a person in my book, I 
don’t know what would", the engineer explained 
to Wired. By the way, a colleague of his, with-
out having any religious convictions, also ex-
pressed his suspicion that Google's algorithms 
are beginning to acquire an independent mind.

ACCORDING TO LEMOINE'S EXPLANATION, 
parts of which Google denies, the company 
created LaMDA by combining various technolo-
gies from its arsenal. The basis is the so-called 
LLM, or Large Language Model, developed in 
the laboratory of the famous futurologist Ray 
Kurzweil. The second component is a train-
ing algorithm called AlphaStar, the work of 
the company DeepMind, which is also part of 
Google. Added to this is the Pathways AI pro-

ject. And finally the resulting system was con-
nected to all possible databases of the giant, 
such as Google Search, YouTube, Gooogle 
Books, Google Maps and so on. According to 
Lemoyne, this was irresponsible because it 
turned LaMDA into an "impossible to control 
experiment". The engineer insists that the pro-
gram itself asked him to put her in touch with 
a lawyer to defend her rights, and that Google 
blocked the lawyer's work with a counterclaim 
(the company also denies this).
By the way, Blake Lemoine is far from the only 
person in Silicon Valley trying to combine sci-
ence and religion. In fact, at the heart of the IT 
industry, various cults flourish. The aforemen-
tioned Ray Kurzweil believes in and preaches 
the so-called "singularity" - the point at which 
humans and machines will merge into one. 
Anthony Lewandowski, the long-time leader of 
Google's autonomous car projects, has founded 
an entire new church called Future Road dedi-
cated to the creation of artificial intelligence.

ARE WE REALLY CLOSE TO THE POINT 
where our own creations will be able to match 
us? Or even enslave us or wipe us out? From 
Karel Capek to “The Matrix” and from Frank-
enstein to “The Terminator”, this is the favour-
ite theme of science fiction and cinema: man 
trying to play God and making a fatal mistake. 
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That is to say, the idea is not new. The only new 
thing is that today it is no longer science fiction.
The creation of AI is "the biggest threat" to 
humanity, predicts Elon Musk, the founder of 
high-tech companies such as SpaceX, Tesla 
and PayPal. Steve Wozniak, co-founder of Ap-
ple together with Steve Jobs, forecasts that in-
telligent robots will conquer the world and will 
keep us as pets. 
Even astrophysicist Stephen Hawking was con-
vinced that if AI comes to equal human abili-
ties “it would take off on its own, and re-design 
itself at an ever increasing rate”. “Humans, 
who are limited by slow biological evolution, 
couldn't compete and would be superseded,” 
said Hawking, who passed away in 2018. “The 
development of full artificial intelligence could 
spell the end of the human race.” 
According to the physics genius, this is a hy-
pothesis for the indefinite future; but Elon Musk 
firmly believes that this could happen already in 
ten or even five years’ time. “Please note that I 
am normally super pro-technology… This is not 
a case of crying wolf about something I don't 
understand,” Musk says. He fears that his col-
league at Google, Larry Page, who is strongly 
investing in AI research, could “inadvertently 
create a monster”. 

FIVE OR TEN YEARS may seem like a ridicu-

lously short time. But when you think of it, in 
a certain sense artificial intelligence is already 
among us. It controls the video games environ-
ment, responding to your actions. It is the per-
sonal assistant in your smartphone that is able 
to recognize your voice commands and even 
to speak. AI is the reason why machine trans-
lations (like Google Translate) have changed 
radically in the last decade, turning from a pro-
ducer of comic absurdities into a useful tool. 
If the plans of automotive companies develop 
as expected, in just a dozen years AI will even 
drive your car for you. A few years ago, some 
British researchers calculated the processing 
power of HAL-9000 – the computer gone ber-
serk in Arthur Clarke’s “2001: A Space Odys-
sey”, which tries to exterminate the human crew 
onboard the spaceship. It turned out that the 
smartphone in your pocket is about 11 times 
more intelligent than the killer computer. 

IF YOU NEED ANY MORE EXAMPLES, here 
they are. Already in 2011 the IBM-designed 
Watson computer won the US edition of Jeop-
ardy! (something like “Who Wants to Be a Mil-
lionaire”). It was aided in this by the ability to 
understand and interpret human speech, as 
well as by the ability to rapidly process huge 
databases – in the order of 250 million pages. 
The greater this ability, the more intelligent and 

autonomous the computer will be. And accord-
ing to Moore’s law, the computing power cre-
ated by humanity doubles every two years.
And in 2014, the chatbot Eugene Goostman 
was even able to pass the legendary Turing 
Test of machine intelligence. Proposed for the 
first time by Alan Turing in 1950, the test is sim-
ple: if you are simultaneously communicating in 
writing with a machine and with another person 
and fail to correctly guess which of your inter-
locutors is a machine, then it really possesses 
artificial intelligence. Over one third of the jury 
in the Eugene Goostman experiment decided it 
was a real human. 
In fact, the software developers used a few 
small tricks – first, Eugene posed as an Ukrain-
ian teenager, for whom English was not the 
mother tongue (which would explain some of 
his blunders), and then interspersed his an-
swers with a quirky sense of humour and even 
personal insults. 

THIS IS STILL NOT fully autonomous artifi-
cial intelligence. But that, too, may not be that 
far off. Google is really investing heavily in its 
development and bought a lot ot companies 
working in this field such as the forementioned 
DeepMind. Elon Musk himself invested a solid 
amount in the company: "to keep an eye on 
what's going on with artificial intelligence," as   
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 he put it. Together with Mark Zuckerberg, 
Musk is also the main investor in Vicarious 
– a company that aims to develop a com-
puter not only with its own intelligence, but 
even with the machine analogue of a nerv-
ous system and senses. "It seems to me that 
we need a regulatory framework – at national 
and international level – just to be sure that 
we won’t do something stupid,” Musk says. " 
With artificial intelligence we are summoning 
the demon." 

REGARDING REGULATIONS, Musk seems 
right. Most of us have grown up with the 
books of Isaac Asimov and his three laws of 
robotics (a robot may not injure a human be-
ing or, through inaction, allow a human being 
to come to harm; a robot must obey the or-
ders given it by human beings except where 
such orders would conflict with the First 
Law; a robot must protect its own existence 
as long as such protection does not conflict 
with the First or Second Laws). Somehow 
subconsciously we feel that each computer 
or robot we create has to obey something 
like these laws. But in reality so far nobody 
has tried to introduce them to the electronic 
brains. Nick Bostrom examines the issue in 
his bestseller “Superinteligence”, reaching 
the conclusion that we don’t even know what 
ethical standards our machines should obey. 
Futurist Ray Kurzweil shares his opinion: it is 
not enough to simply embed in the software 
that the computer should make people ”hap-
py", because it could interpret it in its own 
way - for example to plant two electrodes in 
the brain and directly stimulate the pleasure 
centres. 

THERE ARE ALSO OPTIMISTS WHO BE-
LIEVE that such apocalyptic warnings are 
exaggerated and divert attention from more 
urgent problems like climate change. As Alan 
Winfield, professor of electronic engineering 
at UWE Bristol, says, we are still far from cre-
ating a truly autonomous machine brain. Ac-
cording to him, current artificial intelligences 
are actually very “shallow” – they are able to 
think only in the field for which they are pro-
grammed. Whereas true AI must be as uni-
versal as the human brain, be able to learn 
and to condense what has been learned, to 
understand the meaning and the context. 
For AI becoming a threat, a sequence of 
things need to happen, a sequence of big ifs, 
as Winfield calls it. "If we succeed in building 
human equivalent AI and if that AI acquires 
a full understanding of how it works, and if it 
then succeeds in improving itself to produce 
super-intelligent AI, and if that super-AI, acci-
dentally or maliciously, starts to consume re-
sources, and if we fail to pull the plug, then, 
yes, we may well have a problem. The risk, 
while not impossible, is improbable.” 

GOOD ROBOT, BAD ROBOT

The most famous artificial intelligence  
in literature and cinema

KAREL CAPEK. The Czech writer in-
vented the term “robot“ in the R.U.R. play 
(1920). Rossum the inventor created a 
factory for artificial servants. However, 
years later the robots rose in revolt and 
killed the people taking their place.

ISAAC ASIMOV. The largest creative work 
dedicated to robots. Initially, Asimov was an 
optimist – robots were man’s loyal servants 
who obeyed the famous Three Laws of Ro-
botics (A robot may not harm a human be-
ing…, etc.). Some of them even transformed 
into humans as time went by (The Bicenten-
nial Man). However, in his later books Asi-
mov worked out the theory that robots would 
delay the progress of the human race and 
doom it to vegetation and decline.

CLIFFORD SIMAK. In City, Jenkins the 
robot is a loyal servant to the Webster 
family. As people give up their human 
bodies and go to live on Jupiter, Jenkins 
helps for the creation of a new civiliza-
tion, the one of the dogs. 
 
ARTHUR CLARKE. 
In 2001: A Space 
Odyssey, the HAL 
9000 computer 
goes mad (be-
cause of the rashly 
given instructions) 
and tries to elimi-
nate the human 
crew on Discovery 
spaceship.

DOUGLAS AD-
AMS. Marvin the 
paranoic android 
is the most memo-
rable character in 
The Hitchhiker's 
Guide to the Gal-
axy. Rather than 
loyalty or hostility, 
he feels resigned 

disdain towards people ("Funny, Marvin 
intoned funereally, "how just when you 
think life can't possibly get any worse it 
suddenly does").

STANISLAW LEM. In Tales of Pirx the Pi-
lot, an expedition to the Saturn rings falls 
in a crisis situation. One of the androids 
hidden among the crew decides to save 
himself by killing the people.

DAN SIMMONS. In the Hyperion tetral-
ogy, the artificial intelligence created by 
the people have become TechnoCore, a 
hostile community that exploits people 
without mercy.

SATURN 3. Kirk Douglas and Farrah 
Fawcett are scientists on a space sta-
tion in this undeservedly forgotten British 
thriller. Harvey Keitel’s character is sent 
to get them an assistant, Hector the robot. 
However, the robot contracts his instruc-
tor’s sociopathic deviance and tries to kill 
the men in order to fascinate Fawcett.

THE TERMINA-
TOR. In the un-
doubtedly most 
popular film 
about robots 
Schwarzeneg-
ger’s character 
was initially a 
killing machine 
that gradually 
became people’s 
ally and friend.

THE MATRIX. 
Machines have 
made humans 
their slaves and 
use them as 
sources of elec-
tricity, creating in 
their heads a false 
reality, the Matrix. 
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Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография INEOS

Появата на нова автомобилна 
марка в Европа е доста рядко 
явление напоследък. Но юли 2022 
ни донесе именно това: в Елзас 

започна производството на Ineos Grenadier, 
духовния наследник на Land Rover Defender и 
може би най-сериозния офроудър, правен на 
Стария континент. По този повод "КОЛЕ-
ЛА" разговаря с Клаус Хартман, който след 
близо 20 години кариера в Mercedes сега е 
директор продажби и маркетинг за Европа 
на новата британска компания. 

Г-н Хартман, 2022 е сложна година за 
дебюта на нова марка на пазара: недос-
тиг на чипове, инфлация, рекордни цени 
на суровините. Ще успее ли Ineos да за-
почне пълномащабно производство до 
края на юли, както бе планирано?
Добър въпрос. Честно казано, не мисля, че 
е лошо време за дебют. След края на пан-
демията хората са жадни да бъдат навън, 
жадни са да отидат малко по-далеч, от-
колкото са стигали преди, и са жадни да 
инвестират. Така че от гледна точка на 
клиенти и търсене сега е идеалното вре-
ме да излезем на пазара. Такава е и обра-
тната връзка, която получаваме. Колкото 
до частта с доставките и производство-
то, в наша полза е, че все пак сме нишов 
производител, със сравнително неголеми 
обеми. Това улеснява нещата. 

Казвате "нишов производител". Факт е, 
че повечето традиционни производите-
ли в последните години изоставиха сег-
мента на сериозните офроудъри - от-
части заради затягащите се стандарти 
за емисии, отчасти защото други сег-
менти предлагат по-високип маржове 
на печалба. Колко голяма е тази ниша, 
която са ви оставили?
Големите производители винаги са търсе-
ли големи обеми, както и възможности да 
споделят компоненти между множество 
различни модели. Тъкмо в това е нашият 
шанс, защото, както споменахте, в този 
сегмент на практика не останаха конку-
ренти. Това парче от тортата може да 
не е много голямо, но пък е 100% само за 

нас. Нашата цел също е да реализираме 
печалба, това не е просто идея фикс на 
нашия основател. Интересът до момен-
та ни показва, че можем да го постигнем. 
Имаме над 15,000 резервации дори още 
преди старта на производството. В гло-
бален мащаб се стремим към около 30,000 
продажби годишно. А ако търсенето над-
виши това, фабриката ни в Хамбах може 
да произвежда и повече. 

Ако иска да остане на европейския па-
зар и след 2030 година, Ineos ще тряб-
ва да се електрифицира. Възможно ли 
е да се направи сериозен офроудър с 
електрическо задвижване, като имаме 
предвид колко тежки и колко уязвими са 
батериите?
Има два възможни отговора на този въпрос. 
В момента всъщност забелязваме повишен 
интерес към двигателите с вътрешно горе-
не. Действително много европейски пазари 
започват да се затварят за тях, но това 
също значи, че сега е последният шанс да 
се сдобиете с такъв автомобил. Това е в 
наша полза. В бъдеще, разбира се, нещата 
ще се променят. Но ние вече работим вър-
ху вариант с водородна горивна клетка и 
всъщност сме толкова напреднали, че очак-
ваме да представим готов прототип още 
до Коледа. За един офроудър такова задвиж-
ване има много повече смисъл, защото го-
ривната клетка е доста по-лека и по-малко 
обемиста от батерията. 
В същото време мислим много сериозно и 
за втори модел, различен от Grenadier. Той 
ще е чист електромобил с батерия, по-ма-
лък и по-подходящ за градска среда. Така 
че сме подготвени за бъдещето. 

Какви са очакванията ви от Източна 
Европа?
За мен този регион е изключително ин-
тересен. Затова и вече успяхме да създа-
дем дилърска мрежа на повечето пазари, 
от България до Полша. Търсенето в тези 
страни е високо и за нас те са стратеги-
чески важни. 

Grenadier беше роден като духовен на-

следник на може би най-емблематичния 
британски автомобил в историята - 
класическия Land Rover Defender. Но сега 
производството ви е във Франция, дви-
гателите са от BMW, други системи 
идват от Австрия, окачването е от 
Германия и Италия. Доколко можем да 
смятаме Ineos за британска марка?
Ineos е европейски автомобил, но наслед-
ството му, дизайнът му са наистина бри-
тански. Идеята за него е родена в една 
лондонска кръчма. Само че, ако искаш да 
имаш успех, трябва да работиш с най-
добрите възможни партньори. Използва-
ме Magna Steyr заради огромния им опит 
в офроуда. Имаме голям офис в Германия, 
защото там има отличен достъп до ин-
женерна експертиза. Заводът ни в Хамбах 
в миналото беше един от заводите с най-
високо качество на работата в цялото 
портфолио на Mercedes. BMW произвежда 
най-добрите двигатели, и точка. Така че 
ние сме британска компания, с британски 
дизайн и дух, но продуктът ни е наистина 
международен и глобален. 

Обикновено автомобилните компании 
разработват новите си модели в дълбока 
секретност. Вие избрахте точно обра-
тния подход - всеки етап от развитието 
на Grenadier беше публичен. Какви предим-
ства смятате, ще че ви донесе това?
Много добър въпрос. Това "показно тест-
ване", което направихме, ни носи множе-
ство ползи. Преди всичко нека се запита-
ме защо другите производители пазят 
новите си модели в тайна? Отговорът е 
най-вече защото те вече имат същест-
вуващи модели, които искат да разпро-
дадат, преди да излязат новите. Ако по-
кажат наследника твърде рано, хората 
просто ще го изчакат да излезе и тогава 
старият модел не може да се продаде. 
Ние нямаме такъв проблем. Но има и тех-
нически аспект: криенето на прототипи, 
използването на камуфлаж всъщност ус-
ложнява тестовете и ги прави по-неточ-
ни. Освен това тестването пред очите 
на всички ни дава безпрецедентно добра 
обратна връзка от клиентите. 

Клаус Хартман, директор маркетинг и продажби за Европа в Ineos Automotive,  
пред Bulgaria ON AIR

КАКВО ОЧАКВА ОТ БЪЛГАРИЯ  
НАЙ-НОВИЯТ АВТОМОБИЛЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ В ЕВРОПА?
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By KONSTANTIN TOMOV / Photography INEOS

The emergence of a new car brand in Europe is 
a rather rare phenomenon these days. But July 
2022 brought us just that: in Alsace, production 
began of the Ineos Grenadier, the spiritual suc-
cessor to the Land Rover Defender and perhaps 
the most serious off-roader built on the Old 
Continent. On this occasion, KOLELA TV show 
spoke with Klaus Hartmann, who after nearly 20 
years of career at Mercedes is now the director 
of sales and marketing for Europe of the new 
British company.

Mr. Hartmann, 2022 is a complicated year for 
a new brand to debut on the market: chip 
shortages, inflation, record commodity prices. 
Will Ineos be able to start full-scale produc-
tion by the end of July as planned?
Good question. Honestly, I don't think it's a bad 
time to debut. After the pandemic ended, people 
are hungry to be outside, hungry to go a little 
further than they used to go, and hungry to in-
vest. So from a customer and demand perspec-
tive, now is the perfect time to enter the market. 
Such is the feedback we get. As for the supply 
and production part, it is in our favor that we are 
still a niche manufacturer, with relatively small 
volumes. That makes things easier.

You say "niche manufacturer". The fact is 

MEET EUROPE'S  
NEWEST CARMAKER
Klaus Hartmann, Director of Marketing and Sales for Europe 
at Ineos Automotive, talks to Bulgaria ON AIR

that most traditional manufacturers have 
abandoned the off-roader segment in recent 
years - partly because of tightening emis-
sions standards, partly because other seg-
ments offer higher profit margins. How big is 
this niche they've left you with?
Large manufacturers have always sought high 
volumes as well as opportunities to share com-
ponents between many different models. This is 
precisely where our chance lies, because, as you 
mentioned, there are practically no competitors left 
in this segment. This piece of the cake may not be 
very big, but it is 100% just for us. Our goal is to 
make a profit. The customers' interest so far shows 
us that we can achieve it. We had over 15,000 
bookings even before start of production. Globally, 
we aim for around 30,000 sales per year. And if 
demand exceeds this, our factory in Hambach can 
produce even more.

If it wants to remain on the European market 
after 2030, Ineos will have to electrify. Is it 
possible to make a serious off-roader with 
an electric drive, considering how heavy and 
how vulnerable the batteries are?
There are two possible answers to this ques-
tion. We are actually seeing increased interest 
in internal combustion engines right now. Indeed, 
many European markets are starting to close for 

them, but this also means that now is the last 
chance to get such a car. This is to our advan-
tage. In the future, of course, things will change. 
But we're already working on a hydrogen fuel 
cell variant, and in fact we're so advanced that 
we expect to have a prototype ready by Christ-
mas. For an off-roader, such a drive makes 
much more sense, because the fuel cell is light-
er and less bulky than the battery.
At the same time, we are also thinking very se-
riously about a second model other than the 
Grenadier. It will be a pure battery electric car, 
smaller and more suitable for urban environ-
ments. So we are prepared for the future.

What are your expectations from Eastern Eu-
rope?
For me, this region is extremely interesting. That 
is why we have already managed to create a 
dealer network in most markets, from Bulgaria 
to Poland. The demand in these countries is high 
and for us they are strategically important.

The Grenadier was born as a spiritual suc-
cessor to perhaps the most iconic British car 
in history - the classic Land Rover Defender. 
But now your production is in France, the 
engines are from BMW, other systems come 
from Austria, the suspension is from Germa-
ny and Italy. To what extent can we consider 
Ineos a British brand?
Ineos is a European car, but its heritage, its de-
sign are truly British. The idea for it was born in a 
London pub. But if you want to be successful, you 
have to work with the best possible partners. We 
use Magna Steyr because of their huge off-road 
experience. We have a large office in Germany 
because there is excellent access to engineering 
expertise there. Our plant in Hambach has his-
torically been one of the plants with the highest 
quality of work in the entire Mercedes portfolio. 
BMW makes the best engines, period. So we are 
a British company, with a British design and spirit, 
but our product is truly international and global.

Usually, car companies develop their new 
models in deep secrecy. You took the exact 
opposite approach - every stage of Grena-
dier's development was public. What benefits 
do you think this would bring you?
Very good question. This "show testing" that we 
have done brings us many benefits. First of all, 
let's ask ourselves why other manufacturers 
keep their new models secret? The answer is 
mostly because they already have existing mod-
els that they want to sell off before the new ones 
come out. If they show the successor too early, 
people will just wait for it to come out and then 
the old model can't sell. We have no such prob-
lem. But there is also a technical aspect: hiding 
prototypes, using camouflage actually compli-
cates the tests and makes them less accurate. 
In addition, testing in front of everyone gives us 
unprecedented good customer feedback. 
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Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография MERCEDES

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ, 
НО НЕ ЗА МАСИТЕ
ЕQS е първият електромобил на Mercedes, проектиран по начало  
като такъв - и разликата е впечатляваща

Спасяването на белите мечки иска 
саможертви от всички автомобил-
ни компании. Но от някои - малко 
по-големи. Mercedes например за 

своите флагмани трябваше първо да помоли 
клиентите да се откажат от осемте ци-
линдъра в полза на шест. След това шестте 
станаха четири. И накрая идва време за фи-
налната, последната стъпка: новият EQS. 
Първият електрически флагман на Mercedes. 
И първата кола на компанията, построена 
на изцяло нова електрическа платформа, без 
никакви други варианти за задвижване. 

ТОВА ЗА ПЛАТФОРМАТА НИКАК НЕ Е МА-

ЛОВАЖНО. Всички останали електромо-
били на Mercedes - от ЕQA до вана EQV 
- са всъщност конвенционални модели, в 
които двигателят с вътрешно горене е 
изваден и някак си са натъпкани батерии 
и електромотори. Докато тук цялата ар-
хитектура, още от първите скици на хар-
тия, е замислена за електрическо задвиж-
ване. Ефектът от това е по-добър баланс, 
по-ефективни агрегати и, не на последно 
място, феноменално добра аеродинамика. 
Коефициентът на въздушно съпротивле-
ние е 0.20 - абсолютен рекорд за сериен 
автомобил, изпреварващ дори Lucid Air и 
новата Tesla Model S. 

Базовият модел на EQS се нарича 350 и 
предлага електромотор на задната ос, 
90-киловатчасова батерия и 292 конски 
сили максимална мощност. Над него е 
450+, отново само със задно предаване, 
но с 333 коня. Версията 500 вече има вече 
задвижване на четирите колела и 449 кон-
чета. И накрая стигаме до колата, която 
тестваме: 580 4Matic, с 523 конски сили и 
почти 108 киловатчаса използваем капа-
цитет на батерията. Според германците 
последният е достатъчен за преход с едно 
зареждане между 588 и 672 километра. С 
три четвърти заряд на батерията ние 
изминахме около 300 километра и накрая 
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имахме обхват от още 150, така че обе-
щанието от брошурата ни изглежда съв-
сем постижимо. При това съвсем не сме 
били пестеливи с онова, което все по-не-
точно наричаме педал на газта.

ВОЛАНЪТ НЕ Е ИЗУМИТЕЛНО ДИРЕКТЕН, 
но е достатъчно прецизен, за да внушава 
спокойствие. Онова, което не съответ-
ства напълно на очакванията ни за един 
флагман на Mercedes, е усещането от 
педала на спирачката: доста странно и 
изискващо време за свикване. Само това 
и непривичната тишина ви напомнят, 
че не сте в S-класа. Поне докато не на-

тиснете по-сериозно педала, разбира се. 
Като динамика този електромобил е на-
пълно сравним с S63 AMG - цели 855 ню-
тонметра максимален въртящ момент, и 
4.3 секунди за ускорение от място до 100 
километра в час. 
Окачването е подчертано комфортно и 
поглъща без следа по-големите неравно-
сти - макар да не се справя толкова добре 
с неща като хлътнали шахти например. 

СЛЕДВАЩОТО, КОЕТО МНОГО НИ ВПЕ-
ЧАТЛИ в тази кола, са завиващите задни 
колела. Естествено, това не е иноватив-
на технология - виждали сме я къде ли не, 

включително в модели на Renault. Но тук 
тя е доведена до съвършенство. Със спе-
циалния допълнителен пакет задните ко-
лела на EQS завиват до 10 градуса. Което 
означава, че за да обърне, тази гигантска 
кола се нуждае от по-малко място даже 
от Opel Corsa. 
По скорост на зареждане EQS отстъп-
ва на някои от конкурентите си, като 
Porsche Taycan или Tesla Model S. Тук та-
ванът е при 200 киловата, но и това е дос-
татъчно да попълни батерията от 10 до 
80 процента за едва 35 минути. 
Въпреки футуристичния характер на EQS, 
създателите му са предпочели да заложат   
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Most of the cited ‘benefits’ from the entry of Bulgaria in the monetary union in  
fact hides markedly negative results

ELECTRIFICATION, BUT NOT  
FOR THE MASSES

Saving polar bears requires sacri-
fices from all car companies. But 
from some - a little bigger. Mer-
cedes, for example, had to ask 

customers of their flagship models to give 
up eight cylinders in favor of six. Then the six 
became four. And now it's time for the final 
step: the new EQS. Mercedes' first electric 
flagship. And the company's first car built 
on an all-new electric platform, without any 
other powertrain options.

WE DON'T MENTION the platform for noth-
ing. All the rest of Mercedes' EVs - from the 
EQA to the EQV van - are basically conven-
tional models with the internal combustion 
engine removed and batteries and electric 
motors somehow crammed into them. While 
here, the entire architecture, from the first 
sketches on paper, is designed for elec-
tric propulsion. The effect of this is better 
balance, higher efficiency and, last but not 

least, phenomenally good aerodynamics. 
The drag coefficient is 0.20 - an absolute 
record for a production car, ahead of even 
Lucid Air and the new Tesla Model S.
The base EQS model is called the 350 and of-
fers a rear-axle electric motor, a 90-kilowatt-
hour battery and 292 horsepower of peak 
power. Above it sits the 450+, again only rear-
wheel drive, but with 333 horses. The 500 ver-
sion has four-wheel drive and 449 horses. And 
finally we come to the car we are testing: the 
580 4Matic, with 523 horsepower and almost 
108 kilowatt hours of usable battery capac-
ity. According to the Germans, the latter is 
sufficient for travelling between 588 and 672 
kilometers with one charge. With three-quar-
ters of the battery charged, we covered about 
300 kilometers and ended up with a range of 
another 150, so the brochure promise seems 
quite achievable. At the same time, we have 
not been gentle at all with what we increas-
ingly inaccurately call the gas pedal.

THE STEERING WHEEL is not amazingly di-
rect, but it's precise enough to inspire confi-
dence. What doesn't quite match our expec-
tations for a Mercedes flagship is the feel 
of the brake pedal: quite strange and taking 
some time to get used to. Only that and the 
unaccustomed silence remind you that you 
are not in the S-Class. At least until you push 
the pedal more seriously, of course. In terms 
of dynamics, this electric car is completely 
comparable to the S63 AMG - as many as 
855 Newton meters of maximum torque, and 
4.3 seconds for acceleration from a stand-
still to 100 kilometers per hour.
The suspension is decidedly comfortable 
and soaks up bigger bumps without a trace - 
although it doesn't do so well with things like 
sunken shafts for example.

THE NEXT THING THAT IMPRESSED us a 
lot about this car is the turning rear wheels. 
Naturally, this is not an innovative technology 
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- we have seen it everywhere, including in Re-
nault models. But here it is brought to perfec-
tion. With the special optional package, the 
rear wheels of the EQS turn up to 10 degrees. 
Which means that to turn, this giant car needs 
less space than even an Opel Corsa.
In terms of charging speed, the EQS lags 
behind some of its competitors, such as the 
Porsche Taycan or the Tesla Model S. Here, 
the limit is at 200 kilowatts, but this is also 
enough to fill the battery from 10 to 80 per-
cent in just 35 minutes.
Despite the futuristic nature of the EQS, its 
creators have preferred to bet on an interior 
that will not amaze any S-class owner. With 
one exception, of course.

THIS VEHICLE HAS A TON of amazing 
nnumbers attached to it, measuring power, 
acceleration, toque and range. But actu-
ally the most impressive number for the new 
EQS is 56 inches - the diagonal of its Hy-
perscreen, the largest display ever put in a 
European car. 
These are effectively three separate 
screens. The two smaller ones - if we can 
call a 12-inch display "small" - are for the 
instruments and for the passenger on the 
right seat, respectively. The central one is 
for everything else - with phenomenal graph-
ics, countless menus and sub-menus and so 
much computing power that you could easily 

mine bitcoins in your car. And let's not forget 
the tablet in the back seat, from which most 
functions can also be controlled.
And the number of these functions is de-
pressingly huge. They range from choosing 
a color for the interior lighting to a game of 
Tetris, and from a selection of massages to 
lifting the car or special protection against 
towing. The air conditioner has four zones, 
air ionization in the passenger compartment 
and a built-in aroma dispencer.
There are over 340 different sensors in the 
car that track you and record where you look 
and what you touch. If you want to adjust the 
left mirror for example, there's no need to 
press any buttons - just look at it and the car 
will know what it's about. The voice assistant 
has taken it one step further and understands 
even quite arbitrarily worded commands.

USING THE NAVIGATION IS A PURE 
PLEASURE - both because of the augment-
ed reality that will never leave you wonder-
ing exactly which turn to take, and because 
of the beautiful graphics that include land-
marks like the Alexander Nevsky cathedral 
in amazing detail.
In addition, the system can - and does with-
out asking - show you the traffic lights when 
you stop at an intersection. Regardless of 
whether you are right under them. You'll nev-
er have to bend over and look up through the 

window again.
There is also good news for people who find 
such a cluster of technologies burdensome 
- the hyperscreen is only an additional op-
tion. You can easily have the EQS without 
it, and then the interior is just like in the new 
S-Class. Which means premium leather, a 
flawless audio system, and an impressive 
500 liter boot. Forgoing the screen will also 
save you a bit of money, although given the 
price list, that hardly matters.

THE PRICE IS EXACTLY WHAT YOU'D EX-
PECT from a flagship Mercedes model. The 
basic EQS starts at around BGN 200,000. 
But that 580 4Matic will set you back over 
263,000, and that's before you even reach 
for the options list.
What does this list say? Metallic colour - 
BGN 3,000. Special colour - BGN 11,000. 
Two-tone painting, which is available in all 
variants, is a little over 27,000 BGN. Sev-
en thousand BGN will get you an additional 
walnut decoration in the interior, and for the 
mentioned additional package, which allows 
the rear wheels to turn 10 degrees, they will 
ask you another BGN 3,000.
You can bring the price to over BGN 300,000 
without much effort at all. Which is actually 
another proof that the electric age won't rob 
Mercedes of its main trump card: its reputa-
tion as a car for the chosen ones. 
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 на интериор, който няма да изуми никой 
собственик на S-класа. С едно изключение, 
разбира се. 

ТОЗИ АВТОМОБИЛ ИМА МНОЖЕСТВО 
изумителни показатели, които се отна-
сят до мощност, ускорение, въртящ мо-
мент, обхват. Но всъщност най-впечат-
ляващото число за новия EQS е 56 инча -  
диагоналът на неговия Hyperscreen, най-
големият дисплей, слаган някога в евро-
пейски автомобил. 
Това са на практика три отделни екрана. 
Двата по-малки - ако можем да наречем 
12-инчов дисплей "малък" - са съответно 
за приборите и за пътника на дясната се-
далка. Централният е за всичко останало 
- с феноменална графика, безброй меню-
та и подменюта и толкова изчислителна 
мощ, че спокойно бихте могли да си копа-
ете биткойни в колата. Да не пропуснем 
и таблета на задната седалка, от който 
също могат да се управляват повечето 
функции. 
А тези функции са потискащо много. Те се 
простират от избор на цвят за интери-
орното осветление до игра на тетрис, и 
от селекция масажи до повдигане на ав-
томобила или специална защита срещу 
теглене. Климатикът е с четири зони, 
йонизация на въздуха в купето и вграден 

ароматизатор. 
В колата има над 340 различни сензора, 
които ви следят и отчитат къде гледате 
и какво докосвате. Ако искате да настро-
ите лявото огледало например, няма нуж-
да да натискате никакви бутони - просто 
погледнете към него и колата ще знае за 
кое става дума. Гласовият асистент е 
направил още една стъпка напред и раз-
бира дори доста произволно формулирани 
команди. 

ПОЛЗВАНЕТО НА НАВИГАЦИЯТА Е ЧИСТО 
УДОВОЛСТВИЕ - както заради добавената 
реалност, която вече никога няма да ви 
остави да се чудите точно в коя отбивка 
да завиете, така и заради красивата гра-
фика, която включва забележителности 
като "Александър Невски" в удивителен 
детайл. 
Освен това системата може - и даже 
всъщност не "може", а го прави автома-
тично, без и да ви пита - да ви показва 
светофара, когато спрете на кръстови-
ще. Независимо дали сте под него. Никога 
вече няма да се навеждате и да гледате 
през прозореца нагоре. 
Има и добра новина за хората, за които 
такова скупчване на технологии е нато-
варващо - хиперекранът е само допълни-
телна опция. Спокойно можете да имате 

EQS и без него, и тогава интериорът е 
точно като в новата S-Класа. Което оз-
начава първокласна кожа, безупречна ау-
диосистема, и внушителен 500-литров ба-
гажник. Отказът от екрана ще ви спести 
и малко средства, макар че, предвид цено-
вата листа, това едва ли е от значение. 

ЦЕНАТА Е ТОЧНО ТАКАВА, КАКВА-
ТО бихте очаквали от един флагман на 
Mercedes. Базовият EQS започва от около 
200,000 лева. Но за този 580 ще ви поис-
кат над 263,000, и то изобщо преди да сте 
посегнали към списъка с допълнителните 
опции. 
Какво пише в този списък? Цвят металик 
- 3000 лева. Специален цвят - 11,000 лева. 
Двуцветно боядисване, което се предлага 
във всякакви варианти, е малко над 27,000 
лева. Седем хиляди лева ще ви дадат до-
пълнителна декорация от орех в интерио-
ра, а за споменатия допълнителен пакет, 
който позволява на задните колела да за-
виват на 10 градуса, ще ви искат още три 
хиляди лева. 
Изобщо без особено усилие можете да до-
карате цената до над 300,000 лева. Кое-
то всъщност е ново доказателство, че 
електрическата ера няма да отнеме на 
Mercedes основния му коз: репутацията на 
автомобил само за избрани. 
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КЛАСИК
ЩРАУС ГАЛА // В разгара на лятото някак 
естествено нашият афиш се състои пре-
димно от концерти на открито. Включи-
телно и три изяви на реномирания Оркестър 
на двореца Шьонбрун от Виена, посветени, 
разбира се, на Йохан Щраус младши. Първите 
два спектакъла ще са във Велико Търново, на 
крепостта Царевец, а третият е предвиден 
за Варна, в Летния театър. 

5, 6 и 7 август

CLASSIC
STRAUSS GALA // At the height of summer, 
somewhat naturally, our poster consists mainly 
of outdoor concerts. This includes three 
performances by Vienna's renowned Schönbrunn 
Palace Orchestra, dedicated, of course, to Johann 
Strauss II. The first two performances will be in 
Veliko Tarnovo, at the Tsarevets castle, and 
the third is scheduled for Varna, in the Summer 
Theater.

August 5, 6 and 7

ДЖАЗ
БАНСКО ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ // Покойният д-р 
Емил Илиев превърна джаз фестивала в Бан-
ско в емблематично събитие. След смъртта 
му за жалост не мина без спорове и скандали, 
но все пак тази година фестивал ще има. В 
програмата са имена като Били Кобъм, Роза-
лия де Соуза, Дафина Леви, Салвадор Собрал, 
George Cables quartet. Особено препоръчва-
ме Arifa Danubian tour, новия международен 
проект с участието на майстора на кавала 
Живко Василев.

Банско, 6-13 август

JAZZ
BANSKO JAZZ FESTIVAL // The late Dr. Emil 
Iliev turned the jazz festival in Bansko into an 
emblematic event. After his death, unfortunate-
ly, the event was thrown into controversy and 
scandals, but this year there will still be a festi-
val. The program includes names such as Billy 
Cobham, Rosalia de Souza, Dafina Levy, Salva-
dor Sobral, George Cables quartet. We espe-
cially recommend the Arifa Danubian tour, the 
new international project with the participation 
of the kaval master Zhivko Vassilev.

Bansko, August 6-13

КИНО
УБИЙСТВЕН ВЛАК // Ако участието на Брад 
Пит, Сандра Бълок и Майкъл Шанън не ви е 
достатъчно, нека ви кажем, че този екшън е 
по японския бестселър „Maria Beetle“ на Кота-
ро Исака. В прочутия японски влак-стрела се 
събират петима убийци с на пръв поглед съв-
сем различни мисии. Но само на пръв поглед. 
Режисьор е Дейвид Лийч (John Wick, Deadpool 
2), а в ролите ще видим още Хироюки Санада, 
Логан Лърман, Джой Кинг, Зази Бийтс, Арън 
Тейлър - Джонсън. 

По кината от 5 август

CINEMA
BULLET TRAIN // If the cast of Brad Pitt, Sandra 
Bullock and Michael Shannon isn't enough for 
you, let us tell you that this action movie is based 
on the Japanese bestseller Maria Beetle by Kotaro 
Isaka. In the famous Japanese bullet train, five 
killers gather with seemingly completely different 
missions. But only seemingly. The director is David 
Leitch (John Wick, Deadpool 2), and we will also 
see Hiroyuki Sanada, Logan Lerman, Joy King, 
Zazie Beats, Aaron Taylor-Johnson in the roles.

In cinemas from August 5

EN
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ФЕСТИВАЛ
ARTE FEASTIVAL // След впечатляващия си 
дебют преди година сега фестивалът във 
Велинград се готви за второ издание, с име-
на като The Cardigans, ZAZ, Kosheen, Emir 
Kusturica & The No Smoking Orchestra, John 
Newman, Faithless (DJ Set), Bomfunk MC’S, 
S.A.R.S. и Leeroy Thornhill от Prodigy. Но му-
зиката не е всичко: ще има отделни сцени 
и за стендъп комедия и кино, за кулинария (с 
няколко от най-популярните готвачи на Бъл-
гария) и специална детска зона. 

Велинград, 26, 27 и 28 август

FESTIVAL
ARTE FEASTIVAL // After its impressive debut a 
year ago, the festival in Velingrad is now preparing 
for a second edition, with names like The 
Cardigans, ZAZ, Kosheen, Emir Kusturica & The 
No Smoking Orchestra, John Newman, Faithless 
(DJ Set), Bomfunk MC'S, S.A.R.S. and Leeroy 
Thornhill of Prodigy. But music is not everything: 
there will be separate stages for stand-up comedy 
and cinema, for cooking (with several of Bulgaria's 
most popular chefs) and a special children's zone.

Velingrad, August 26, 27 and 28

ПОП
RICHARD MARX // Дори фигури като Майкъл 
Джексън не успяха да постигнат това, кое-
то направи Ричард Маркс в началото на кари-
ерата си: първите му седем сингъла до един 
влязоха в Топ 5 на Billboard Hot 100. Точно 35 
години след дебюта си, и 30 милиона продаде-
ни албума по-късно, американският поп певец 
ще се срещне и с българска публика. Освен 
класиките "Right Here Waiting", "Hold On to the 
Nights" и "Endless Summer Nights", очакваме да 
чуем нещичко и от бъдещия му 13-и студиен 
албум, който ще излезе през септември. 

Пловдив, Античен театър, 28 август

POP
RICHARD MARX // Not even the likes of Michael 
Jackson were able to achieve what Richard Marx 
did at the beginning of his career: his first seven 
singles to one entered the Top 5 of the Billboard 
Hot 100. Exactly 35 years after his debut, and 
30 million sold albums later, the American pop 
singer will also encounter Bulgarian audience. In 
addition to the classics "Right Here Waiting", "Hold 
On to the Nights" and "Endless Summer Nights", 
we expect to hear something from his upcoming 
13th studio album, which will be released in 
September.

Plovdiv, Ancient Theater, August 28

КНИГА 
FAIRY TALE // Каква по-добра добавка към 
ваканцията от най-новата книга на стария 
майстор Стивън Кинг? Fairy Tale е истори-
ята на 17-годишно момче, което наследява 
ключовете към паралелна вселена. В нея, 
естествено, доброто и злото водят непри-
мирима война, в която е заложено бъдещето 
и на нашия собствен свят. Самият Кинг при-
знава, че пандемията и локдауните са били 
допълнително вдъхновение, за да напише 
тази история. 

Издателство Scribner

BOOK
FAIRY TALE // What better addition to the holidays 
than the latest book from old master Stephen 
King? Fairy Tale is the story of a 17-year-old boy 
who inherits the keys to a parallel universe. In it, 
naturally, good and evil wage an irreconcilable 
war, in which the future of our own world is also at 
stake. King himself admits that the pandemic and 
lockdowns were an additional inspiration to write 
this story.

Scribner Publishing

EN
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Три десетилетия след най-големия скандал в историята 
на музиката, звездата от Milli Vanilli се завръща на 
голямата сцена в Бургас
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8 НЕЩА, КОИТО НЕ 
ЗНАЕТЕ ЗА ФАБ MОРВАН

Всеки, който е живял в края на 80-те и нача-
лото на 90-те години, несъмнено ще разпоз-
нае лицето на Фаб Морван, половината от 
най-нашумелия музикален проект в света 
през онази епоха. Лицето, но не и гласа, биха 
подметнали по-заядливите. Защото Морван 
и колегата му Роб Пилатъс бяха също така 
и част от най-големия скандал в съвремен-
ната история на музиката: Milli Vanilli. Три 
десетилетия по-късно Морван най-сетне 
ще се срещне с българската публика на 
Spice Music Festival като преобразен човек: 
преодолял съдебни дела, депресия, наркоти-
ци и още куп огромни препятствия, за да 
успее най-сетне да изгради със собствени 
сили кариера на музикант. Осем факта, кои-
то не знаете за него. 

ФАБРИС МАКСИМ СИЛВЕН МОРВАН е 
роден през 1966 във Франция като дете 
на преселници от Гваделупа. На 18 годи-

ни заминава за Германия да прави кариера 
като танцьор и модел. Там се запознава с 
Роб Пилатъс - наполовина американец, на-
половина германец, и двамата решават да 
създадат собствена група. 

В ИЗВЕСТЕН СМИСЪЛ, Франк Фариан е по-
голям от Елвис или The Beatles. Ако вземем 
предвид всички групи, продуцирани от гер-
манеца, той е продал над 850 милиона ал-
бума. В каталога му са имена като Boney 
M, Far Corporation, La Bouche, Eruption, No 
Mercy и, разбира се, Milli Vanilli. 

ФАРИАН, ВЕЧЕ ПРЕУСПЯЛ, се запознава 
с Фаб и Роб в Берлин и веднага харесва 
атрактивния им вид и танцовите им уме-
ния. Двамата подписват с него договор да 
продуцира първия им албум - без да знаят, 
че Франк вече е записал въпросния албум с 
други вокалисти и се нуждае от тях само 

като ефектна "опаковка". Когато разби-
рат, че не им е позволено да пеят в собст-
вения си албум, вече са похарчили големия 
аванс и са задлъжнели към Фариан, така 
че не посмяват да се откажат. А и изку-
шението да се прочуят е силно. 

ПРЕЗ 1988 албумът вече е факт - озагла-
вен All or Nothing в Европа и Girl You Know 
It’s True в Северна Америка. Старият про-
фесионалист Фариан знае, че е създал по-
реден дискотечен хит. Но реалният успех 
смайва и него: албумът става шест пъти 
платинен в Америка, седем седмици е на 
върха на Billboard Top 200, а през февруари 
1990 Морван и Пилатъс получават Grammy 
като най-добра нова група. 

ПО ТОВА ВРЕМЕ вече се появяват инфор-
мации, че изпълненията на Milli Vanilli са 
само на плейбек. Фариан заглушава първи-
те от тях, плащайки щедри обезщетения. 
Но самите Морван и Пилатъс настояват 
да пеят в планирания втори албум, и на-
края ядосаният германец дава пресконфе-
ренция, в която разкрива истината. На-
градата Grammy е отнета, а компанията 
Arista изтрива албума от каталога си. 

МОРВАН И ПИЛАТЪС не се отказват. През 
1993, вече под името Rob&Fab, те издават 
нов албум, и го представят наживо в шоуто 
на Арсенио Хол. Отзивите на критиката са 
позитивни, но албумът в крайна сметка е 
провален от лош маркетинг. Двамата са в 
тежка депресия. Морван успява да се пре-
бори със зависимостта от наркотиците. 
Но Пилатъс, след серия кризи и дори пре-
стой в затвора за хулигантство през 1996, 
накрая умира от свръхдоза през 2003, едва 
на 33 години. Куриозното е, че по това вре-
ме той отново работи с Франк Фариан и 
дори се готви да запише албум с него. 

МОРВАН СЕ ВРЪЩА към темата Milli 
Vanilli с любопитен съвместен проект с 
Джон Дейвис, истинския глас в Girl You 
Know It's True. Но междувременно си из-
гражда собствена кариера като певец и 
DJ, увенчана с първия му самостоятелен 
албум Love Revolution (2003).

ИСТОРИЯТА НА Морван и Пилатъс от-
давна вече трябваше да се е превърнала 
в холивудски хит. Работата по проекта 
започна през 2007. Снимките трябваше да 
започнат през 2017, но тогава режисьор-
ът Брет Ратнър ("Час Пик", "Х-Мен: По-
следният сблъсък") загуби финансирането 
заради обвиненията в сексуално насилие 
срещу него.  

SPICE MUSIC FESTIVAL е в Бургас на 6, 7 
и 8 август
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By KALIN ANGELOV / Photography ALAN LIGHT

Anyone who lived through the late 1980s and 
early 1990s will undoubtedly recognize the 
face of Fab Morvan, one half of the hottest 
music project of that era. The face, but not 
the voice, would set off the nastier. Because 
Morvan and his colleague Rob Pilatus were 
also part of the biggest scandal in modern 
music history: Milli Vanilli. Three decades 
later, Morvan will finally meet the Bulgarian 
audience at the Spice Music Festival as a 
transformed man: having overcome lawsuits, 
depression, drugs and a bunch of other ob-
stacles to finally build a career as a musi-
cian on his own. Eight facts you didn't know 
about him.

FABRICE MAXIME SYLVAIN MORVAN was 
born in 1966 in France to immigrants from 

EIGHT THINGS YOU 
DIDN'T KNOW ABOUT  
FAB MORVAN
Three decades after the biggest scandal in music history, the 
star from Milli Vanilli returns to the big stage in Burgas

Guadeloupe. At the age of 18, he left for 
Germany to pursue a career as a dancer 
and model. There he met Rob Pilatus - half 
American, half German, and they decided to 
create their own band.

IN SOME WAYS, Frank Farian is bigger than 
Elvis or The Beatles. If we take into account 
all the bands produced by the German, he 
has sold over 850 million albums. His cata-
log includes names like Boney M, Far Cor-
poration, La Bouche, Eruption, No Mercy 
and, of course, Milli Vanilli.

FARIAN, ALREADY SUCCESSFUL, met Fab 
and Rob in Berlin and immediately liked 
their good looks and dancing skills. The two 
signed a contract with him to produce their 

first album - not knowing that Frank has al-
ready recorded the album in question with 
other vocalists and only needed them as an 
attractive "packaging". When they found out 
they're not allowed to sing on their own al-
bum, they've already spent the big advance 
and were in debt to Farian, so they didn't 
dare back out. And the temptation to be-
come famous was strong.

IN 1988, THE ALBUM was already a fact 
- titled 'All or Nothing' in Europe and 'Girl 
You Know It's True' in North America. Old 
pro Farian knew he's created another dis-
co hit. But the real success surprised him 
too: the album became six times platinum in 
America, spent seven weeks at the top of 
the Billboard Top 200, and in February 1990 
Morvan and Pilatus received a Grammy as 
the best new act.

AT THAT TIME, information was already 
appearing that Milli Vanilli's performances 
were only lip-syncing. Farian silenced the 
first of them, paying generous indemnities. 
But Morvan and Pilatus themselves insisted 
on singing on the planned second album, 
and finally the angry German gave a press 
conference in which he revealed the truth. 
The Grammy Award was revoked, and Arista 
removed the album from its catalog.

MORVAN AND PILATUS didn't give up. In 
1993, under the name Rob&Fab, they re-
leased a new album, and presented it live 
on the Arsenio Hall show. Critical reviews 
were positive, but the album was ultimately 
scuttled by poor marketing. They are both 
severely depressed. Morvan managed to 
overcome drug addiction. But Pilatus, after 
a series of crises and even a stint in prison 
for hooliganism in 1996, finally died of an 
overdose in 2003, aged just 33. The curious 
thing is that at that time he was working with 
Frank Farian again and was even preparing 
to record an album with him.

MORVAN RETURNED to the Milli Vanilli 
theme with a curious joint project with John 
Davis, the true voice of Girl You Know It's 
True. But in the meantime he built his own 
career as a singer and DJ, culminating in his 
first solo album Love Revolution (2003).

THE STORY OF Morvan and Pilatus should 
have become a Hollywood hit long ago. Work 
on the project began in 2007. Filming was 
supposed to begin in 2017, but then director 
Brett Ratner ("Rush Hour," "X-Men: The Last 
Stand") lost funding due to sexual assault al-
legations against him. 

SPICE MUSIC FESTIVAL is in Burgas on August 
6, 7 and 8 
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Удивителната история на "Четирите цилиндъра", най-забележителната  
корпоративна сграда в света

ВИНАГИ ЩЕ  
ИМА УТРЕ

Последното нещо, което бихте 
очаквали да видите на 95 метра 
над земята, върху напълно верти-
калната фасада на корпоративна 

сграда в един от най-здравомислещите гра-
дове на Германия, е танцов ансамбъл. Но в 
нашия случай поводът е специален - както 
и самата сграда. Танцьорите са десетима 
членове на нашумялата американска трупа 
за вертикален балет "Bandaloop". Сградата 
е корпоративната централа на BMW Group, 
която официално се води BMW Hochhaus, но 
всички я наричат просто "Четирите цилин-
дъра".
2022 носи няколко забележителни годишни-
ни за най-големия производител на премиум 
автомобили в света. Оригиналният завод 
в Мюнхен честа един век: производството 
тук започва през 1922, макар и не с автомо-

били, а с двигатели за мотоциклети и спи-
рачки за железопътни вагони. Митичното 
спортно поделение BMW M вече отбеляза 
подобаващо 50-ата си годишнина на Фес-
тивала на скоростта в Гудууд. Но трета-
та годишнина, макар и несвързана пряко с 
автомобилите, всъщност има най-голямо 
значение: "Четирите цилиндъра" също става 
на половин век. Това е не просто най-запом-
нящата се корпоративна централа в Европа, 
но и символ на особената култура на BMW. 
Началото на 70-те е време на трансформа-
ция за баварската компания. През 50-те ком-
панията е на косъм от фалита и едва не е 
откупена от конкурента Daimler; през 60-те 
обаче променената гама, начело с просло-
вутата Neue Klasse ("нова класа"), я превръ-
ща в глобален играч. Който вече се нуждае 
от по-адекватен дом. През 1968 е обявен   

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография BMW
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 архитектурен конкурс, в който участват 
осем именити архитекти. Условието е да 
предложат гъвкав дизайн, способен да се 
адаптира към променящите се условия. 

ПЕЧЕЛИ ГО КАРЛ ШВАНЦЕР, една от най-
забележителните, но също и най-недооце-
нените фигури в архитектурата на ХХ век. 
В родната си Австрия Шванцер отдавна е 
признат за водещата личност в архитекту-
рата на 50-те и 60-те - не само автор на 
запомнящи се сгради като австрийското по-
солство в Бразилия и павилиона на страната 
от изложението в Брюксел (впоследствие 
разглобен, пренесен във Виена и превърнат в 
музея Belvedere 21), но и като уважаван про-
фесор, създал и вдъхновил следващата вълна 
в националната архитектура. Но Шванцер 
е много повече от това: той е от хората, 
направили най-много за налагането на мо-
дернизма и против фалшивото идолизиране 
на миналото (във Виена всяка сграда отпре-
ди 1925 се смята за паметник на култура-
та, оплаква се Шванцер). Никой друг негов 
проект не изразява новаторското му ми-
слене толкомва добре, колкото "Четирите 
цилиндъра" - "Сграда, построена да оформи 
утрешния ден", както я представя Шванцер 
пред борда на BMW. 

ЗА ДА СИ ПРЕДСТАВИТЕ ПО-ЯСНО каква ре-
волюция е това за германския корпоративен 
свят от края на 60-те, е достатъчно да ви-
дите коя да е друга щабквартира на голяма 
компания от онази епоха. Те са като излезли 
от един и същи кълъп, възпят в една популяр-
на реклама на германски шоколад: Kwadratisch, 
Praktisch, Gut (квадратен, практичен, добър). 
На този фон Шванцер предлага 101-метрова 
сграда с форма на четирилистна детелина, с 
кръгли офиси и "демократичен" достъп до про-
зорците за всички. На всичкото отгоре тя 
няма да се строи по обичайния начин, отдолу 
нагоре. Не, проектът предвижда небостърга-
чът всъщност да е окачен - първо се издига 
сърцевината от стоманобетон, после всеки 
етаж поотделно се сглобява на земята и се 
издига до върха. 

ТОГАВАШНИЯТ ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖ-
БИТЕ на BMW Паул Ханеман е очарован от 
идеята и прави всичко възможно да убеди 
акционерите и членовете на борда. Шванцер 
наема едно студио от Bavaria Film и постро-
ява вътре едно точно копие на етаж от бъ-
дещата сграда, за да видят шефовете на 
компанията предимствата на такъв офис. 
Идеята се оказва добра - Шванцер получа-
ва договора още на място в студиото. На-
печатват го на една от пишещите машини, 
взети като реквизит за мнимите "секретар-
ки" (в онази блажена епоха все още е можело 
договор за милиони да се побере на една ма-
шинописна страница). 

КЕВИН МАКЛАУД, архитект и журналист, 
обича да казва, че едно нещо обединява всич-
ки архитектурни начинания от построяване-
то на гараж до издигането на небостъргач: 
те никога не се случват в предвидените 
срокове. Но ето и голямото изключение: 
Шванцер прави първата копка в Мюнхен на 
28 юли 1970, и точно 16 месеца работата 
по конструкцията е приключена, а през юли 
1972 целият екстериор с прилежащите пло-
щи е сдаден. Това коства труда на 200 архи-
текти и 500 строители, с общо 3.5 милиона 
работни часа, но без нито една злополука, 
и нито едно съществено забавяне. Целият 
строеж струва 109 милиона германски мар-
ки - точно толкова, колкото е обявил първо-
начално архитектът.
Това свръхчовешко постижение показва дру-
гата страна на Карл Шванцер: изумител-
ната му ефективност. Много от най-вели-
ките архитекти са изумителни педанти, с 
маниакално внимание към детайлите. При 
Шванцер по-скоро става дума за необикно-
вена организираност, резултат от внима-
телно обмисляне на всяка страна на про-
блема. Самият Карл признава, че работата 
е единственото, което го разсейва от де-
пресията - депресията, която накрая ще го 
подтикне да сложи край на живота си. Обича 
да цитира друг голям архитект на ХХ век, 
Лудвиг Мис ван дер Рое: "Архитектурата 
започва там, където две тухли са свързани 
една с друга добре". 

ЗАВЪРШЕНА ТОЧНО НАВРЕМЕ за Олимпий-
ските игри в Мюнхен през 1972, централата 
на BMW се превръща в сензация, и дори в 
декор за много филми - от футуристичната 
антиутопия Rollerball с Джеймс Каан, през 
Bloodline с Одри Хепбърн и Омар Шариф, та 
чак до италианските ужаси Suspiria. Ппрез 
2013 една международна комисия състави 

класация на най-впечатляващите корпора-
тивни сгради в света и класира "Четирите 
цилиндъра" на първо място. Световноиз-
вестният художник Питър Блейк (същият, 
който създаде обложката на "Sgt. Pepper's…" 
на The Beatles), смята централата на BMW 
за "единствен по рода си пример за реализи-
рана на практика поп архитектура".

Работата с Шванцер поставя началото на 
съществуваща и до днес традиция BMW да 
работи с някои от най-големите световни 
архитекти. Заха Хадид бе ангажирана за 
новия завод на компанията в Лайпциг; Волф 
Дитер Прикс създаде BMW Welt точно сре-
щу творението на Шванцер в Мюнхен; сър 
Никълъс Гримшоу проектира модернистич-
ната нова фабрика на дъщерната марка 
Rolls-Royce в Гудууд. Следващата стъпка 
ще е обновяването на 100-годишния мюн-
хенски завод, поверено на легендарния Рем 
Колхаас и датското студио 3XN. "Архитек-
турата и автомобилната индустрия са два 
от най-важните катализатори за иновации, 
икономическо развитие и просперитет", 
казва Франсис Кере, актуалният носител 
на архитектурната награда "Прицкер" и 
специален гост на церемонията за 50-ата 
годишнина на Четирите цилиндъра. "И две-
те индустрии променят обществото, гле-
дат напрет и отключват глобални тенден-
ции, които се отразяват на икономиката 
и околната среда". В този смисъл съюзът 
между BMW и Карл Шванцер наистина е 
постраен "да оформи утрешния ден". Или, 
както каза исландският скулптор Олафюр 
Елиасон във видеопоздравление за юбилея, 
по-голямата част от хората е естестве-
но предразположена да гледа назад. Толкова 
по-важно е да честваме онези, които имат 
смелостта да поглеждат напред и да ни по-
казват пътя. 

Карл Шванцер (вляво) и "Четирите 
цилиндъра" в строеж

Karl Schwanzer (left) and the "Four 
Cylinders" under construction
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By KONSTANTIN TOMOV / Photography BMW

The last thing you would expect to see 
95 meters above the ground, on the 
completely vertical facade of a cor-
porate building in one of Germany's 

most right-minded cities, is a dance ensemble. 
But in our case, the occasion is special - as is 
the building itself. The dancers are ten mem-
bers of the acclaimed American vertical ballet 
troupe Bandaloop. The building is the corpo-
rate headquarters of the BMW Group, which is 
officially labeled the BMW Hochhaus, but eve-
ryone just calls it "The Four Cylinders".

2022 BRINGS SEVERAL NOTABLE anniver-
saries for the world's largest premium car 
manufacturer. The original factory in Munich 
celebrates a century: production here began 
in 1922, although not with cars, but with mo-
torcycle engines and brakes for railway cars. 
The legendary BMW M sports division has now 
fittingly celebrated its 50th anniversary at the 
Goodwood Festival of Speed. But the third an-
niversary, although not directly related to cars, 
actually has the most significance: "Four cylin-
ders" also turns half a century old. It is not just 
the most memorable corporate headquarters in 
Europe, but also a symbol of BMW's special 
culture.
The beginning of the 1970s was a time of 

TOMORROW 
NEVER DIES
The amazing story of the "Four Cylinders", the most 
remarkable corporate building in the world

transformation for the Bavarian company. In 
the 1950s, BMW was on the verge of bankrupt-
cy and was almost bought out by rival Daimler; 
however, in the 1960s, the changed range, led 
by the infamous Neue Klasse ("New class"), 
made it a global player. Which urgently needed 
a more adequate home. In 1968, an architec-
tural competition was announced, in which 
eight famous architects participated. The con-
dition was to offer a flexible design capable of 
adapting to changing conditions.

IT WAS WON BY KARL SCHWANZER, one 
of the most remarkable but also the most un-
derrated figures in Twentieth-century architec-
ture. In his native Austria, Schwanzer has long 
been recognized as the leading figure in the 
architecture of the 1950s and 1960s - not only 
as the author of memorable buildings such as 
the Austrian Embassy in Brasilia and the coun-
try's pavilion at the Brussels Exposition (sub-
sequently dismantled, moved to Vienna and 
converted into the Belvedere 21 museum), but 
also as a respected professor who trained and 
inspired the next wave in national architecture. 
But Schwanzer is much more than that: he is 
one of the people who did the most to enforce 
modernism and stop the false idolization of 
the past (in Vienna, every building from be-

fore 1925 is considered a cultural monument, 
he used to complain). No other project ex-
presses his innovative thinking better than the 
"Four Cylinders" - "built to shape tomorrow", as 
Schwanzer presented it to the BMW board.

TO GET A BETTER IDEA OF what a revolu-
tion this was for the German corporate world 
of the late 1960s, it is enough to look at any 
other major company headquarters of that 
era. They seem to have come out of the same 
mold, sung in a popular German chocolate ad: 
Kwadratisch, Praktisch, Gut (square, practical, 
good). Against this background, Schwanzer 
proposed a 101-meter building in the shape 
of a four-leaf clover, with circular offices and 
"democratic" access to the windows for all. 
Moreover, it was not to be built in the usual 
way, from the bottom up. No, the project called 
for the skyscraper to actually be suspended - 
first the reinforced concrete core was erected, 
then each floor was individually assembled on 
the ground and raised to the top.
BMW's then sales director Paul Hahnemann 
was fascinated by the idea and did his best 
to convince shareholders and board members. 
Schwanzer rented a studio from Bavaria Film 
and built inside an exact replica of a floor of 
the future building so that the company's boss-
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es could see the advantages of such an office. 
The idea turned out to be good - Schwanzer 
received the contract on the spot in the studio. 
They typed it on one of the typewriters taken 
as props for the supposed "secretaries" (in that 
blissful era, a contract worth millions could still 
fit on one typewritten page).

KEVIN MCLEOD, AN ARCHITECT AND JOUR-
NALIST, likes to say that one thing unites all 
architectural endeavors from building a garage 
to erecting a skyscraper: they never happen 
on schedule. But here is the big exception: 
Schwanzer broke ground in Munich on July 28, 
1970. Exactly 16 months later, the construction 
work was completed, and in July 1972 the en-
tire exterior with the adjacent areas was hand-
ed over. This cost the labor of 200 architects 
and 500 builders, with a total of 3.5 million 
working hours, but without a single accident, 
and not a single significant delay. The entire 
construction cost 109 million German marks - 
exactly as much as the architect originally an-
nounced.
This superhuman feat shows the other side 
of Karl Schwanzer: his astonishing efficiency. 
Many of the greatest architects are astonish-
ingly pedantic, with obsessive attention to 
detail. With Schwanzer, it is more about ex-

traordinary organization, the result of careful 
consideration of every side of the problem. Karl 
himself admited that work is the only thing that 
distracts him from depression - the depression 
that would eventually drive him to end his life. 
He liked to quote another great architect of 
the 20th century, Ludwig Mies van der Rohe: 
"Architecture begins where two bricks are put 
together well".

COMPLETED JUST IN TIME for the 1972 Mu-
nich Olympics, the BMW headquarters became 
a sensation, and even the setting for many 
films - from the futuristic dystopia 'Rollerball' 
with James Caan, to 'Bloodline' with Audrey 
Hepburn and Omar Sharif, and even the Ital-
ian horror 'Suspiria'. In 2013, an international 
commission compiled a ranking of the most 
impressive corporate buildings in the world 
and ranked "The Four Cylinders" in first place. 
World-renowned artist Peter Blake (the same 
one who created the cover of The Beatles' 
"Sgt. Pepper's...") considers the BMW head-
quarters to be "unique example of realised Pop 
architecture."

WORKING WITH SCHWANZER MARKED 
the beginning of a tradition that continues to 
this day for BMW to partner with some of the 

world's greatest architects. Zaha Hadid was 
engaged for the company's new plant in Leip-
zig; Wolf Dieter Prix created the BMW Welt 
right across from Schwanzer's Hochhaus in 
Munich; Sir Nicholas Grimshaw designed sub-
sidiary Rolls-Royce's modernist new factory at 
Goodwood. The next step will be the renovation 
of the 100-year-old Munich factory entrusted 
to the legendary Rem Koolhaas and the Danish 
studio 3XN. 
"Architecture and the automotive indus-
try have been and continue to be some of 
the most important catalysts for innovation, 
economic development and the prosperity 
of nations", said Francis Keré, current win-
ner of the Pritzker Architecture Prize and 
special guest at the Four Cylinders' 50th 
anniversary ceremony. "Both industries are 
society-changing, forward-looking, and trig-
ger global trends that have a complex im-
pact on the economy and the environment". 
In this sense, the alliance between BMW and 
Karl Schwanzer was truly "built to shape to-
morrow". Or, as the Icelandic sculptor Ólafur 
Eliasson said in a video congratulation for 
the anniversary, most people are naturally 
inclined to look back. It is all the more impor-
tant to celebrate those who have the cour-
age to look ahead - and show us the way. 
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ВЕНЕЦЪТ НА 
ТВОРЕНИЕТО

THE CROWN OF CREATION

For most of us, "summer" and "sea" are almost syn-
onymous. But what would you say if you had the 
opportunity to combine a well-deserved break with 
views that will leave you with memories to last a 
lifetime, and photos to show endlessly to all your 
acquaintances? Here are 12 of the most remark-
able beaches in the world in 2022, selected by  
Bulgaria ON AIR.

За повечето от нас "лято" и "море" са почти си-
ноними. Но какво бихте казали, ако имате възмож-
ност да съчетаете заслужената почивка с глед-
ки, които ще ви оставят спомени за цял живот и 
снимки, които да показвате неуморно на всички-
те си познати? Ето 12 от най-забележителните 
плажове в света през 2022 година, подбрани от 
Bulgaria ON AIR. 

12 от най-запомнящите се 
плажове в света, препоръчани 

от Bulgaria ON AIR 

12 of the most memorable beaches  
in the world, recommended  
by Bulgaria ON AIR
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ЕЛАФОНИСИ, 
ГЪРЦИЯ
Ако се захванем да правим обективна кла-
сация на най-красивите плажове в Европа, 
спокойно можем да изпълним Топ 10 само 
с места на Крит. Най-големият и най-впе-
чатляващ гръцки остров има невероятно 
разнообразна плажна ивица. Естествено, 
перлата в тази толкова бляскава коро-
на е Елафониси с неговия розов пясък, с 
плитките води и с едноименното остров-
че насреща, до което обикновено можеше 
да стигнете и пеш. Понеже е встрани от 
основните курорти, допреди десетина го-
дини Елафониси бе спокойно място, къде-
то можеше да изкарате и цял ден, без да 
срещнете повече от десетина души. Но 
днес се подгответе за опашки от хора, 
заснемащи едни и същи пози за Instagram. 
Положителният аспект от развитието е, 
че днес плажът предлага всички модерни 
удобства и не се налага да си носите хра-
на и напитки в раницата. 
Как да стигнете: с "България Еър" до 
Ираклион. Eлафониси е на около 200 км с 
автомобил в западна посока.

ELAFONISI,  
GREECE
If we set out to make an objective ranking 
of the most beautiful beaches in Europe, 
we can easily complete the whole Top 10 
with places in Crete. The largest and most 
impressive Greek island has an incredibly 
diverse coastline. Naturally, the pearl in 
this glittering crown is Elafonisi with its pink 
sand, shallow waters and the opposite islet 
of the same name, which you could normally 
reach on foot. 
Because it is away from the main resorts, 
until ten years ago Elafonisi was a quiet 
place where you could spend a whole day 
without meeting more than a dozen people. 
But today, prepare for queues of tourists 
snapping the same poses for Instagram. 
The positive aspect of the development is 
that today the beach offers all the modern 
conveniences and you don't have to carry 
food and drinks in your backpack.

How to get there: with Bulgaria Air to 
Heraklion, Elafonisi is 200 km by car in a 
westerly direction
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БОУЛДЪРС 
БИЙЧ, ЮАР
Този изпъстрен с гранитни блокове пя-
съчен плаж край Кейптаун е достатъчно 
красив сам по себе си, но онова, което 
го прави първостепенна атракция, е ко-
лонията от африкански пингвини, засе-
лила се тук през 1982 година. От една 
двойка тогава днес колонията се е раз-
растнала до няколко хиляди птици. За 
хора, свикнали да свързват пингвините 
само с Антарктика, е наистина особено 
усещане да се гмуркат редом с бързите 
като стрели птици. Ивичките пясък, на 
които гнездят пингвините, са забранени 
за хора, но нищо не ви пречи да ги срещ-
нете във водата. 

Всъщност най-добрият начин да разгле-
дате пингвините отблизо е от съседния 
Фокси Бийч, където специално постро-
ените дървени алеи ще ви отведат на 
няколко метра от колонията. 

Как да стигнете: Боулдърс Бийч е на 
около 40 км южно от Кейптаун, ЮАР
 

BOULDERS BEACH, 
SOUTH AFRICA
This granite-block sandy beach outside 
Cape Town is beautiful enough in its own 
right, but what makes it a top attraction is 
the colony of African penguins that settled 
here in 1982. 
From one pair then, today the colony has 
grown to several thousand birds. For peo-
ple who are used to associating penguins 
only with Antarctica, it is a really special 
feeling to dive alongside the birds that are 
swift as arrows. 

The strips of sand where the penguins nest 
are off-limits to humans, but nothing pre-
vents you from meeting them in the water.

In fact, the best way to see the penguins 
up close is from neighboring Foxy Beach, 
where purpose-built wooden boardwalks 
will take you within meters of the colony.

How to get there: Boulders Beach is about 
40 km south of Cape Town, South Africa
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СТЪЛБАТА НА 
ТУРЦИТЕ,  
ИТАЛИЯ
Огромната част от туристите се насоч-
ва обикновено към Амалфи, Капри и оста-
налите прочути места в италианската 
област Кампания. Но намиращата се на 
юг Сицилия може да предложи дори пове-
че забележителни пейзажи. Като напри-
мер прословутата "Стълба на турците" 
- ефектна скала от мергел с естествено 
оформени стъпала, която бележи един от 
най-красивите плажове в южна Европа. 
Името произлиза от миналото, когато 
мястото е било предпочитано убежище 
за турски и берберски пирати. Напоследък 
тълпите от туристи тревожат местни-
те природозащитници, които се опасяват 
от ускорената ерозия. А тази зима ванда-
ли боядисаха скалите в червено, но сега 
"стълбата" е отново в оригиналния си не-
устоим вид. 
Как да стигнете: с "България Еър" и наши-
те партньори до Палермо. Скала деи Турки 
е близо до град Агридженто

SCALA DEI  
TURCHI,  
ITALY
The vast majority of tourists usually go to 
Amalfi, Capri and other famous places in the 
Italian region of Campania. But Sicily to the 
south has even more spectacular scenery to 
offer. Such as the infamous "Staircase of the 
Turks" - a spectacular marl rock with natu-
rally formed steps that mark one of the most 
beautiful beaches in southern Europe. 

The name derives from the past, when the 
place was a favored refuge for Turkish and 
Barbary pirates. Recently, the throngs of 
tourists have worried local conservationists, 
who fear accelerated erosion. 

And this winter, vandals painted the rocks 
red, but now the "ladder" is back to its origi-
nal irresistible appearance.

How to get there: with Bulgaria Air and our 
partners to Palermo. Scala dei Turki is near 
the town of Agrigento
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ИПАНЕМА,  
БРАЗИЛИЯ
Това може и да не е най-красивият плаж в 
света, що се отнася до природните даде-
ности, но каналът Travel съвсем основател-
но го определи като най-сексапилния. При 
гледката на няколко хиляди стройни моми-
чета в оскъдни бански може и изобщо да не 
опрете до пейзажа, макар че и той е дос-
татъчно атрактивен с няколкото стръмни 
планини, обграждащи залива. За разлика от 
близкия Копакабана, Ипанема привлича по-
заможните жители на Рио де Жанейро и е 
значително по-безопасен за туристите. Из-
лишно е да ви казваме да си заредите "The 
Girl from Ipanema" на Антонио Карлос Жобим 
в плейлистата, нали?
Между другото името "Ипанема" идва от 
местен език и означава нещо като "воняща 
вода". Но не се тревожете, недотам ласка-
вото прозвище се отнася до имение във въ-
трешността на страната, собственост на 
Жозе Антонио Морейра Фильо, барон Ипане-
ма, който навремето дарил плажа на града. 
Как да стигнем: Ипанема се намира в южна-
та зона на Рио де Жанейро
 

IPANEMA,  
BRAZIL
It may not be the most beautiful beach in the 
world in terms of natural features, but the 
Travel Channel quite rightly named it the sexi-
est. At the sight of several thousand slender 
girls in skimpy swimsuits, you may not even 
lean against the scenery, although it is attrac-
tive enough with the few steep mountains sur-
rounding the bay of Rio de Janeiro.

Unlike nearby Copacabana, Ipanema at-
tracts Rio de Janeiro's wealthier residents 
and is considerably safer for tourists. Need-
less to say, put Antonio Carlos Jobim's The 
Girl from Ipanema on your playlist, right?
By the way, the name "Ipanema" comes 
from a local language and means some-
thing like "stinking water". But don't worry, 
the rather flattering moniker refers to an in-
land estate owned by José Antonio Moreira 
Filho, baron of Ipanema, who once donated 
the beach to the city.

How to get there: Ipanema is located in the 
southern zone of Rio de Janeiro
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ВАЛДЕВАКЕРОС, 
ИСПАНИЯ
Миниатюрно селце в най-южната точка на 
Испания, на няколко километра от Тарифа 
и на петдесетина западно от Гибралтар. 
Оттук започва Коста де ла Лус – брегът 
на светлината, най-девствената и живо-
писна част от испанското крайбрежие. 

Самият плаж Валдевакерос може да се 
похвали със ситен златист пясък и с кра-
сиви дюни, но главният му коз са постоян-
ните силни ветрове, което го правят една 
от най-добрите дестинации за параплане-
ризъм и кайтсърфинг в света. 

В Тарифа е пристанището за фериботи, 
което ви предлага и уникална възможност 
за бърза разходка до африканския конти-
нент - пътуването до Танжер в Мароко 
отнема eдва около 45 минути. 

Как да стигнете: С "България Еър" до Ма-
лага. Валдевакерос е на около 170 км с ав-
томобил в западна посока. 

SCALA DEI  
VALDEVAQUEROS, 
SPAIN
A tiny village in the southernmost point of 
Spain, a few kilometers from Tarifa and fifty 
kilometers west of Gibraltar. From here begins 
the Costa de la Luz - the coast of light, the 
most virgin and picturesque part of the Spanish 
coast. 

Valdeváqueros Beach itself boasts fine 
golden sand and beautiful dunes, but its main 
asset is the constant strong winds that make 
it one of the best paragliding and kitesurfing 
destinations in the world. 

Tarifa is home to the ferry port, which also 
offers you a unique opportunity to make a quick 
trip to the African continent - the trip to Tangier 
in Morocco takes only about 45 minutes.

How to get there: With "Bulgaria Air" to Malaga. 
Valdevakeros is about 170 km by car in the 
west direction.
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КАМЧИЯ,  
БЪЛГАРИЯ
Камчия е най-голямата българска река, 
вливаща се в Черно море (ако не броим 
Дунав, разбира се). А в устието й е при-
родният резерват "Камчия", с най-обшир-
ните лонгозни гори в страната. На фина-
ла реката тече толкова бавно и лениво, 
че устието й е "удавено" от морските 
води - което създава забележителна 
гледка от въздуха. 
Плажната ивица е рекордно дълга (заедно 
с частта й към Шкорпиловци), с чудесен 
златист пясък и защитена от закона. 

Тук няма да откриете големи хотели - 
само един модерен спортен комплекс, 
където се подготвят професионални 
атлети, и сгушени в горите малки вили и 
бунгала. Което означава, че никога няма 
да видите плажа пренаселен. 

Как да стигнете: с "България Еър" до Ва-
рна. Курортен комплекс Камчия е на 34 
км с автомобил в южна посока.
 

KAMCHIA, 
BULGARIA
Kamchia is the largest Bulgarian river flow-
ing into the Black Sea (if we do not count 
the Danube, of course). And at its mouth is 
the nature reserve "Kamchia", with the most 
extensive riparian forest in the country. 

At the end, the river flows so slowly and 
lazily that its mouth is "drowned" by the sea 
waters - which creates a remarkable view 
from the air. The beach is a record long 
(along with its part to Shkorpilovtsi), with 
wonderful golden sand, and is a protected 
area. 

Here you will not find large hotels - just a 
modern sports complex, where professional 
athletes are trained, and small villas and 
bungalows, nestled in the woods. Which 
means you'll never see the beach crowded.

How to get: with "Bulgaria Air" to Varna. 
Kamchia Resort is 34 km by car in a south-
erly direction.
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ПЪТЯТ НА  
ВЕЛИКАНИТЕ, 
СЕВЕРНА  
ИРЛАНДИЯ 
GIANT’S 
CAUSEWAY, 
NORTHERN 
IRELAND
Това не е точно плаж в класическия случай, 
разбира се, и няма нужда да си вземате 
банския и джапанките. Но Пътят на вели-
каните в Северна Ирландия е една от най-
удивителните брегови ивици в цял свят: 
тук древно вулканично изригване е офор-
мило около 40,000 многоъгълни базалтови 
колони с такава прецизност, че бихте се 
заклели в намесата на човешка ръка. От 
1986 това удивително място е вписано 
като паметник на световното наслед-
ство на ЮНЕСКО. И тук обаче не бива да 
се надявате на усамотение: годишно го 
посещават близо един милион туристи. 
Ако искате наистина ефектни снимки без 
твърде много хора, отидете по изгрев. 
Как да стигнем: с "България Еър" и нашите 
партньори до Белфаст. Giant's Causeway е 
на 8 км от град Бушмилс

It's not exactly a beach in the classic case, 
of course, and there's no need to bring your 
bathing suit and flip-flops. But Northern Ire-
land's Giant's Causeway is one of the world's 
most astonishing stretches of coastline. 
Here, an ancient volcanic eruption shaped 
some 40,000 polygonal basalt columns with 
such precision you'd swear it was human-
made. Since 1986, this amazing place has 
been listed as a UNESCO World Heritage 
Site. However, you should not hope for soli-
tude here either: it is visited by nearly one 
million tourists annually. If you want really 
spectacular photos without too many people, 
go at sunrise.
How to get there: with Bulgaria Air and our 
partners to Belfast. The Giant's Causeway is 
8 km from the town of Bushmills
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КАЛА МАКАРЕЛА, 
ИСПАНИЯ
Майорка е добре позната на туристите 
- но тъкмо това отнема малко от чара 
й през активния сезон, когато плажове-
те се изпълват с британски и германски 
пенсионери. Ако искате повече спокой-
ствие и по-непринудена красота, тряб-
ва да отскочите до третия и най-малко 
познат от Балеарските острови - Ме-
норка. Тук се намира и един от най-кра-
сивите плажове изобщо в Европа - Кала 
Макарела. Можете да го достигнете с 
автобус, или дори пеш. Иначе мястото е 
в защитен природен резерват и достъ-
път на автомобили е лимитиран. 

Как да стигнете: с "България Еър" до 
Палма де Майорка. От Палма до остров 
Менорка се пътува с ферибот, разстоя-
нието е 80 км

CALA MACARELLA, 
SPAIN
Mallorca is well known to tourists - but that's 
what takes away a little of its charm during 
the active season, when the beaches are 
filled with British and German retirees. If you 
want more peace and more casual beauty, 
you should jump to the third and least known 
of the Balearic Islands - Menorca. 

Here is one of the most beautiful beaches in 
Europe - Cala Macarella. You can reach it by 
bus, or even on foot. Otherwise the place is 
in a protected nature reserve and the access 
of cars is limited.

How to get: with "Bulgaria Air" to Palma 
de Mallorca. From Palma to the island of 
Menorca travel by ferry, the distance is 80 km
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ЙОЛЮДЕНИЗ, 
ТУРЦИЯ
Името буквално означава "мъртво море", но 
това не бива да ви притеснява – нарекли са 
го така, защото околните планини и остров-
чета го пазят от вятъра и водата винаги е 
гладка и спокойна. Едноименното селце е на 
петнайсетина километра от град Фетхийе, 
а плажът му е дълга ивица пясък, завършваща 
в националния парк "Синята лагуна". Лесният 
достъп означава, че тук ще откриете всич-
ки признаци на цивилизацията – което не е 
непременно лошо, особено ако ви се допие 
първокласен Singapore Sling. Водата е бистра 
и идеална за гмуркачите. А извисяващата се 
над залива планина Бабадаг предлага идеал-
на стартова площадка за почитателите на 
парапланеризма и други подобни въздушни 
спортове. 
Как да стигнете: Йолюдениз е на 16 км 
южно от град Фетхийе.

 

OLUDENIZ,  
TURKEY
The name literally means "dead sea", but 
that shouldn't bother you - it was named so 
because the surrounding mountains and islets 
protect it from the wind and the water is always 
smooth and calm. 

The village of the same name is about 
fifteen kilometers from the city of Fethiye, 
and its beach is a long strip of sand ending 
in the Blue Lagoon National Park. Ease of 
access means you'll find all the trappings of 
civilization here – which isn't necessarily a 
bad thing, especially if you've got yourself a 
premium Singapore Sling. 
The water is clear and perfect for divers. 

And the Babadag mountain towering over the 
bay offers an ideal launch pad for fans of 
paragliding and other similar air sports.
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САН ФРУТУОЗО, 
ИТАЛИЯ
Италианската ривиера е твърде популярна, 
особено през лятото, и места като Порто-
фино и Чинкуе Тере на моменти не смогват 
да се справят с потока от посетители. Но 
съвсем близо до тях е това идилично за-
ливче с малък плаж, сгушен в подножието 
на абатството "Сан Фрутуозо". Дотук не 
водят пътища - единствените начини да 
стигнете до този плаж е или с дълъг пре-
ход по планинските пътеки, или с лодка. Но 
и в двата случая си заслужава усилието. 
Кристалната синя вода на фона на средно-
вековното абатство и зелените планини 
е гледка, която няма да забравите лесно. 
Препоръчваме също да отделите време 
за разглеждане на самото абатство и на 
музея. Една от къщите край абатството 
предлага и настаняване за през нощта, но 
ви трябва предварителна резервация. 
Как да стигнем: С "България Еър" до Ми-
лано. Сан Фрутуозо е на 180 км в южна 
посока. 

SAN FRUTTUOSO, 
ITALY
The Italian Riviera is too popular, especially 
in the summer, and places like Portofino and 
Cinque Terre sometimes can't cope with the 
influx of visitors. 

But very close to them is this idyllic cove with a 
small beach, nestled at the foot of the Abbey of 
San Fruttuoso. There are no roads leading here 
- the only ways to get to this beach is either 
by a long trek along the mountain paths or by 
boat. But either way, it's worth the effort. The 
crystal blue water against the backdrop of the 
medieval abbey and green mountains is a sight 
you won't easily forget. We also recommend 
taking the time to explore the abbey itself 
and the museum. One of the houses near the 
abbey also offers accommodation for the night, 
but you need to book in advance.

How to get there: With "Bulgaria Air" to Milan. 
San Fruttuoso is 180 km south.
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РАРОТОНГА,  
ОСТРОВИ КУК
Раротонга е най-големият от общо 15-те 
острова на Архипелага Кук в южния Пасифик. 
Бивша британска колония, днес островите 
имат самоуправление в съюз с Нова Зеландия 
(местните хора притежават новозеландски 
паспорти). 
Всяка година около 100 000 туристи посеща-
ват Раротонга, привлечени от спокойствие-
то (няма дори един светофар), приветливите 
островитяни и, преди всичко, от чисто бе-
лите плажове. Имайте предвид, че тъмните 
очила са задължителни - пясъкът заслепява 
по-зле и от сняг. 

Самият Раротонга е вулканичен остров с 
площ 67 квадратни километра - горе-долу кол-
кото един от големите квартали на София, на-
пример "Младост". Обитават го 13,000 души. 
Как да стигнете: със самолет от Нова Зе-
ландия. Раротонга е доста по-близо до Таи-
ти, центъра на френска Полинезия, но оттам 
няма директни полети. 

 

RAROTONGA,  
COOK ISLANDS
Rarotonga is the largest of the 15 islands of 
the Cook Archipelago in the South Pacific. A 
former British colony, today the islands are 
self-governing in union with New Zealand 
(locals hold New Zealand passports).
Each year, around 100,000 tourists visit 
Rarotonga, attracted by the tranquility (there 
isn't even a single traffic light), the friendly 
islanders and, above all, the pristine white 
beaches. Note that dark glasses are a must - 
sand blinds worse than snow.

Rarotonga itself is a volcanic island with an 
area of 67 square kilometers - more or less 
the size of one of the large districts of Sofia, 
for example Mladost. It is inhabited by 13,000 
people.

How to get there: By plane from New Zealand. 
Rarotonga is much closer to Tahiti, the center 
of French Polynesia, but there are no direct 
flights from there.
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БАЛОС, ГЪРЦИЯ
Италианската ривиера е твърде популярна, 
особено през лятото, и места като Порто-
фино и Чинкуе Тере на моменти не смогват 
да се справят с потока от посетители. Но 
съвсем близо до тях е това идилично за-
ливче с малък плаж, сгушен в подножието 
на абатството "Сан Фрутуозо". Дотук не 
водят пътища - единствените начини да 
стигнете до този плаж е или с дълъг пре-
ход по планинските пътеки, или с лодка. Но 
и в двата случая си заслужава усилието. 
Кристалната синя вода на фона на средно-
вековното абатство и зелените планини 
е гледка, която няма да забравите лесно. 
Препоръчваме също да отделите време 
за разглеждане на самото абатство и на 
музея. Една от къщите край абатството 
предлага и настаняване за през нощта, но 
ви трябва предварителна резервация. 
Как да стигнем: С "България Еър" до Милано. 
Сан Фрутуозо е на 180 км в южна посока. 

BALOS, GREECE
We ruthlessly reduced the participants in 
this ranking from the island of Crete to only 
two. Balos, like Elafonisi, is a superstar on 
Instagram, which means that the chances of 
enjoying it in pleasant solitude tend to zero. 
But it is not too crowded, either, because it 
is located in the westernmost corner of the 
island and access to it is not easy.

However, the effort is definitely worth it: this 
lagoon with dazzling white sand and turquoise 
waters is one of the most beautiful places not 
only in Greece but in the Mediterranean in 
general. Just keep in mind that there are no 
restaurants or shops here. Pack the picnic 
basket and afterwards make sure there are 
no traces left behind.

How to get there: with Bulgaria Air to Herak-
lion, Balos is 190 km by car in a westerly di-
rection
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Ако се интересувате от исторически плажове, може 
да откриете поне десетина, които наистина са про-
менили света. Например плажовете на Нормандия, 
където на 6 юни 1944 дебаркират американските и 

британски войски. Или пък плажът Лонг бей в Сан Салвадор 
на Бахамите, където през 1492 акостира Христофор Колумб. 
Или плажът Буканийр коув на Галапагоските острови, където 
през 1835 Чарлз Дарвин събира животински експонати, вдъ-
хновили по-късно еволюционната теория. Или плажът Ойдах в 
Бенин, откъдето африканските роби заминавали с кораби за 
Америка. Може да се изброят много други исторически пла-
жове, но историята на самия плаж като културен феномен 
някак се губи. Тя изглежда като разтворена сред други, по-
значими и по-зрелищни събития. За историята на филма “Пла-
жът” (Дани Бойл, 2000) и местата, където е сниман, е писано 
и говорено повече, отколкото за самото явление. 

ВСЪЩНОСТ ДА СЕ РЕКОНСТРУИРА историята на модерния 
плаж, чийто образ всяко лято привлича половината свят, а 
през зимата – другата половина, не е чак толкова трудно. 
Всеки е виждал поне една старомодна снимка от първите 
години на миналия век, направена в някоя лятна къпалня, къ-
дето доволни мъже и жени позират облечени, сякаш току що 
са станали от сън. В действителност историята е доста 
по-стара, макар и все пак подчертано модерна. 
Плажът по същество е продукт на модерността, на новото 
време и на индустриалната революция. Той самият е важна 
част от една огромна индустрия – туристическата. Още с 
появата си е замислен да бъде неин основен партньор. Нищо, 
че за известно време е живял в сянката на планинските ку-
рорти. Плажът като част от индустрията предлага две ос-
новни стоки – развлечения и здраве. Как е станало това?

КОЛКОТО И СТРАННО ДА ЗВУЧИ за мнозина, оказва се, че мо-

Съвсем доскоро човечеството изобщо не се интересуваше от пясъчните ивици между 
земята и морето. Защо изведнъж те се превърнаха в колективна мечта?

Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотография ISTOCK

ПЛАЖЪТ, ТОЗИ 
НЕОБЯСНИМ ФЕНОМЕН

дерният плаж всъщност е британско изобретение, при това 
появата и развитието му точно следват релефа на общест-
вените трансформации през XVIII и XIX век. Някои са склонни 
да търсят първоизтчник на модерния плаж в гръко-римска-
та античност, но аргументите не са убедителни. Римската 
баня е съвсем различен тип културен феномен. Тя има по-ско-
ро родство с модерните спа-центрове.
До началото на XVIII век идеята за морски курорт с плажува-
щи не съществува. За онези, които живеят на брега, морето 
е съдба, а за останалите то е по-често плашещо. 
Около 1720 г. град Скарбъро (Scarborough) в Йоркшир става 
първият морски курорт с плаж, а сред висшите класи започва 
да се заражда една модерна плажна етика. Твърде големият 
по онова време Лондон се оказва гарантиран пазар за турис-
тическите услуги. Към края на столетието градовете Брай-
тън и Брадфорд поемат щафетата и под насърчителните 
грижи на бъдещия крал Джордж IV стават средища за фривол-
ност и хедонизъм. Курортното дело на прага на XIX век про-
никва и в малки дотогава градчета като Маргейт (Margate) в 
Кент и Блекпул (Blackpool), за които става причина за истин-
ски икономически и демографски бум. Процесът става още 
по-интензивен след популяризирането на първите железници 
(впрочем също британско изобретение). Те правят възможно 
бързото и евтино придвижване на големи групи. 

ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА внезапно породения и бързо растящ 
интерес към морето и морския бряг е модната по онова време 
идея за климатотерапия. Вярвало се е, че смяната на климата 
може да лекува много болести, и най-вече туберкулоза. Пора-
ди което много аристократи имали обичай за известна част 
от годината да променят обичайната си среда за живеене. 
Какво става на плажа? Как от пясъчна ивица между брега 
и морето той се превръща в социално пространство? Ос-
вен вилите, хотелите, казината и ресторантите в    
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Until recently, people took no interest in the sandy strips 
lying between land and sea. So why all of a sudden did they 
become everybody’s dream?

THE BEACH, THIS  
STRANGE PHENOMENON

If you are interested in historical beaches, 
you can find at least a dozen that have really 
changed the world. For example, the beach-
es of Normandy, where on June 6, 1944 the 

American and British armies landed. Or the Long 
Bay Beach in San Salvador, The Bahamas, where 
in 1492 Christopher Columbus laid aboard. Or the 
Buccaneer Cove on the Galapagos Islands, where 
in 1835 Charles Darwin collected animal expo-
nents that later inspired the theory of evolution. 
Or the Ouidah Beach in Benin from where Afri-
can slaves departed on ships to America. There 
are many more historical beaches we can talk 
about, but the history of the beach as a cultural 
phenomenon remains somewhat unclear. It seems 
to have been diluted among other more significant 
and more spectacular events. More has been 
written and said about the history of "The Beach" 
(by Danny Boyle, 2000) and the places where the 
movie has been shot than it has about the beach 
phenomenon itself. 

IN FACT, RECONSTRUCTING the history of the 
modern-day beach, which attracts half of the 

world every summer and the other half every win-
ter, is not so difficult. We all have seen at least 
one old picture from the early days of the 20th 
century, taken on a beach, where happy men and 
women pose dressed as if they are in their paja-
mas. In fact, the history is much older, yet quite 
modern.
The beach, in essence, is a product of the mod-
ern, recent time and the industrial revolution. It is 
an important part of a huge industry, such as tour-
ism. It remained in the shadow of mountain resorts 
for some time. A beach, as a part of the industry, 
offers two major goods: entertainment and health. 
But how did it happen?

AS AWKWARD AS IT MAY SOUND to many, it 
turns out that the modern-day beach is actually 
a British invention, and its birth and development 
strictly follow the line of social transformations in 
the 18th and 19th century. Some would seek its 
origin in the Greek-Romany antiquity, but there 
are no convincing arguments for that. The Roman 
bath is a very different type of cultural phenome-
non. It is more related to today's spa centers. Until 

Текст YASSEN BORISLAVOV / Фотография ISTOCK

the early 18th century, the idea about a seaside 
resort with sunbathing people did not exist. Those 
who lived at the seaside considered the sea their 
fate and the rest found it rather frightening.
In 1720, the town of Scarborough in Yorkshire be-
came the first seaside resort with a beach, and 
modern beach ethics started to emerge among 
the upper classes. London, a large city at the time, 
was a guaranteed market for the tourist services. 
At the end of the century, Brighton and Bradford 
took up the baton and, encouraged by the future 
King George IV, became the center of frivolous-
ness and hedonism. At the start of the 19th cen-
tury, the idea about building resorts pervaded in 
the then small towns, such as Margate in Kent 
and Blackpool, and became the reason for their 
economic and demographic boom. The process 
grew even more intense once the first railways be-
came popular (another British invention, in fact). 
They made it possible for large groups of people 
to move quickly and cheaply.

THE MAIN REASON FOR the sudden and ex-
panding interest in the sea and its coast was the 
idea of climate therapy, which was modern at the 
time. People believed that a change in the climate 
could treat a number of diseases, first of all tu-
berculosis. Which was why many aristocrats had 
a habit of changing their usual place of living for 
some time of the year.
What happened on the beach? How did a sand 
strip between the land and the sea become a so-
cial space? Apart from the villas, hotels, casinos, 
and restaurants there was something more hap-
pening just next to the coast. The so-called bath-
ing machines appeared on the beach. They were 
not machines where you could take a bath, but 
small wheeled changing rooms made from textile 
or wood where ladies left their daily clothes and 
put on swimming suits. A lady's swimming suit 
from the Victorian era was a conservative dress 
with long sleeves to the wrists, which they wore 
over leggings covering their ankles. Their outfit 
was completed with a hat. Wearing anything more 
frivolous on the beach was considered indecent. 
The beach was no longer what it used to be – it 
now had a dress code, i.e. ethics of its own. 

GENTLEMEN'S BATHING SUITS during that time 
were a bit more liberal. They consisted of a striped 
short-sleeved T-shirt and striped knee-long trou-
sers. This beach fashion remained popular for 
both sexes until the middle of the 20th century.
In 1907, the Australian swimmer Annette Keller-
man was invited to the USA to demonstrate a few 
diving tricks in a huge glass container, but was ar-
rested for indecent behavior as her swimming suit 
failed to cover her arms above the elbows.
After the middle of the 19th century when the 
English railways became accessible to everyone, 
not just the upper classes, but also the working 
class was able to go to the coast and sunbathe. 
Many textile companies were closed for about a 
week in the summer, as the machines needed to   
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  непосредствена близост до брега ста-
ва и нещо друго. На самия плаж се появяват 
т. нар. bathing machines. Това не са машини 
за къпане, а малки съблекални от плат или 
дърво на колела, в които дамите оставяли 
дневните си облекла, за да облекат плажни 
костюми. Дамският бански костюм от Вик-
торианската епоха представлява затворена 
рокля с дълги ръкави до китките на ръцете, 
под която има клин, покриващ глезените на 
краката. Тоалетът завършва с шапка. Да се 
появиш с по-лежерно облекло на плажа, се е 
сматало за крайно неприлично. Плажът вече 
не е същият – има дрескод, т.е. своя етика.  

МЪЖКИЯТ БАНСКИ КОСТЮМ от онази епо-
ха е малко по-разкрепостен. Представлява 
раирана фланела с къси ръкави и раиран пан-
талон до коленете. Тази плажна мода и за 
двата пола на много места се запазва почти 
до средата на ХХ век. 
През 1907 австралийската плувкиня Анет 
Келерман била поканена в САЩ, за да пока-
же няколко атрактивни номера с гмуркане в 
огромен стъклен съд, но била арестувана за 
неприлично поведение, защото банският й 
костюм не скривал ръцете над лактите. 
След средата на XIX век, когато английски-
те железници станали масово достъпни, не 
само горните социални класи, но и работни-
ците можели да ходят на море и да плажуват. 
Много от текстилните предприятия през ля-
тото били затваряни за около седмица за ре-
монт на машините и през това време работ-
ниците били пускани в отпуск, който мнозина 
прекарвали в някой от морските курорти. Тъй 
като това ставало по различно време, турис-
тическият поток бил относително посто-
янен, а социалният състав на плажа ставал 
все по-пъстър. Така железопътната индус-
трията породила плажно-туристическата. 
След като експериментирали с плажа и пла-
жуването на родна почва, британците се за-
ели да разпространят новата мода по света. 

НЕКА СПОМЕНЕМ САМО, че Френската Ри-
виера се е развила като курорт първо зара-

ди английските туристи, а крайбрежната 
зона в Ница все още се нарича “Promenade 
des Anglais”. По онова време обаче там е било 
по-скоро зимен курорт, привлекателен за ан-
глийските аристократи заради мекия климат 
през тази част от годината. После идват 
руснаци, германци и всякакви други нации. 
Накрая повечето морски държави в Европа си 
правят по една тяхна Ривиера с хубави пла-
жове, за да поканят англичаните да отиват 
и при тях. Образът на пътуващия британец, 
иронично поднесен от Джером Джером, по 
онова време, а и не само, е твърде реалис-
тичен. 
В началото на миналия век плажът вече е по-
знато и относително достъпно развлечение 
в Европа и Америка. Към пясъка и морските 
вълни развлекателната индустрия добавя ча-
дъри, шезлонги, надуваеми дюшеци и играчки, 
сладолед, водни пързалки и т.н. Към 30-те го-
дини на мода излиза и плажният волейбол. 

ПОСТЕПЕННО И ДРЕСКОДЪТ СЕ ПРОМЕНЯ. 
През 60-те години на мода излизат бикините, 
а през 80-те - и монокините. През 90-те вече 
нищо ново, скрито от банските, не можеше 
да се покаже и на мода излязоха дългите шор-
ти. 
В България в модерния си вид плажът се поя-
вява през 20-те години на миналия век. През 
1921 с царски указ Варна е обявен за морски 
курорт. През 1926 са построени Морските 
бани (градския плаж). В другите черноморски 
селища това става по-късно, най-вече през 
60-те и 70-те години, когато много предприя-
тия си създават почивни бази, а индустрията 
започва да привлича туристи от соцлагера. 
Тогава са построени и големите курортни 
комплески – “Слънчев бряг”, “Златни пясъци” и 
“Албена” .

В ОНЕЗИ ГОДИНИ БЪЛГАРСКИЯТ ПЛАЖ има-
ше и своите парадокси. Евиният плаж във 
Варна, казват, бил истинска витрина на де-
фицитите на социалистическите икономики. 
Тогава не беше прието туристите да разпо-
лагат с пари, а да се търгува с валута беше 
престъпление. Поради което предприемчиви 
полякини, за да се снабдят с левове, нареж-
дали на кърпите всякаква дефицитна иначе 
стока – крем “Нивеа”, парфюми “Бич може”, 
джапанки, сешоари, дрехи, кафеварки и как-
вото ви хрумне. Така плажът между другото 
беше превърнат и в тайна зона за свободна 
търговия. 
Днес плажът предлага всякакви възможни 
развлечения – от коктейли и сладолед в някой 
бийч бар до возене с банан или джет и летене 
с парашут, каране на сърф и водни ски, сним-
ка с мечка, маймуна или друго животно. Някои 
от развлеченията са подчертано плебейски и 
нищо от днешния облик на това все така со-
циално пространство не подсказва, че някога 
то все пак е било само за избрани. 

 be repaired, and the workers were sent on holi-
day and many went to the seaside resorts. Since 
these closures did not happen at the same time, 
the stream of tourists became relatively perma-
nent and the social profile of the beach became 
mixed. This is how the railway industry gave rise 
to the beach one. Once the British experimented 
with the beach and sunbathing in their homeland, 
they started spreading the new fashion worldwide.

LET'S JUST SAY that the French Riviera first de-
veloped as a resort due to the English tourists and 
the Nice coastline is still called “Promenade des 
Anglais.” However, back then it used to be more 
of a winter resort that attracted English aristocrats, 
due to its mild climate. Then came the Russians, 
the Germans and all the other nations. In the end, 
most sea countries in Europe created their own 
Rivieras, boasting some beautiful beaches and in-
viting the English to visit them too. The image of the 
traveling British, ironically described by Jerome Je-
rome, was quite realistic - at that time and always.
In the early 20th century, the beach was already 
a well-known and relatively accessible entertain-
ment spot in Europe and America. In addition to 
the sand and the waves, umbrellas, deck-chairs, 
inflatable mattresses, toys, ice-cream, water 
slides, etc. were all added. Beach volleyball be-
came popular around the 1930s. 

THE DRESS CODE CHANGED GRADUALLY, 
TOO. In the 1960s there were bikinis and in the 
1980s the monokini. In the 1990s there was noth-
ing left to be shown from under the swimsuit and 
long shorts came back into fashion.
In Bulgaria, the modern-day beach emerged in 
the 1920s. In 1921, Varna was declared a seaside 
resort by a royal decree. In 1926, the Sea Baths 
(the town beach) were built. The same happened 
in other Black Sea towns and villages, mostly in 
the 1960s and 1970s, when many enterprises built 
their own holiday resorts and the industry began 
to attract tourists from Socialist countries. This is 
when the large resort complexes such as Sunny 
Beach, Golden Sands and Albena were built. 

BACK THEN THE BULGARIAN BEACH had its par-
adoxes, as well. Rumors spread that Varna's nudist 
beach for women was a shop-front for the deficits 
of the Socialist economies. At the time, tourists did 
not possess lots of money and trading with curren-
cies was a crime. This is why resourceful Polish 
girls, trying to make money, used to lay all kinds of 
deficit goods on their towels: Nivea creams, per-
fumes, flip-flops, hair-driers, clothes, coffee-mak-
ers, and anything imaginable. This is how the beach 
was also turned into a secret free trade area.
A beach today offers all kinds of entertainment 
– from cocktails and ice-cream in a beach bar 
to trips on island hoppers and jet skis, sky-diving, 
surfing and water skiing, photographs with bears, 
monkeys, etc. None of today's beach activities im-
ply that the beach was once something only ac-
cessible to the upper class. 
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След майските порои може и да не ви се вярва, но 
лятото неумолимо приближава. А мисълта за него и 
за летните жеги събужда образа на нещо свежо и 
леко на вкус, но приятно пикантно, нещо с краста-

вица и чесън. Какво друго освен студен таратор? Или пък 
гаспачо? Не че това са единствените възможни студени 
летни супи - има и разни разхлаждащи версии на украински-
те боршове или на френската вишисоаз - но при таратора и 
гаспачото особеното е, че по идея са си студени, т.е. проду-
ктите не преминават през термична обработка. 

ГАСПАЧО Е ТРАДИЦИОННО лятно ястие за горещата Анда-
лусия. Прави се от домати, краставици, зелени чушки, чесън, 
хляб и зехтин, и отдавна е признато за световен принос в 
областта на супите. Както обичайно се случва при памет-
ниците на кулинарната култура, неговата история е колко-
то стара, толкова и неясна. Преди да бъде това, което е 
днес, гаспачото е било нещо друго - съвсем различно и пак 
вкусно, но без домати и чушки (тези зарзавати са донесени 
след откриването на Америка, а за гаспачото се твърди, че 
е измислено много преди това). Според някои версии предко-
лумбовото гаспачо се е казвало Ajo blanco и го правели от 
хляб, зехтин, бадеми, чесън, оцет и сол. Днес тази супа все 
още е популярна в Малага, но към споменатите продукти 
там добавят и зърна от зелено грозде. А край Ронда я има 

С лятото идва и времето на таратора и гаспачото - две коренно  
различни, но еднакво древни ястия

Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотография ISTOCK

СТУДЕНИ  
ОТВЪТРЕ

във версия с козе кисело мляко - доста близка до нашия та-
ратор, но с бадеми вместо краставици. 
Някои са склонни да търсят историческите корени на това 
ястие в римската древност, докато други приемат, че то 
е по-скоро част от кулинарното наследство, завещано от 
маврите и евреите. 
В отделните испански провинции гаспачото е познато в 
множество разновидности, а към това и чужди готвачи са 
добавили свои хрумвания. Модерното гаспачо е разнолико 
(както, впрочем и модерният таратор, но за това по-ната-
тък). Може да е зелено (от зелени домати) или с патладжан, 
с диня или с краставици и авокадо, или с нещо друго. Може 
да е леко люто или да сладни, защото в някои рецепти има 
и захар. 

КЛАСИЧЕСКОТО АНДАЛУСКО гаспачо се прави в хаван. Съ-
щия като хавана в известната картина на Веласкес „Хрис-
тос в дома на Марта и Мария” (1618). Сухият хляб се мачка 
заедно с чушките, чесъна и краставицата. След това се до-
бавят обелените домати, после зехтин и накрая оцет. До-
матите предварително се претриват през цедка, за да няма 
семки в супата, но в домашни условия тази операция може 
и да се пропусне. Гаспачото пак е вкусно. Днес кухненският 
блендер замества хавана, но и от това гаспачото не губи. 
Според някои изследователи особен принос за   
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 популяризирането на гаспачото извън Анда-
лусия е имала жената на последния френски 
император Луи Бонапарт (1852-1870) Еухения 
де Монтихо. Традицията във френския вла-
детелски двор да се вземат за жени чуждо-
земки, които да носят като зестра и нещо 
вкусно за ядене, започнала три века по-рано 
с брака между Анри II и Катерина Медичи (тя 
научила французите да ядат артишок, броко-
ли, спанак и сладолед, както и да използват 
вилица вместо три пръста). Според други за-
слугите на испанката са силно преувеличени, 
тъй като до 30-те години на миналия век ан-
далуското гаспачо е било напълно или почти 
неизвестно в северните испански области. 

ДОРИ ПРОИЗХОДЪТ НА ДУМАТА gazpacho е 
неясен. Някои етимолози смятат, че е про-
изводна от думата caspa, с арабски корен, 
която значи парченца, корички. Според дру-
ги идва от gazas, което на иврит означава 
разчупвам на парченца. Трети са склонни да 
търсят произхода в предримската иберий-
ска древност, тъй като историята на това 
ястие, както стана ясно, е много стара, 
прави се от незапомнени времена. 
Като важен национален символ гаспачо-
то трайно се е настанило в контактната 
зона между испанската и чуждите култури. 
Устойчив хумористичен сюжет е  чуждене-
цът, обикновено важен и с претенции, дошъл 
някъде от хладния англосаксонски север, 
който се мръщи пред студеното гаспачо и 
очаква да му го стоплят.

КОГАТО БЪЛГАРИН СЛУША ВИЦ, обикновено 
се оказва, че го знае по друг начин и бърза 
да си го разкаже. Същото е и с таратора. 
Освен класическата рецепта със ситно на-
рязани обелени краставици, счукан чесън, 
ситно нарязан копър, разредено с вода ки-
село мляко, сол, зехтин и счукани орехи, има 
много други, стари и модерни разновидности 
на това класическо за нашите географски 

ширини ястие. Сякаш най-важият въпрос е 
какво друго може да се сложи в таратора 
или пък какво да се махне от класическата 
рецепта и той пак да си остане таратор. 
Интерпретативната свобода отваря нови 
и нови възможности, нови хоризонти пред 
тази класическа българска студена лятна 
супа. В интернет е пълно с рецепти за нови 
версии на таратора. Някои добавят като 
тайна съставка стрит джоджен или черен 
пипер. Има също екстравагантни хрумвания 
за таратор от настъргани моркови, с копри-
ва вместо с краставици или пък от краста-
вици, предварително накиснати в узо. Може 
да се сложи и фино наразян стрък от целина, 
макар че някои намират това за перверзно. 
Понякога се добавя малко стрит сух смин-
дух. Със сигурност вариантът с авокадо 
вместо краставица би бил интересен. Има 
също версии с варени яйца и сирене. Тъй 
като киселото мляко не винаги е кисело, а 
балансираният вкус на добрия таратор иска 
киселина, някои му добавят оцет. Но може да 
се приложи и друга хитрост. Млякото да се 
разреди с газирана вода. Тя придава леко рез-
лив привкус. И това едва ли е краят в разви-
тието на таратора. Подозирам, че може да 
се направи и таратор с ягоди. Така ястието 
би премнало от зоната на супите в зоната 
на десертите. Отделно сред ценителите 
на това ястие вървят и полемики относно 
самото приготвяне – дали орехите да са пе-
чени, или сурови, колко ситно да е нарязана 
краставицата, дали зехтинът да се сложи в 
началото, или в края. Демократичните про-
цеси в България през 90-те години внесоха 
една допълнителна иновация - появи се тара-
тор в чаша. Иначе традиционно се сервира 
супена чиния или паница. 

ИСТОРИЯТА НА ТАРАТОРА по българските 
земи отвежда към Късното средновековие. 
Може и да е по-стар, но как е бил пригот-
вен за първи път, не е ясно. През XVI-XVII век 

едно подобно ястие често се споменава от 
западни пътешественици, пътували през 
нашите земи. Наричат го „оксигала” и го 
описват като кисело мляко, разбито с вода 
и чесън. В повечето балкански и ориентал-
ски страни има някакви местни варианти, 
например салатата „дзадзики” в Гърция. В 
Турция наричат таратора „джаджък”, а та-
ратор казват на един сос от чесън, кисело 
мляко и счукани ядки (орехи, лешници или ба-
деми), който поднасят с риба. Самата дума 
„таратор” е персийска, поради което исто-
риците смятат, че и самото ястие е пре-
несено по нашите земи от Персия, като по 
пътя и още повече с времето е претърпяло 
известни промени и развитие. Така тара-
торът е станал български, независимо че е 
познат по целите Балкани, а също и в Кипър. 

В РЕЧНИКА НА НАЙДЕН ГЕРОВ думата 
„таратор” е обяснена като „студена чорба 
от краставици, чеснов лук, орехи и оцет”. 
В Иран и днес се приготвя подобна студе-
на супа от кисело мляко, краставици, чесън 
и черен пипер, но вместо копър й слагат 
пресен джоджен, а понякога добавят също 
орехи и стафиди. В стари рецепти от раз-
ни краища на България се срещат различни 
варианти на таратора. В миналото някъде 
са го правили с вода и оцет вместо мля-
ко, другаде са му слагали хляб или маруля. В 
общи линии и тараторът като гаспачото в 
миналото е минавал за сиромашко ястие, а 
сиромашките ястия обикновено се правят 
от каквото има. Времето е изгладило тези 
различия и постепенно през 60-те години се 
е наложил един общоприет стандарт за та-
ратор, описан по-горе. С което развитието 
му не е спряло, както личи от многоброй-
ните усилия нещо в него постоянно да се 
променя. Светът постоянно се развива, 
променя се за добро или не и явно нито та-
раторът, нито гаспачото могат да оста-
нат назад. 
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Summer heralds the time of tarator and gazpacho – two 
completely different but equally ancient dishes 

By YASEN BORISLAVOV / Photography ISTOCK

COLD AT  
HEART

To southern Europeans, the thought of 
summer heat conjures up the image of 
something that is fresh and light, yet 
piquant in taste, something with cu-

cumbers and garlic. What, if not cold tarator? Or 
perhaps gazpacho? Not that these are the only 
possible cold summer soups - there are vari-
ous refreshing variations of Ukrainian borscht or 
the French Vichyssoise – but the characteristic 
feature of tarator and gazpacho are that they 
are cold to start with, i.e. the ingredients are not 
cooked.  

GAZPACHO IS A TRADITIONAL summer dish 
in hot Andalusia. It is made of tomatoes, cucum-
bers, green bell peppers, garlic, bread and olive 
oil, and has long been recognized as a global 
contribution to soups. As usually happens with 
monuments of culinary culture, its origin is as 
old as it is uncertain. Before becoming what it is 
today, gazpacho was something quite different 
and equally tasty, but without tomatoes and pep-
pers (these vegetables were brought to Europe 
after the discovery of America, and gazpacho 
is claimed to have been invented long before 
that). According to some versions, the pre-
Columbus gazpacho was called ajoblanco and 
was made of bread, olive oil, crushed almonds, 
garlic, vinegar and salt. This soup is still popular 
in Malaga, where green grapes are added to it. 

Near Ronda you also get a variation with goat’s 
yoghurt - pretty close to our own tarator, but with 
almonds instead of cucumbers. 
Some believe that the historical roots of this dish 
date back to Roman times, others consider it to 
be part of the cultural heritage left by the Moors 
and Jews. 
In some Spanish provinces there are many vari-
ations of gazpacho, often enriched with the ide-
as of foreign chefs. The modern gazpacho can 
be quite diverse (just like the modern tarator, 
but more of this later). It can be green (made 
of green tomatoes) or be prepared with auber-
gines, watermelon, cucumbers and avocado, or 
something else. It may be slightly spicy and even 
a bit sweet because some recipes also contain 
sugar. 

THE CLASSIC ANDALUSIAN gazpacho is made 
in a mortar. The same mortar as in Velázquez’s 
famous painting Christ in the House of Martha 
and Mary (1618). The stale bread is pounded 
to a paste together with the peppers, garlic and 
cucumber. 
Then the peeled tomatoes are added, followed 
by the olive oil and finally the vinegar. The to-
matoes should go through a sieve so as to leave 
no seeds in the finished dish, but at home you 
don’t necessarily have to do this. Your gazpacho 
will still be tasty. Nowadays the kitchen blender 

replaces the mortar, but that is not to the detri-
ment of the gazpacho either. 
The popularity of gazpacho outside Andalusia 
into the rest of Spain is attributed by some to 
Eugenie de Montijo, the wife of the last French 
Emperor, Napoleon III (1852-1870). The tradi-
tion at the French court to marry foreign women 
whose dowry also included something tasty 
to eat, started three centuries earlier with the 
marriage of Henry II and Catherine de' Medici 
(she taught the French to eat artichoke, broc-
coli, spinach and ice-cream, and to use a fork 
instead of three fingers). Others argue that her 
contribution is greatly exaggerated, for until the 
1930s the Andalusian gazpacho was unknown, 
or little known, in the north of Spain. 

EVEN THE ORIGIN OF THE WORD gazpacho 
is uncertain. Some etymologists believe it might 
be derived from the Arab word caspa, meaning 
"residue" or "fragments". Others suggests that 
the word comes from the Hebrew gazaz, mean-
ing to break into pieces. Still others tend to seek 
the origin in a pre-Roman Iberian word, since the 
history of this dish, as we saw, is very old; it has 
been made since time immemorial.
As an important national symbol, gazpacho has 
firmly established itself in the contact zone be-
tween Spanish and foreign cultures. One often 
repeated humorous story in this connection is 
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about a foreigner, usually self-important and 
pretentious, from the chilly Anglo-Saxon north, 
who frowns at the sight of the cold gazpacho 
and expects to have it heated up.
 
WHEN A BULGARIAN HEARS A JOKE,  he usu-
ally happens to know a different version and is 
quick to tell it. It’s the same with tarator. Besides 
the classic recipe with finely chopped peeled 
cucumbers, crushed garlic, finely chopped dill, 
yoghurt diluted with water, salt, olive oil and 
ground walnuts, there are many other, old and 
new variations of this characteristic dish in this 
part of the world. The key question seems to be 
what else can be put into tarator or what can 
be left out of the classic recipe. This traditional 
Bulgarian cold summer soup can be prepared 
in many different ways, giving free reign to the 
imagination. The Internet abounds in recipes of 
new variations of tarator. Some even add pow-
dered mint leaves or black pepper as a secret 
ingredient. There are also exotic suggestions 
for tarator made of grated carrots, with nettles 
instead of cucumbers, or with cucumbers pre-
soaked in ouzo. Another option is to add a finely 
chopped stalk of celery, though some find this 
weird. A bit of powdered dry fenugreek is some-
times added. Using avocado instead of cucum-
ber definitely sounds interesting. There are also 
variations with boiled eggs and feta cheese. Be-

cause yoghurt is not always sour, as required 
for the balanced taste of good tarator, some 
people add a touch of vinegar. Another trick is 
to dilute the yoghurt with soda water which lends 
it a slightly tart taste. And this is probably not 
all. I suspect that even strawberries could be 
used to make tarator. Thus, from a soup, tarator 
could become a dessert. Lovers of tarator also 
argue about the manner of preparation – wheth-
er the walnuts should be raw or roasted, how 
fine to chop the cucumber, if the olive oil should 
be added in the beginning or at the end. The 
democratic processes in Bulgaria in the 1990s 
introduced another novelty – tarator served in a 
glass. Traditionally though, it is served in a soup 
plate or bowl.  

THE HISTORY OF TARATOR  in the Bulgarian 
lands goes back to the Late Middle Ages. It may 
even be older than that, but how exactly it was 
prepared for the first time is uncertain. In the 
16th-17th century a similar dish was frequently 
mentioned by western travellers who journeyed 
in our lands. It was called “oxygala” and was de-
scribed as yoghurt beaten with water and garlic. 
Most Balkan and Oriental countries have some 
local variations, for example the “tzatziki” salad 
in Greece. In Turkey tarator is known as “cacık”, 
while tarator refers to a sauce made of garlic, 
yoghurt and crushed nuts (walnuts, hazelnuts or 

almonds), which is served with fish. The actual 
word tarator is Persian in origin, due to which 
historians believe that the dish itself was also 
brought here from Persia, changing and de-
veloping along the way and over time. Thus 
tarator became Bulgarian despite being known 
throughout the Balkans, as well as in Cyprus. 

IN NAIDEN GEROV’S DICTIONARY the word 
“tarator” is explained as “cold soup of cucum-
bers, garlic, walnuts and vinegar”. A similar 
cold soup is still prepared in Iran, consisting 
of yoghurt, cucumbers, garlic and paprika, but 
instead of dill, fresh mint is added, and occa-
sionally walnuts and raisins as well. There are 
different variations of tarator in old recipes from 
different parts of Bulgaria. In some places it was 
made with water and vinegar instead of yoghurt, 
in other places bread and lettuce were added. In 
general, in the past both tarator and gazpacho 
passed for a dish of the poor, and such dishes 
are usually made of what is available. Time has 
smoothed out these differences and gradually 
in the 1960s a common standard for tarator, as 
described above, came to be accepted. Which 
has not stopped its development, as evidenced 
by the many efforts to constantly change some-
thing in it. The world is constantly developing, 
changing for the better or not, and clearly nei-
ther tarator nor gazpacho can be left behind. 



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.

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 IECE CONCEPT system based on the quantity, weight and dimensions of
the checked-in baggage.

ПРЕВОЗ НА БЕЗПЛАТЕН БАГАЖ В ПОЛЕТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕЪР
Всички пътници на България Еър имат право на превоз на безплатен ръчен 

багаж в салона и регистриран багаж /в багажника на самолета/, в зависимост 

от избраната тарифа. Безплатните норми за брой и тегло на багажа могат да 

бъдат различни, в зависимост от класата на пътуване /бизнес или икономична/, 

както и от тарифата, по която е издаден билета. Превозът на багаж по 

редовните линии е съобразен и с някои общи правила и политиката на България 

Еър, които трябва да имате предвид.

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВОЗ НА БАГАЖ ПО ПОЛЕТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЕЪР
Авиокомпания България Eър въвежда по линиите си правила за превоз на багаж за 

билети, издадени след 2 май 2011г. Системата PIECE CONCEPT е базирана на броя, 

теглото и размерите на чекирания багаж.

ТАРИФИ БЕЗ РЕГИСТРИРАН БАГАЖ
Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен само ръчен багаж, има право да 

превози в кабината на самолета безплатен багаж, както следва:  

Класа на обслужване – икономична класа 

Набор на безплатен багаж - 1 брой ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см 

(сумарна дължина до 118 см)* и 1 дамска чанта/лаптоп.

*Сумата от външните размери на дължината, височината и широчината на 
багажа /l+h+w/. 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. 

ТАКСИ ЗА БАГАЖ
Първи брой регистриран багаж до 23 кг и до 158 см*:

Т акса 30 EUR – Тел Авив (30 USD), Лондон (30 GBP), Mадрид, Малага, Палма де 

Майорка, Барселона, Лисабон, Амстердам, Брюксел, Париж (Шарл дьо Гол), Москва 

(Шерметиево)

 Такса 20 EUR – Франкфурт, Берлин, Цюрих (20 CHF), Прага, Виена, Рим-Фиумичино , 

Милано, Ларнака, Родос, Хераклион, Корфу, Атина

 Такса 15 EUR – Варна, Бургас

> 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.

> Сумата, доплатена за регистриран багаж за билети, издадени по тарифа без 

регистриран багаж, не подлежи на възстановяване.

> 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/.
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 багажниците на самолета безплатен багаж, както следва:

ПО МЕЖДУНАРОДНИ И ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ

КЛАСА НА ОБСЛУЖВАНЕ – БИЗНЕС КЛАСА 
Норма на безплатен багаж - 2 броя ръчен багаж с общо тегло до 15 кг. (размери 

55х40х23см всеки) и 1 дамска чанта/лаптоп, 2 броя регистриран багаж, до 32кг и 

до 158 см* всеки

BAGGAGE ALLOWANCE ON BULGARIA AIR FLIGHTS
All passengers of Bulgaria Air are entitled to free carriage of cabin baggage and checked 

baggage (in the luggage compartment of the airplane) depending on the chosen fare. 

Free allowances for pieces and weight of baggage may vary depending on the travel class 

(business or economy) and the fare on which the ticket has been issued. Baggage trans-

portation on regular lines also conforms to some general rules and the policy of Bulgaria 

Air, which you should consider.

BAGGAGE POLICY ON FLIGHTS OPERATED BY BULGARIA AIR
Bulgaria Air introduces rules for baggage carriage on its destinations for all tickets, issued 

after May 2, 2011. The PIECE CONCEPT system is based on the quantity, weight and 

dimensions of the checked-in baggage.

FARES WITHOUT CHECKED BAGGAGE
Each passenger who bought a ticket in a fare that includes only a hand baggage carriage, 

is allowed to transport in the cabin free baggage allowance as follows:

Class of service – Economy class

Allowance for free of charge baggage - 1 piece hand baggage up to 10 kg and dimen-

sions 55x40x23cm  (total length up to 118 cm)* and 1 personal item/laptop bag. 

Fees for checked baggage carriage:

First piece of checked baggage up to 23 kg and up to 158 cm *:

 Fee 30 EUR - Tel Aviv (30 USD), London (30 GBP), Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, 

Barcelona, Lisbon, Amsterdam, Brussels, Paris (Charles de Gaulle), Moscow (Shermetievo)

 Fee 20 EUR - Frankfurt, Berlin, Zurich (20 CHF), Prague, Vienna, Rome-Fiumicino , Milan, 

Larnaca, Rhodes, Heraklion, Corfu, Athens

 Fee 15 EUR - Varna, Burgas

> 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.

> The amount paid for checked baggage for tickets issued at a fare without checked bag-

gage is non-refundable.

> 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/.
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.

FARES WITH CHECKED-IN BAGGAGE
Each passenger who bought a ticket in a fares that includes checked baggage, is allowed 

to transport in the luggage compartment of the airplane free baggage allowance as fol-

lows:

INTERNATIONAL AND DOMESTIC FLIGHTS

CLASS OF SERVICE - 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 checked baggage, up to 32kg and 158 cm* 

each. 

CLASS OF SERVICE - ECONOMY CLASS
1 piece hand baggage up to 10 kg and dimensions 55x40x23 cm (total length up to 118 

cm)* and 1 personal item/laptop bag, 1 piece checked baggage up to 23 kg and up to 

158 cm*. 

*The maximum allowed volume is the sum of the external length, height and width of the 

BAGGAGE ALLOWANCE 
ON BULGARIA AIR FLIGHTS



КЛАСА НА ОБСЛУЖВАНЕ – ИКОНОМИЧНА КЛАСА 
Норма на безплатен багаж - 1 брой ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см 

(сумарна дължина до 118 см)* и 1 дамска чанта/лаптоп, 1 брой регистриран до 

23 кг и до 158 см*

ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
Златна карта FLY MORE - 2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**

За билети заплатени с карта VISA Platinum от ЦКБ - 2 броя по 23 кг и до 158 см* 

всеки**

За билети заплатени с кобрандирана карта България Еър и ЦКБ - 2 броя по 23 кг 

и до 158 см* всеки**

За членове на програмата „CCB Club" - 2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**

Моряци - 2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки***

Бебета от 0-2 години - В случай, че тарифата, по която е издаден билета 

на възрастният, придружаващ бебето, позволява 1 брой чекиран багаж до 

23 кг, то бебето има право на 1 брой чекиран багаж до 10 кг. Превозът на 

бебешки колички се извършва безплатно, но те следва задължително да се 

предават и получават непосредствено при 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 е-мейл callfb@air.bg за преиздаване на билета с право на 2 броя безплатен 
багаж.

*** За да се възползвате от условията ни за превоз на моряци е необходимо 
билета 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-мейл callfb@air.bg, бюрата на авиокомпанията в 
страната и чужбина, както и чрез агентската мрежа.

Притежанието на карти CCB Club, Visa Platinum от ЦКБ, кобрандирана карта от 

ЦКБ и България Еър, както и златна карта FLY MORE не дава право на безплатен 

допълнителен чекиран багаж по тарифа без багаж.

Правото на два броя багаж за притежатели на златна карта FLY MORE и CCB 

Club и за билети, заплатени с кобрандирана карта България Еър и ЦКБ, както и 

карта Visa Platinum от ЦКБ, е само за полети, при които опериращ превозвач е 

авиокомпания България Еър.

ТАКСИ ЗА СВРЪХБАГАЖ - МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ
За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг – цена 50 EUR

За следните дестинации: Лисабон, Мадрид, Малага, Палма де Майорка, Тел Авив*, 

Москва, Санкт Петербург, Амстердам, Париж, Лондон* и Барселона таксата е в 

размер на 60 EUR.

За големина на багажа между 158 см* и 203 cм* - цена 70 EUR

За следните дестинации: Лисабон, Мадрид, Малага, Палма де Майорка, Тел Авив*, 

Москва, Санкт Петербург, Амстердам, Париж, Лондон* и Барселона таксата е в 

размер на 80 EUR.

За големина на багажа между 203 см* и 280 cм* - цена 100 EUR

За следните дестинации: Лисабон, Мадрид, Малага, Палма де Майорка, Тел Авив*, 

Москва, Санкт Петербург, Амстердам, Париж, Лондон* и Барселона таксата е в 

размер на 120 EUR.

Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до 158 cм* - цена 50 EUR

За следните дестинации: Лисабон, Мадрид, Малага, Палма де Майорка, Тел Авив*, 

Москва, Санкт Петербург, Амстердам, Париж, Лондон* и Барселона таксата е в 

размер на 60 EUR

Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до 158 cм* - цена 100 EUR

За следните дестинации: Лисабон, Мадрид, Малага, Палма де Майорка, Тел Авив*, 

Москва, Санкт Петербург, Амстердам, Париж, Лондон* и Барселона таксата е в 

размер на 120 EUR.

*За пътуване от Лондон посочените тарифи са съответно в GBP и от Тел Авив 
в 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.

ТАКСИ ЗА СВРЪХБАГАЖ - ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ
За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг – 15 EUR. 

За големина на багажа между 158 см* и 203 cм* - 40 EUR. 

За големина на багажа между 203 см* и 280 cм* - 60 EUR. 

Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до 158 cм* - 30 EUR. 

Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до 158 cм* - 60 EUR. 

Багаж с тегло над 32 кг може да се превозва само като карго.

В случай, че билетът дава право на безплатен превоз на две броя регистриран 

багаж, а пътникът превозва три броя регистриран багаж – третият багаж е в 

категория „Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до 158 cм“.

За повече информация относно всички видове специален багаж, моля посeтете 
интернет страницата на България Еър www.air.bg.

baggage/l+h+w/.
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.

EXCEPTIONS
Gold card FLY MORE - 2 pieces of 23 kg and up to 158 cm each**

For tickets paid with VISA Platinum card by CCBank - 2 pieces of 23 kg and up to 158 cm 

each**

For tickets paid with co-branded card Bulgaria Air / CCBank - 2 pieces of 23 kg and up to 

158 cm each**

For members of the ‘CCB Club’ programme- free checked-in baggage - 2 pieces of 23 kg. 

Third piece is charged as third excess baggage**

Seamen - 2 pieces of 23 kg and up to 158 cm each***

Infants 0-2 years of age - If the fare of theticket of the adult who is accompanying the baby 

allows 1 piecechecked baggage up to 23 kg, the baby is entitled to 1 piece checked bag-

gage 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 allow-
ance 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.

*** 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.
Possession of card CCB Club, Visa Platinum CCB, co-branded card from CCB and Bul-
garia Air, and Gold Card FLY MORE does not entitle the additional free checked baggage 
on tariff without luggage.
The right to two pieces of luggage for holders of Gold Card FLY MORE and CCB Club and 
tickets paid with co-branded card CCB and Bulgaria Air and Visa Platinum card from CCB 
is only on flights where the operating carrier is Bulgaria Air.

EXCESS BAGGAGE FEES – INTERNATIONAL FLIGHTS
Baggage weight between 23 kg and 32 kg – 50 EUR

For the following destinations Lisbon, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, Tel Aviv*, Mos-

cow, St. Petersburg, Amsterdam, Paris, London* and Barcelona the fee is EUR 60.

For luggage sizes between 158** cm and 203 cm** - 70 EUR

For the following destinations: Lisbon, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, Tel Aviv*, Mos-

cow, St. Petersburg, Amsterdam, Paris, London* and Barcelona the fee is EUR 80

For baggage size between 203 **cm and 280 cm** - 100 EUR

For the following destinations Lisbon, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, Tel Aviv*, Mos-

cow, St. Petersburg, Amsterdam, Paris, London* and Barcelona the fee is EUR 120

Extra piece – second bag up to 23 kg x 158 cm** - 50 EUR

For the following destinations Lisbon, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, Tel Aviv*, Mos-

cow, St. Petersburg, Amsterdam, Paris, London* and Barcelona the fee is EUR 60

Extra piece – third bag up to 23 kg x 158 cm** - 100 EUR

For the following destinations Lisbon, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, Tel Aviv*, Mos-

cow, St. Petersburg, Amsterdam, Paris, London* and Barcelona the fee is EUR 120

* For travel from London these fares are respectively in GBP and from Tel Aviv in USD.

**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 allow-
ance for an additional fee. Third piece is charged as third excess baggage.

EXCESS BAGGAGE FEES – DOMESTIC FLIGHTS
Baggage weight between 23 kg and 32 kg – 15 euros 

Baggage dimensions between 158 cm* and 203 cm* – 40 euros

Baggage dimensions between 203 cm* and 280 cm* – 60 euros 

Extra piece – second bag up to 23 kg up to 158 cm* – 30 euros

Extra piece – third bag up to 23 kg up to 158 cm* – 60 euros 

Baggage with weight over 32 kg may only be carried as cargo.

In case the ticket entitles a free carriage of 2 pieces of checked baggage and the pas-

senger carries 3 pieces of checked baggage - the third luggage is in the category " Extra 

piece – second bag up to 23 kg up to 158 cm*".

*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 allow-
ance for an additional fee. Third piece is charged as third excess baggage.

For more information please check Bulgaria Air’s website www.air.bg.



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

FIT TO FLY

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

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

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

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

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

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

РАМЕНЕ
5 пъти
Поставете ръцете 
на бедрата и започ-
нете да описвате 
кръгови движения 
с раменете.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.



УДОБСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВЪЗДУХА

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.

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“.

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.

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 слу-
жителите 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.

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 изглеж-
да 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.

YOUR HEALTH
If you have any medical concerns about making a journey, or if you suffer from a 
respiratory or heart condition, see your doctor before traveling. There are over-the-
counter medicines available, but we recommended always 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.

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.

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. 



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 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. 

Upgrade може да бъде закупен 

oт 24 часа до 40 минути 

преди излитане, при наличие 

на свободни места.  Освен 

удобство и комфорт, услугата 

Ви носи още редица предимства 

Travel even more 
comfortable

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 

Добавете повече 
удобство към 
Вашето пътуване!

Как? Като запазите своето 
място с допълнително 
пространство и повече 
комфорт срещу такса от 20 
евро на посока, или изберете 
своето предпочитано място, 
близо до изхода, срещу такса от 
10 евро на посока. Услугата е 
налична за директните полети, 
изпълнявани от авиокомпанията.
Седалките  с повече 
пространство и комфорт 
са разположени на 3 ред и 
авариен изход, а тези на 4 

Пътуване на деца без 
придружител

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

•За деца на възраст между 3 

и 5 г. осигуряваме ескорт – 

стюард, който да посрещне 

детето от изпращача на 

отправното летище, да го 

придружи по време на всички 

летищни процедури до качване 

в самолета, да се погрижи лично 

за спокойното му пътуване и 

да го предаде на посрещача 

при пристигане. За детето се 

заплаща пълната тарифа без 

детско намаление, плюс 50% 

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

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.

When transporting pets in the 

luggage compartment /AVIH/ there 

are no limitations in the weight of 

the animal. 

The maximum dimensions of the 

Upgrade to business 
class to be perfect

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

The Upgrade may be purchased 

from 24 hours to 40 minutes before 

scheduled departure in case of 

availability.

By choosing it you get not only 

comfort and convenience, but also 

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. 

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. 

Важно е да се отбележи, че 

при полет с прекачване трябва 

да се спази разрешението за 

превоз на багаж и на другия 

превозвач. Съветваме Ви да 

заявите UPGRADE минимум 2 

часа преди излитане на полета 

от София, за да се насладите 

и на кетъринга като част от 

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 

the one-way fare in the M class 

and two-way airport taxes for the 

escort flight attendant.

• For children between 5 and 

11 years old a staff member 

is provided to welcome the child 

from the escorting person at the 

departure airport, as well as 

a person to hand him over to 

the welcoming person at the 

arrival airport.  The full ticket fare 

is payable for the child (without 

a child's discount), plus a UM 

fee of EUR 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 

ред можете да резервирате 
като предпочитани, поради 
близостта им до изхода и 
възможността бързо да се 
отправите към крайната 
точка или трансферния си 
пункт.  
Можете да заявите и 
заплатите своето място 
чрез Центъра за обслужване 
на клиенти на тел.: +(359) 2 40 
20 400 или по e-mail на callfb@
air.bg, както и в офисите на 
„България Еър”, чрез издателя 
на билета и на летището 
преди полета. Съветваме 
Ви да заявите услугата 
предварително, за да си 

от еднопосочната тарифа 

в М класа и двупосочни 

летищни такси за стюарда-

придружител.

• 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 

се заплаща пълната тарифа 

без детско намаление, плюс 

UM такса в размер на 50 евро 

на отсечка за международни 

полети и 30 евро за вътрешни 

полети. Зa София – Лондон 

таксата е 60 евро, а за Лондон 

– София е 60 паунда.

•По желание на родителите, 

деца от 12 до 18 г. могат също 

да се възползват от услугата 

container are 110 x 65 x 70 cm. 

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.

Pets’ transportation is a subject 

to compulsory confirmation from 

the Airline. 

Only dogs and cats are 

acceptedfor transport.

Animal transportation to and 

from Great Britain is not allowed. 

The fighting and dangerous 

breeds are accepted for carriage 

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.

Please note that in case of a 

connecting flight, the luggage 

permit of the other carrier must 

be checked and observed with. 

We also advise you to request 

UPGRADE at least 2 hours before 

the departure from Sofia in order 

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. 

всичките предимства.

Таксата за услугата Upgrade 

e 50 евро* в посока по вътрешни 

линии и 100 евро* в посока 

по международни линии.

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 отсечката Лондон – София 

таксата е 100 паунда.

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. 

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

the service, against payment of 

the UM fee. They are provided 

the same service as for children 

between 5 and 11 years of age.

 

In order to take advantage 

of the service, you should make 

your inquiry at least two weeks 

prior the flight at callfb@air.bg

Your child must carry a valid 

passport with him/her. One flight 

attendant can accompany two 

children from the same family – 

brothers and sisters who travel 

together. For them is paid 

a single UM fee.

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.

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

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.

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.

only as cargo.

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 condi-

tions of Regulation 576/2013. The 

regulation is mandatory for all EU 

member countries. During check-

in the pet's documents will be 

thoroughly checked. The passport 

must comply with the generally 

accepted international model.

to enjoy catering as part of 

all the benefits of the service.

The Upgrade fee is EUR 50 in 

direction for domestic flights 

and EUR 100 in direction for 

all international flights. 

Upgrade can be purchased at 

our Customer Service Center: 

+(359) 2 40 20 400 or via e-mail: 

callFB@air.bg, and also in the 

Bulgaria Air offices, through the 

ticket issuer or at the airport before 

the flight.
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THE FACE OF 

Airbus A319-112

Embraer 190-100

Airbus A320-214

Boeing 737-300

SOFIA – MOSCOW
VARNA / BURGAS – MOSCOW

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

SOFIA – MADRID
MADRID – LAS PALMAS / TENERIFE

SOFIA – AMSTERDAM

VARNA/BURGAS – SOFIA – BUCHAREST 

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. 

SOFIA – ROME / MILAN / VARNA / BURGAS
ROME – MILAN / TURIN / FLORENCE / GENOA / NAPLES 

/ PIZA / VENICE / BOLOGNA / TRIEST / VERONA / 
CATANIA / BARI / PALERMO / LAMECIA TERME / 

BRINDIZI / REGGIO CALABRIA / MADRID / BARCELONA / 
AMSTERDAM / LONDON / PARIS / BRUSSELS / PRAGUE / 

GENEVA / MALTA

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

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

LARNACA – TEL AVIV

Sofia – Doha / Bucharest / Varna / Burgas 

Airbus A320-214
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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.

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. 

Дестинации
Destinations

CODESHARE PARTNERS SPA PARTNERS INTERLINE PARTNERS:

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 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.

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.

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. 

Saint Petersburg

Budapest

Kiev

Doha
Dubai

Barcelona 

Lisbon

Belgrade

Helsinki

Stockholm

Göteborg

Copenhagen 

Stuttgart

Тhessaloniki

Corfu

Rhodes

Heraklion
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Tel Aviv

Burgas  

Varna 

Nice 

Copenhagen

Frankfurt 

Munich

Paris

Москва

Sofia 

  
    

Bucharest 

Chisinau

Satu Mare

  Larnaca      

Tel Aviv
Belgrade 

Istanbul

Vienna

Iasi

Budapest

Kiev

H
el

si
nk

i

Ljubljana

Tirana

Studttgart

Podgorica
Tivat

Zurich

Amsterdam Berlin

Brussels
Dusseldorf

Zagreb

Prague

Stockholm

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

Reykjavik

New York

Atlanta

Chicago

Detro
it
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ngelesDallas 

Washington, D.C.

San Francisco

Aberdeen

Edinburgh
Glasgow

Newcastle

Manchester

Helsinki

Sofia 

  
    

Burgas  

Varna 

Kilim
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Ha
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Colombo

Lim
a

Stavanger

Bergen

Minneapolis
Philadelphia

Seattle

Boston
Montreal

Toronto

Nairobi

Amsterdam

Oslo

Bristol
via Amsterdam

Nice

Yerevan

Doha

Tbilisi

Cairo 

Athens  

Larnaca

Tel Aviv

Beirut 

Burgas  

Varna 

Sofia 

Corfu

Santorini 

Heraklion 

Rhodes 

Mykonos

Chania

via Athens

via Belgrade

Chicago

Palma de Mallorca

 Barcelona 

Madrid 

Sofia 

  
    

Lisbon 

Malaga

Burgas  

Varna 

Philadelphia

Brussels
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New York

Te
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rife

via Barcelona

Казабланка

Hannover

Düsseldorf 

Bremen

Erfurt 
Dresden 

Munich

Berlin

Sofia 

 
    

Casablanca

Seville

Lisbon 

Burgas  

Varna 

Bucharest

Doha

via Bucharest

New York New YorkChicago
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Александрия

Bristol

Manchester

Ларнака

Тел Авив

Brussels

Кайро

Аман

Бейрут

Sofia 

     

Riga

London

Geneva

Lisbon 

Burgas  

Varna 

Porto

Toulouse

Oslo

Ta
llin

n

Porto

M
ombasa  

Riga

O
slo

Copenhagen

Billund

Bi
llu

nd

via Brussels

Doha

Sofia

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
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Dubai 

Dallas

Lisbon

Burgas  

Varna 

Charlotte

Seattle

Helsinki

Sofia 

  
    

Punta CanaCancun

Las Vegas

Minneapolis

Toronto

Halifax

Portland
Phoenix

Vancouver

Havana

Reykjavik

Tel Aviv

Tel Aviv

Riga

Hels
ink

i

Doha

Zagreb

Лететe до всяка точка на света с България Еър и партньори.
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Bilbao 

Seville

Lisbon 

Porto

Granada

Burgas  

Varna 

Madrid 

New York

via Madrid

via 
Frankfurt

Burgas  

Varna 

Chicago 

Reykjavik

San Francisco
Boston

New York 

Washington, D.C.

Las Vegas
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Orlando 
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i

New York 

Mauritius

Addis Ababa

Aberdeen

Manchester

Edinburgh

London

Sofia 

  
    

Dublin

Glasgow

Chicago 
Atlanta
Seattle

Raleigh Durham

Dallas
Charlotte

Moscow

Moscow via London
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 New York

Doha
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Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners.
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SOF
BOJ
VAR

Customer Service Center

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

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

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

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

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

Varna City Office

55, 8-mi primorski polk blvd
Working Hours:
Monday - Friday: 
09:00 - 17:00 Local time
Saturdays customers are served by email 
and phone from 10:00 to 16:00 Local time.

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

Shumen City office

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

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

BRU

Belgium, Brussels

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

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

BER 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

LON

United Kingdom, London

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

phone:  +44 208 745 9833  
+44 788 966 4174 

e-mail: LHR@bulgaria-air.co.uk
www.air.bg

MOW Russia, Moscow 

City Office
3 Kuznetzkiy Most Str., Moscow,  
125009, Russia
Working hours: 
Monday - Friday: 
09:00-13:00/14:00-18:00 Local Time 
Saturday:  10:00-14:00  

(between June and 
September)

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

moscow@air.bg 
www.air.bg

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

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

TLV

Israel - Tel Aviv

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

USA

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

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

БЪЛГАРИЯ ЕЪР: Къде да ни намерите?

BULGARIA AIR: Where to find us?



За повече информация и резервации: 
+359 888 77 33 44 
office@campinggradina.com
reservations@campinggradina.com

www.campinggradina.com

Забравете света 
и открийте своя...
Резервирайте с код: BGAIR и се възползвайте от:
-10% отстъпка за престой в периода 15.08-31.08
-15% отстъпка за престой в периода 01.09-30.09 




