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е толкова над обичайните клиширани и рекламно 
манипулирани четива в самолетите. 

Благодарим ви, че уважавате вашите читатели и 
че хвърляте светлина върху една страна на Бълга-
рия, която често е пропускана от посетителите й: 
дълбока интелигентност и свеж поглед върху света. 

Поздравления за авторите и корпоративните 
лидери, които са позволили появата на този инте-
ресен глас". 

Оттогава сме получавали много подобни писма. 
А също и много писма, които ни съобщават, че сме 
умствено късогледи, тотално неинформирани и 
изобщо нищо не разбираме от света. 

Истината е, че се радваме и на двата вида. 
Защото те еднакво добре доказват, че сме изпъл-
нили основната си цел: да бъдем четени. Заслуга-
та е и на нашия екип, и на нашите партньори, и на 
двете компании, които стоят зад нас - Инвестор 
Медия Груп и България Ер. Но преди всичко заслуга-
та е, разбира се, на нашите читатели. Затова ви 
благодарим за тези 100 броя. И започваме следва-
щите сто. 

Константин Томов,
Главен редактор  

Уважаеми пътници,
Добре дошли на борда на България Ер!

В негова чест искам да започна с това, че пово-
дът ни за празнуване е донякъде измамен. Бордното 
списание на "България Ер" има зад гърба си не 100, а 
178 броя. 

Причината да започнем да броим от нулата 
през 2010 година бе, че сменихме философията на 
изданието. Идеята бе да се откажем от типично-
то съдържание на самолетно списание - лековати 
текстове за хапване, пийване, пътуване и недвижи-
ми имоти, и вместо това да заложим на сериозни 
анализи на икономическия, политическия и култур-
ния живот. 

Никой не беше правил това преди с едно бордно 
списание. А когато правиш нещо, което никой не е 
опитвал преди, винаги се намира някой да ти каже, 
че вероятно има добра причина за това. Едва след 
първите получени обратни реакции започнахме да 
вярваме, че сме на прав път. 

Искам да ви цитирам откъс от едно от онези 
първи писма, написано през 2011 от Джудит и Рей-
мънд Хансен от Лос Анджелис, пътували с нас от 
Берлин до София и обратно. 

"Съпругът ми и аз", писа ни Джудит, "сме 
удивени от качеството на статиите, тяхната 
задълбоченост, яснота и най-вече честност. Това 

Един по-опитен в тези неща човек беше казал, че хубавата реч 
има силно начало, паметен финал и почти нищо между тях. 
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In his honour, I would like to start by saying 
that the reason for our celebration is somewhat 
misleading. The Bulgaria Air inflight magazine 
has been published in 178, rather than in just 
100 issues. 

The reason why we started counting 
from zero in 2010 was that we changed the 
philosophy of the publication. The idea was 
to move away from the typical content of an 
airplane magazine – lighthearted articles about 
food, drink, travel and property, and instead to 
bet on serious analyses of economic, political 
and cultural life. 

Nobody had ever done this with an inflight 
magazine. And when you do something that 
nobody has done before, someone will always 
say that there is probably a good reason for it. It 
wasn’t until we received the first feedback that 
we started to believe we were on the right track. 

Let me quote a passage from one of 
those first letters, written in 2011 by Judith 
and Raymond Hansen from Los Angeles, who 
travelled with us from Berlin to Sofia and back. 

"My husband and I," Judith wrote, “are 
amazed at the quality of the articles including 
their thoughtfulness, clarity, and even honesty. 
It is so far above the typical slick and usually ad 
manipulated  airline reading we usually get from 
carriers...

Thanks for respecting your readers and 
giving us something that reflects a piece of 
Bulgaria that is often missed by visitors: a deep 
intelligence and fresh way of seeing the world. 

Congratulations to the writers and the 
corporate powers that allowed this interesting 
voice”

We have received many similar letters since 
then. Along with many letters that tell us that we 
are intellectually myopic, totally uniformed and 
do not understand the world at all. 

The truth is that we are happy to receive 
both kinds. Because they show equally well 
that we have fulfilled our main goal: to be read. 
Credit for this goes to our team, our partners 
and the two companies that back us – Investor 
Media Group and Bulgaria Air. But the main 
credit does, of course, go to our readers. That’s 
why we thank you for these 100 issues. And we 
are starting on the next hundred. 

Konstantin Tomov 
Editor-in-Chief

Dear Passengers,

Welcome aboard Bulgaria Air!

A person well versed in these things 
had said that a good speech has a 
strong beginning, a memorable end 
and almost nothing in between. 
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THE 8.

BMW M850i xDrive:
Среден разход на гориво: 10,5-10,0 л/100 км; 
CO2 емисии в г/км (комбинирано): 240–228

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

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

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

М Кар София
1407 София, бул. Черни връх 53, 
тел.: 02/ 45 17 800, www.bmw-mcarsofia.bg, 
contact@bmw-mcarsofia.bg

За повече информация и индивидуална оферта, моля обърнете се към вашия М Кар дилър.
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Когато една държава предприема решаваща промя-
на в политиката си, обичайната последователност 
на задаваните въпроси е "Защо" (или даже "Дали"), 
после "Как", и накрая "Кога". Българският опит за 

членство в механизма ERM II - и съответно в еврозоната 
- е структуриран по точно обратния начин. Той започна с 
въпроса "Кога". После, когато първоначалният план на прави-
телството се оказа неприложим, се стигна до въпроса "Как". 
Той получи отговор от европейските институции и процеду-
рата вече е в ход, но все още никой в България не си задава 
въпроса "Защо". Много хора извън България обаче го задават. 

АКО сТЕ сЛЕДИЛИ МЕсТНИТЕ МЕДИИ, може и да не сте 
разбрали напълно какво се случи с пътя към еврозоната това 
лято. Оригиналната идея на правителството, както сподели 
преди година финансовият министър Владислав Горанов пред 
Investor dIGEST, бе да подаде заявка за членство във валут-
ния механизъм ERM II и "на другия ден" след приемането в него 
да поиска и влизане в банковия съюз, което би поставило бан-
ките в България под надзора на ЕЦБ. "Гледаме с недоверие на 
едно решение да бъдем ангажирани първо с присъединяване 
към банковия съюз - което между другото може да стане 
само по наша молба - преди приемането в ERM II", каза то-
гава Горанов. 
След месеци неофициални преговори обаче - неофициални, за-
щото ЕЦБ не би могла да представи официални доводи защо е 
скептична към покриващата всичките й изисквания България 
- правителството бе принудено да размисли. Писмото, което 
страната изпрати на 18 юли, е не за членство в ERM II, а имен-
но за влизане в банковия съюз чрез така нареченото "споразу-
мение за тясно сътрудничество". На практика това означава 
българската банкова система да се постави под надзорa на 
ЕЦБ чрез т. нар. "единен надзорен механизъм" (SSM). 

НИТО ЕДНА ДРУгА сТРАНА В Ес не го е правила до момен-
та. Нито пък някоя от предишните присъединили се към ев-
розоната държави е била подлагана на такава процедура. В 
замяна България не получава никакви гаранции за влизане в 
ERM II. Страната трябва да изпълни шест групи изисквания 
от страна на Франкфурт - като се започне от повторна 
проверка на качеството на активите на някои банки и се 
приключи с реформа на държавните предприятия. Оценката 
на напредъка във всяка от тези сфери е повече или по-малко 
субективна. На практика всичко ще зависи от нагласите в 
Брюксел и Франкфурт догодина - след изборите за европей-
ски парламент идната пролет и при предстоящо изтичане 
на мандатите на повечето членове на борда на ЕЦБ, както и 
на шефката на единния европейски надзор. Какви ще са тези 
нагласи, в момента е невъзможно да се прогнозира. 
В България това развитие не предизвика кой знае какви дис-

кусии. Но за сметка на това то здравата разбуни духовете в 
други членки, които са обвързани юридически с изискването 
да приемат еврото. Те откровено се опасяват, че безпреце-
дентният натиск и нерегламентираните условия, на които 
европейските институции подложиха България, могат да се 
прехвърлят и върху тях. 

"НА ХАРТИЯ БЪЛгАРИЯ ИЗгЛЕЖДА идеалният кандидат (за 
еврото): за разлика от много от текущите членове на ев-
розоната, тя всъщност изпълнява ключовите критерии от 
Маастрихт", коментира Моймир Хампл, подуправител на чеш-
ката национална банка, по време на една конференция за бъде-
щето на еврото в Копенхаген. "Но идеята за българско член-
ство не е привлекателна за много от технократите в ЕЦБ и 
за представителите на някои членки на ЕС. Затова от години 
българите бяха дискретно обезкуражавани да кандидатстват 
за ERM II... Тази година обаче те си пробваха късмета: веро-
ятно смятаха, че няма да дочакат по-добър момент от бъл-
гарското председателство на ЕС и гръмките настоявания на 
Жан-Клод Юнкер, че еврото трябва да стане валута на целия 
Съюз. Последваха сложни преговори, чийто резултат е от 
ключово значение за всички членки на ЕС извън еврозоната. 
Не е достатъчно, че България изпълнява ключовите критерии 
от Маастрихт: нови критерии бяха измислени специално, за 
да направят българския път към еврото колкото е възможно 
по-труден и унизителен". Още преди България да влезе в ERM 
II, тя ще трябва да се присъедини към банковия съюз, да плаща 
своята вноска в Европейския механизъм за стабилност и да 
остави ЕЦБ да издържи задълбочена проверка на банковия й 
сектор, подчертава Хампл. "С други думи, тя трябва да пла-
ща пълната цена на членството в еврозоната години, преди 
да стане реален член - и без никакви гаранции, че това ще 
се случи". А заявлението на еврогрупата, че занапред всички 
останали кандидати за еврозоната ще трябва да минат по съ-
щия път, на практика затваря вратата към еврото на страни 
като чехия, казва Хампл. 

ЗАЩО БЪЛгАРсКОТО ПРАВИТЕЛсТВО се съгласи на тези 
условия, е въпрос без ясен отговор. Официалната позиция, 
заявена от министъра на финансите, бе, че допълнителни-
те условия са били продиктувани от ниската степен на кон-
вергенция (тоест от изоставането на българските доходи 
от европейските). А условията, наложени от Франкфурт, са 
така или иначе естествени цели на българското общество: 
и гарантирането на стабилността на финансовия сектор, и 
повишаването на доходите, подчерта Горанов.
Някои коментари обясняват решението и с търсенето на 
политически дивиденти (най-малкото спорно обяснение, за-
щото общественото мнение за еврото в България съвсем 
не е еднозначно позитивно). Други го тълкуват като опит  

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография АРХИВ

Три години по-късно българската банкова система отново ще бъде 
оценявана от ЕЦБ. Какви рискове крие това за България?

BUSINESS
EUROZONE
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The Twilight 
Zone

When a country makes a decisive 
change in its policy, the usual 
sequence of questions asked is 
“Why” (or even “Whether”), then 

“How”, and finally “When”. The Bulgarian attempt 
for membership in the European Exchange Rate 
Mechanism (ERM II) – and in the Eurozone, re-
spectively – is structured exactly the other way 
around. It starts with the question “When”. Then, 
when the government’s original plan proved un-
feasible, came the question “How”. It received an 
answer from the European institutions and the 
procedure is already underway, yet still nobody 
in Bulgaria is asking the question “Why”. Many 
people outside Bulgaria, however, do. 
 
IF YOU HAVE FOLLOWED THE LOCAL ME-
DIA, you may possibly not have fully understood 
what happened with the road to the Eurozone 
this summer. The government’s initial idea, as 
Finance Minister Vladislav Goranov told Investor 
dIGEST a year ago, was to apply for member-
ship in ERM II and “the next day” after acceding 
to also ask for entry in the Banking union, which 
would place banks in Bulgaria under the su-
pervision of the European Central Bank (ECB). 
"We are sceptical about an option of joining the 
Banking union first - which, incidentally, can 
happen only at our own request – and accede to 
ERM II later," Goranov said at the time. 
After months of unofficial talks, however – unof-
ficial because the ECB could not provide official 
reasons why it was sceptical towards Bulgaria 
which meets all its requirements – the govern-
ment was forced to reconsider. The letter sent 
by the country on July 18 was not for member-
ship in ERM II but for entry in the Banking union 
through the so-called Close Cooperation Agree-
ment. In practice, this means that the Bulgarian 
banking system is placed under the ECB’s su-
pervision through the Single Supervisory Mecha-
nism (SSM). 

NO OTHER EU MEMBER STATE has ever done 
so. Nor has any of the countries that previously 
joined the euro area been subjected to such a 
procedure. In return, Bulgaria is getting no guar-
antees for entry in ERM II. The country has to 
meet six sets of requirements from Frankfurt 
- starting with a repeat Asset Quality Review 
(AQR) of some banks and ending with a reform 
of state-owned enterprises. The assessment of 
progress in each of these spheres is more or 
less subjective. In practice, everything will de-
pend on the attitudes in Brussels and Frankfurt 
next year – after the European Parliament elec-
tion next spring and the forthcoming expiration 
of the terms of office of most ECB board mem-
bers, as well as of the head of SSM. These at-
titudes are impossible to predict at the moment. 
In Bulgaria, this development did not call forth 
any major discussions. Instead, it caused quite 
a stir in other member states which are legally 
bound to the requirement to adopt the euro. 
They openly fear that the unprecedented pres-
sure and unregulated conditions to which the 
European institutions subjected Bulgaria could 
well be transferred to them. 

“ON PAPER, AT LEAST, BULGARIA APPEARS 
TO BE an ideal candidate [for the euro]: unlike 
many of the current members of the Eurozone, 
it actually fulfils the key Maastricht criteria,” Mo-
jmir Hampl, Vice-Governor of the Czech National 
Bank, said at a press conference on the future of 
the euro in Copenhagen. “But the idea of Bulgar-
ian membership is not an appetizing one to many 
technocrats at the ECB and to the representatives 
of some Eurozone member states. So, for many 
years, Bulgarians have been tacitly discouraged 
from applying to ERM II… This year, however, 
they tried their luck: perhaps they felt that the 
conditions would never get any better than under 
the Bulgarian presidency of the Eu and Jean-
Claude Juncker's vocal emphasis on how the 
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Three years on, the Bulgarian banking system will again be 
reviewed by the ECB. What are the risks for Bulgaria?

euro should become the currency of the entire 
union. Complicated negotiations followed, and 
their result is of key importance to all Eu member 
countries outside the Eurozone. It's not enough 
that Bulgaria fulfils the important Maastricht cri-
teria: new criteria were thought up specifically 
to make the Bulgarian path to the euro as dif-
ficult and humiliating as possible. Prior to entering 
ERM II, Bulgaria has to join the Banking union, 
pay its share in the European Stability Mechanism 
(ESM), and let the ECB conduct a deep audit of 
its financial sector. In other words, it has to pay all 
the costs of Eurozone membership many years 
before it becomes a member - and without any 
assurance that it will be accepted to the club at 
all." And the Eurogroup’s statement that “in the 
future all countries wishing to enter ERM II are 
expected to follow these humiliating conditions, 
practically closes the door to euro membership 
for countries as the Czech Republic,” Hampl says. 

WHY THE BULGARIAN GOVERNMENT agreed 
to these conditions is a question without a clear 
answer. The official position stated by the Fi-
nance Minister was that the additional conditions 
were dictated by the low level of convergence 
(i.e. by the lagging of Bulgarian incomes behind 
European ones). And the conditions imposed by 
Frankfurt are anyhow natural goals of Bulgar-
ian society: ensuring the stability of the finan-
cial sector and increasing incomes, Goranov 
stressed.
Some comments also explain the decision with 
the search for political dividends (an arguable 
explanation because public opinion about the 
euro in Bulgaria is not at all unequivocally posi-
tive). Others interpret it as an attempt by the 
Borissov Cabinet to appear to Brussels as the 
“amenable” partner from the East, as a counter-
point to the  increasingly more criticised Prague, 
Budapest and Warsaw. And thus also to protect 
the Eu funds earmarked for Bulgaria from the 
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restrictions and tighter control Hungary and Po-
land can expect. 

ONE WAY OR ANOTHER, THE PROCESS IS 
UNDERWAY. The ECB has even announced the 
names of the Bulgarian banks it will subject to 
asset quality reviews and stress tests (interest-
ingly, it did so before the Bulgarian Parliament 
has voted for the amendments to the Bulgarian 
National Bank (BNB) Act that would legally al-
low it – which raises some questions about the 
Bulgarian sovereignty).
As a rule, these are the three largest credit insti-
tutions in the country: uniCredit Bulbank,  dSK 
Bank and united Bulgarian Bank. To these, the 
ECB has decided to add another three: First 
Investment Bank (Fibank), Central Cooperative 
Bank (CCB) and Investbank. Notably, the sec-
ond list practically includes the three largest 
Bulgarian-owned banks – which could fuel the 
suspicions voiced during the previous assets re-
view that the supposedly impartial watch from 
Frankfurt may also hide the interests of interna-
tional giants, hungry for new conquests. 
Insiders to the negotiations, however, say that 
the choice of Fibank and CCB is mostly based 
on their size. Initially, the Bulgarian development 
Bank (although it is not a typical commercial 
bank and is state-owned) was considered as the 
third institution for the asset review, and later Al-
lianz Bank Bulgaria. ultimately, the choice fell 
on Investbank. In fact, other banks may also 
be added to the six – the ECB hinted that after 
their upcoming merger, Eurobank Bulgaria and 
Piraeus Bank Bulgaria may also be subjected to 

a stress test if they are among the three largest 
institutions on the market. This could possibly 
also apply to Societe Generale Expressbank if it 
should merge with dSK Bank. 

WHAT ARE THE RISKS OF THIS REVIEW? At 
first glance small because the Bulgarian banks 
have already successfully passed such a pro-
cedure in 2016. Their capital adequacy is well 
above the requirements of the BNB, not to men-
tion the far lower levels in the euro area. And 
2018 looks like being the best year for Bulgar-
ian banks since the crisis in terms of assets and 
profit. Moreover, this time they will not have to 
pay for the asset reviews – the costs will be 
borne by Frankfurt. The AQR will probably re-
quire administrative capacity and hamper their 
work, but this is unlikely to be dramatic.
According to observers, however, the suppos-
edly routine procedure actually also hides more 
serious threats.

RISK NO. 1 – MALICE. This may perhaps be too 
strong a word, but many share Mojmir Hampl’s 
assessment that some technocrats in Frank-
furt, as well as some of the leading Eu member 
states, do not want Bulgaria in the Eurozone, 
at least not at this stage. They have no legal 
grounds to stop it. But they could try to paint the 
picture in Bulgaria as gloomy as possible. 
In asset reviews there are always enough factors 
that are assessed subjectively. In Bulgaria, these 
factors are even more because some assets lack 
a developed secondary market that could provide 
accurate prices. A popular example is that of the 

assets of a credit institution in the area of the 
former Kremikovtsi Steel Complex. How should 
they be viewed? As land in a polluted industrial 
zone where industry is no longer developing? Or 
as land in the main direction of Sofia’s future ex-
pansion with already established infrastructure? 
There is truth in both interpretations. But putting 
an emphasis on only one of them can drastically 
change the assets review. 

RISK No. 2 – DIVERTING ATTENTION. Another 
possible reason for the ECB to tip the scales 
in favour of maximum stringency is linked to its 
own blunders elsewhere. Many in Europe are 
inclined to also blame the Central Bank both 
for the problems with the Italian banking sector 
and the money laundering scandals (especially 
those at danske Bank and deutsche Bank). Re-
cent years have shown that at such times the 
temptation to shift the blame somewhere to the 
East is very strong. 
And there definitely are things to divert atten-
tion from. disturbing voices started being heard 
even at the top of the ECB. In November, Luis de 
Guindos, Vice-President of the European Central 
Bank, dropped a bombshell by saying that no less 
than 12 credit institutions in the euro area, includ-
ing some of the largest ones, are undercapital-
ised and have to consolidate their positions. 
The banks cited by de Guindos include deutsche 
Bank, BNP Paribas, Societe Generale and the 
Italian Banco BPM. Their common equity tier 1 
capital (CET1) varies between 6.67% and 8.64% 
according to the latest stress tests. For the ECB, 
everything over 5.5% is acceptable, but de Guin-
dos says that banks left with capital worth less 
than 9% “should increase robustness and en-
hance capital positions to meet future challeng-
es and therefore they will be closely monitored.” 
For the sake of comparison, the Bulgarian Banks 
to be reviewed have a СЕТ1 of minimum 12%, 
and in some cases it exceeds 20%. 

TO MEET THE REQUIREMENTS of de Guin-
dos, deutsche Bank, Societe Generale and BNP 
Paribas alone will have to raise additional capital 
of 11 billion euros, Reuters calculated. Which 
probably also explains why a few days later an 
ECB spokesperson officially denied his words, 
saying that there was “no automatic link” be-
tween European banks' stress test results and 
their capital requirements.
However, this does not mean that the dispute has 
ended. de Guindos, a former Spanish finance 
minister, joined the ECB’s board this summer, and 
is expected early next year to also replace Sabine 
Lautenschlaeger as vice chair of the SSM. If he 
does, he will yet be able to impose his opinion. 
Whether such voices could change the custom 
of the European institutions to fix their eyes on 
Central and Eastern instead of on Western Eu-
rope, only time will tell. Meanwhile, the Bulgarian 
banking system remains the most reviewed one 
on the continent. 

"The banks left with capital worth less than 
9% should increase robustness and enhance 
capital positions to meet future challenges 
and therefore they will be closely monitored"

Луис де Гиндос 
Luis de Guindos

BUSINESS
EUROZONE
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 на кабинета Борисов да се представи пред 
Брюксел като "сговорчивия" партньор от 
Изток, като контрапункт на все по-често 
критикуваните Прага, Будапеща и Варшава. 
А с това да предпази и предназначените за 
България еврофондове от рестрикциите и 
завишения контрол, които се очертават в 
случаите с унгария и Полша. 

ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ, ПРОЦЕсЪТ Е ВЕЧЕ В 
ХОД. Европейската централна банка дори 
обяви имената на българските банки, кои-
то ще подложи на проверка на активите и 
стрес тестове (интересен детайл е, че го 
направи, преди още българският парламент 
да е гласувал промените в закона за БНБ, 
които биха го позволили юридически - което 
повдига някои въпроси за българския суве-
ренитет).
По правило това са трите най-големи 
кредитни институции в страната - "уни-
кредит Булбанк", "Банка ДСК" и "Обедине-
на българска банка". Към тях ЕЦБ реши да 
прибави още три: "Първа инвестиционна 
банка", "Централна кооперативна банка" 
и "Инвестбанк". Прави впечатление, че 
във втория списък са на практика трите 
най-големи банки с български собствени-
ци - което би могло да подхрани дочутите 
още при предишната проверка на активи-
те подозрения, че зад уж безпристрастния 
поглед от Франкфурт могат да се крият и 
интересите на жадни за нови завоевания 
международни гиганти. 
Запознати с преговорите обаче твърдят, 
че изборът на ПИБ и ЦКБ е най-вече на база 
големината им. За третата проверявана 
институция първоначално се е спрягала 
Българска банка за развитие (въпреки че 
не е типичната търговска банка и е дър-
жавна собственост), а после - "Търговска 
банка Алианц". В крайна сметка изборът 
е паднал върху "Инвестбанк". Впрочем към 
шестте могат да се добавят и още - ЕЦБ 
намекна, че след предстоящото си слива-
не "Пощенска банка" и "Банка Пиреос" също 
може да бъдат подложени на стрес тест, 
ако се окажат сред трите най-големи ин-
ституции на пазара. Евентуално това би 
могло да важи и за "Сосиете Женерал - Екс-
пресбанк", ако се осъществи сливането й с 
"Банка ДСК". 

КАКВИ РИсКОВЕ КРИЕ ТАЗИ ПРОВЕРКА? 
На пръв поглед - малки, защото български-
те банки вече минаха успешно през такава 
процедура през 2016 година. Капиталовата 
им адекватност е доста над изискванията 
на БНБ, да не говорим за далеч по-ниски-
те нива в еврозоната. А 2018 се очертава 
като най-добрата година за българските 
банки от кризата насам, що се отнася до 
активи и печалба. Освен това този път 
няма да им се налага да плащат за провер-

ката - разходите ще се поемат от Франк-
фурт. Вероятно проверката ще погълне ад-
министративен капацитет и ще затрудни 
работата им, но това едва ли ще е в драс-
тична степен. 
Според наблюдатели обаче уж рутинната 
процедура всъщност крие и по-сериозни за-
плахи.

РИсК №1 - ЗЛОНАМЕРЕНОсТ. Това е може 
би силна дума, но мнозина споделят прецен-
ката на Моймир Хампл, че някои технокра-
ти във Франкфурт, както и някои от воде-
щите държави в ЕС, не искат България в 
еврозоната, поне на този етап. Те нямат 
легални основания да я спират. Но биха мог-
ли да опитат да представят картината у 
нас максимално мрачна. 
При проверките на активите винаги има 
достатъчно фактори, които се оценяват 
субективно. В България тези фактори са 
дори повече, защото за някои активи липс-
ва развит вторичен пазар, който би могъл 
да даде точни цени. Популярният пример е 
с активите на една кредитна институция 
в района на бившия комбинат "Кремиковци". 
Как трябва да се разглеждат те? Като те-
рени в замърсена индустриална зона, къде-
то вече не се развива индустрия? Или като 
терени в главното направление за бъдещо 
разрастване на София, с вече създадена ин-
фраструктура? И в двете тълкувания има 
истина. Но наблягането само на едно от 
тях може драстично да промени оценката 
на активите. 

РИсК №2 - ОТКЛОНЯВАНЕ НА ВНИМАНИЕ-

ТО. Още една възможна причина ЕЦБ да 
наклони везните в полза на максималната 
строгост е свързана със собствените й 
пропуски на други места. Мнозина в Европа 
са склонни да винят централната банка и 
за проблемите с италианския банков сек-
тор, и за скандалите с пране на пари (осо-
бено тези с danske Bank и deutsche Bank). 
Последните години показаха, че в такива 
моменти изкушението да се прехвърли топ-
ката някъде на Изток е твърде силно. 
А определено има от какво да се отклоня-
ва внимание. По върховете в самата ЕЦБ 
започнаха да се чуват смущаващи спокой-
ствието гласове. През ноември Луис де 
Гиндос, вицепрезидент на централната 
банка, хвърли бомба с твърдението, че цели 
12 кредитни институции в еврозоната, 
включително няколко от най-големите, са 
недостатъчно капитализирани и трябва да 
заздравят позициите си. 
Сред споменатите от де Гиндос са 
deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale 
и италианската Banco BPM. При тях адек-
ватността на базовия капитал от първи 
ред (CET1) се колебае между 6.67% и 8.64% 
според последните стрес тестове. За ЕЦБ 
всичко над 5.5% е приемливо, но де Гиндос 
твърди, че банките с под 9% адекватност 
са в отслабена позиция и "трябва да уве-
личат устойчивостта си и да подобрят 
капиталовите позиции, за да се справят с 
бъдещите предизвикателства, и затова ще 
бъдат наблюдавани отблизо". Само за срав-
нение българските банки, които ще бъдат 
проверявани, имат адекватност СЕТ1 от 
минимум 12%, а при някои тя надхвърля 20%. 

ЗА ДА ПОКРИЯТ ИЗИсКВАНИЯТА на Де 
Гиндос, само deutsche Bank, Societe Generale 
и BNP Paribas ще трябва да наберат до-
пълнителен капитал от 11 милиарда евро, 
изчисли Reuters. Което вероятно обяснява 
и защо няколко дни по-късно говорител на 
ЕЦБ официално опроверга думите му и зая-
ви, че "няма пряка връзка" между резултати-
те от стрестестовете и капиталовите 
изисквания на централната банка. 
Това обаче съвсем не означава, че спорът 
е приключил. Де Гиндос, бивш финансов ми-
нистър на Испания, влезе в борда на ЕЦБ 
това лято, а очакванията са в началото 
на идната година да замени и Сабине Лау-
теншлегер като заместник-шеф на Единния 
надзорен механизъм. Ако е така, той тепър-
ва ще има възможности да налага мнение-
то си. 
Дали такива гласове биха могли да проме-
нят навика на европейските институции да 
се вторачват в Централна и Източна Ев-
ропа за сметка на Западна, само времето 
ще покаже. Междувременно българската 
банкова система си остава най-често про-
веряваната на континента. 

"Нови критерии 
бяха измислени 
специално, за 
да направят 
българския път към 
еврото колкото е 
възможно по-труден 
и унизителен"

Моймир Хампл
Mojmir Hampl
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The European Parliament has voted in favour 
of the trade agreement with Japan, known as 
“cars for cheese”, and it will enter into force as 
early as on the 1st of February 2019. Thanks 
to it the customs duties for import of Japanese 
automobiles and automotive components in the 
community will be repealed, and in return many 
European goods will be relieved of the Japa-
nese customs duties, amounting at the moment 
to around 1 billion EuR per year.
The agreement concerns several fields that are 
important for Bulgaria, such as the production 
of cheese, yoghurt and wine. Additionally, Ja-
pan will also recognize the trademark right for 
geographic origin, so that in the future only Bul-
garian producers will be able to sell “Bulgarian” 
yoghurt in the country.  
This is the largest trade agreement of the Eu 
with another country up until this moment. It 
will open the European market for the Japa-
nese car manufacturers, which until now 
were clearly suffering from the import duties 
or were getting around them at the price of 
outsourcing their productions in Europe. Most 
taxes in the automotive sector however will be 
repealed in several stages, with transitional 
periods, which in some cases are lasting for 
up to 15 years.
The decision of the American president donald 
Trump to withdraw the uSA from the Trans-Pa-
cific Partnership (TPP) has facilitated and ac-
celerated the negotiations between the Eu and 
Japan, the European Commissioner for Trade 
Cecilia Malmström comments.
At the moment the European exports for Japan 
are amounting to around 85 billion EuR annu-
ally. The estimates are for it to be growing by 
13% per year after the agreement. 

Търговското споразумение 
между ЕС и япония влиза в сила 
от 1 февруари

The trade agreement between the 
Eu and Japan will enter into force 
on the 1st of February

Европейският парламент гласува в подкре-
па на търговското споразумение с япония, 
известно като "коли срещу сирене", и то ще 
влезе в сила още на 1 февруари 2019 година. 
Благодарение на него ще отпаднат митата 
за внос на японски автомобили и авточасти 
в общността, а в замяна множество евро-
пейски стоки ще бъдат освободени от япон-
ските мита, възлизащи в момента на около 
1 милиард евро годишно. 
Споразумението засяга няколко важни за 
България области, като производството на 
сирене, кисело мляко и вино. В допълнение 
япония ще признае и правото на запазена 
марка за географски произход, така че за-
напред в страната единствено български 
производители ще могат да продават "бъл-
гарско" кисело мляко. 
Това е най-голямото търговско споразуме-
ние на ЕС с друга държава до момента. То 
ще отвори европейския пазар за японските 
автомобилостроители, които до момента 
страдаха отчетливо от вносните мита или 
ги заобикаляха с цената на изнасяне на про-
изводства в Европа. Повечето такси в ав-
томобилния сектор обаче ще отпаднат на 
няколко етапа, с преходни периоди, които в 
някои случаи продължават до 15 години. 
Решението на американския президент До-
налд Тръмп да изтегли САЩ от тихооке-
анското търговско партньорство (TPP) e 
улеснило и ускорило преговорите между ЕС и 
япония, коментира еврокомисарят по търго-
вията Сесилия Малмстрьом. 
В момента европейският износ за япония 
възлиза на около 85 милиарда евро годишно. 
Прогнозите са след споразумението той да 
расте с 13% на година. 

България остава най-конкурентната иконо-
мика на Балканите, според Доклада за кон-
курентоспособност на Световния икономи-
чески форум за 2018 г. Страната се нарежда 
на 51-во място с едва една десета точка 
пред Румъния. Другите балкански държави 
се подреждат така: Гърция е 57-а, Турция - 
61-а, Сърбия - 65-а, черна гора - 71-а, Албания 
- 76-а и Босна и Херцеговина - 91-а.
България се представя добре по критерии 
като внедряване на информационни техноло-
гии в бизнеса (30-о място) и иновации (48-о), 
но изостава в здравеопазването (70-о), ин-
ституциите (70-о) и финансовата система 
(71-о).
За първи път от десет години Съединените 
щати се изкачват на върха на класацията, 
като оставят Сингапур и Германия зад себе 
си. В Топ 10 са също швейцария, япония, Хо-
ландия, Хонг Конг, Великобритания, швеция 
и Дания.
Франция се нарежда на 17-о място, Китай 
- 28-о място, Русия - 43-о място. В дъното 
на класацията на 140-те страни са Ангола, 
Хаити, Йемен и чад.

Bulgaria remains the most competitive economy 
in the Balkans according to the World Economic 
Forum's Global Competitiveness Report for 2018. 
The country ranks at 51th place, with just a tenth 
of a point advantage over Romania. The other 
Balkan states trail further: Greece is 57th, Turkey 
- 61st, Serbia - 65th, Montenegro - 71st, Albania - 
76th, and Bosnia and Herzegovina - 91st. 
Bulgaria ranks well in criteria such as Informa-
tion Technology adoption in business (30th) and 
capacity for innovation (48th), but is lagging be-
hind with healthcare (70th), institutions (70th) 
and financial system (71st). 
For the first time in ten years, the united States 
climb back at the top of the ranking, leaving 
Singapore and Germany behind. In the Top 10 
are also Switzerland, Japan, Netherlands, Hong 
Kong, united Kingdom, Sweden and denmark. 
France ranks 17th, China - 28th, and Russia - 
43th. At the bottom of the 140-country ranking 
are Angola, Haiti, Yemen and Chad. 

Cars for Cheese

BULGarIa Is The MosT 
CoMPeTITIVe eCoNoMY IN 
The BaLKaN reGIoNКоли срещу сирене

БЪлГАриЯ е 
нАЙ-КонКуренТнАТА 
иКоноМиКА нА 
БАлКАниТе



21December 2018



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

22

Всяка година експертите на дат-
ската инвестиционна банка Saxo 
Bank подготвят своите "Скандал-
ни прогнози" - хипотетични сце-

нарии за бъдещето, които не са силно ве-
роятни, но пък са напълно възможни, и биха 
разтърсили пазарите, ако се случат. Ето 
трите най-любопитни за 2019 година. 

Ес ОПРОЩАВА ДЪЛгОВЕТЕ
От древния Вавилон чак до Европа през 30-
те години, масовите опрощавания на дълго-
ве са доста по-често явление, отколкото 
може би си мислите... Напук на пресния ни 
опит с гръцката криза, подобни опрощения 
са добре познати в Европа. В междувоенния 
период те са достигали до 50% от БВП за 
Франция, 36% от БВП за Италия и 24% за 
Великобритания. 
През 2019 няколко фактора (необслужваеми 
нива на публичния дълг, популистки бунто-
ве, растящи лихви от ЕЦБ и нищожен иконо-
мически ръст) могат да се комбинират и да 
стартират наново споровете как да се пре-
дотврати нова икономическа криза. Италия 
е лакмусът, защото я очаква матуритет 
на задължения за 300 милиарда евро, които 
трябва да се рефинансират през 2019 при 
растящи лихви. Италианската зараза бързо 
обхваща европейските банки и ЕС навлиза 
в рецесия. ЕЦБ прибягва към нови Целеви 
операции по дългосрочно рефинансиране 
(TLTRO), за да намали щетите, но това не 
е достатъчно и когато заразата се прех-
върля и към Франция, всички осъзнават, че 
ЕС е изправен на ръба на пропастта. 
Германия и другите в сърцевината, които 
отказват да оставят еврозоната да се 
разпадне, нямат друг избор, освен да под-
крепят монетизацията. Икономическият 

и монетарен съюз издава монетизационен 
мандат на ЕЦБ за всички дългове над 50% 
от БВП и гарантира останалото чрез схе-
ма за еврооблигации. 
Ново фискално правило позволява първите 
3% дефицит от БВП да бъдат споделяни, а 
всичко над този показател да подлежи на 
периодичен мониторинг от Европейската 
комисия. 

Кристофър Дембик

гЛОБАЛЕН ТРАНсПОРТЕН ДАНЪК ЗАРАДИ 
сТРАХОВЕТЕ ЗА КЛИМАТА
Светът изтърпява още една година на не-
предсказуемо време, Европа е жертва на 
необикновено горещо лято. Това отключва 
паника в световните столици. Понеже меж-
дународните авиация и корабоплаване се 
радват на сериозни данъчни привилегии, те 
стават прицел на нов Глобален транспор-
тен данък (ГТД), който въвежда облагане 
върху всеки самолетен билет и върху всеки 
тон корабен товар. 
Новата такса е изчислена при 50 долара 
за тон въглеродни емисии, което е двойно 
над предишните предложения по темата и 
значително над средното ниво за 2018 (15 
долара на тон) по съществуващата схема 
за търговия с емисии на ЕС. ГТД тласка ряз-
ко нагоре цените на билетите и на товар-
ните превози, а оттам - и на всички други 
цени, защото де факто новата такса се 
прехвърля върху потребителите. 
САЩ и Китай досега се противопоставяха 
на подобни данъци върху авиацията, моти-
вирайки се с чикагската конвенция от 1944 
за гражданската авиация. Сега обаче Ки-
тай променя позицията си като последица 
от мащабната си война срещу замърсява-
нето. Това принуждава и САЩ да подкрепят 

Експертите на Saxo Bank разглеждат някои слабо 
вероятни, но опустошителни сценарии

глобалния транспортен данък. 
Акциите в туризъм, авиация и корабоплава-
не се сриват заради увеличената несигур-
ност и понижения растеж. 

Стийн Якобсен

сЛЪНЧЕВО ИЗгРИВАНЕ ПРЕДИЗВИКВА 
ЩЕТИ ЗА 2 ТРИЛИОНА ДОЛАРА
Целият живот на Земята съществува бла-
годарение на изобилието от енергия, кое-
то ни изпраща Слънцето. Но то не е само 
полезна топка от горящ водород, а и врящ 
котел, способен на неописуеми прояви на 
насилие под формата на слънчеви изригва-
ния. При най-тежките звездата изстрелва 
материя и радиация под формата на Коро-
нарни изхвърляния на маса (КИМ). 
В миналото подобни изригвания са прекъс-
вали радио- и сателитните комуникации на 
нашата планета, както и инфраструкту-
рата за пренос на електроенергия... През 
лятото на 2012, Земята извади късмет, 
защото изкрючително мощно изригване 
достигна до орбиталната й траектория 
само седмица, след като планетата беше 
преминала през тази позиция (обикновено 
КИМ продължават часове). 
През 2019 не ни провървява: мощно изриг-
ване засяга Западното полукълбо, изключва 
повечето сателити и предизвиква невъо-
бразим хаос в зависимия от GPS въздушен и 
наземен транспорт, както и в електропре-
носната мрежа.
Сметката? Около 2 трилиона долара, кое-
то впрочем е с около 20% под най-лошия 
възможен сценарий, изчислен при едно спон-
сорирано от Lloyds изследване на потенци-
алните икономически рискове от слънчеви 
изригвания. 

Джон Харди

ТРИТЕ 
НАй-сКАНДАЛНИ 

ПРОгНОЗИ ЗА 2019
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The Three Most 
Outrageous 

Predictions For 2019

Each year, the leading experts of Saxo 
Bank, an investment bank from den-
mark, formulate their Outrageous 
Predictions for the year ahead. Rid-

ing roughshod over the consensus, they look 
at some highly unlikely events that could have 
a tremendous market impact – if they come to 
fruition.

EU ANNOUNCES A DEBT jUBILEE 
From Ancient Babylon to 1930s Europe, debt 
jubilees have been far more common than 
most of us may realise... Contrary to what the 
Greek debt tragedy seen since 2010 would sug-
gest, debt forgiveness has been very common 
in Europe. In the interwar period, jubilees swept 
across Europe to the tune of 50% of GdP for 
France, 36% of GdP for Italy, and 24% of GdP 
for the united Kingdom.
In 2019, the unsustainable level of public debt, 
a populist revolt, rising interest rates from Euro-
pean Central Bank tapering/lower liquidity and 
sluggish growth reopens the European debate 
on how to get ahead of a new crisis. Italy is the 
key bellwether as it faces a massive maturity 
wall set to reach around €300 billion in refinanc-
ing over 2019 as interest rates spike. Quickly, 
Italian contagion sickens Europe’s banks as the 
Eu lurches into recession. The ECB resorts to 
new TLTRO and forward guidance to limit the 
carnage, but it’s not enough and when contagion 
spreads to France, policymakers understand 
that the Eu faces the abyss.
Germany and the rest of core Europe, which 
refuses to let the Eurozone fall apart, have no 
other choice than to back monetisation. The 
Economic and Monetary union extends a debt 
monetisation mandate to the ECB for all debt 

After a volatile end to 2018, it’s time to look at what the 
markets may have in store for 2019

levels over 50% of GdP and guarantees the rest 
via a Eurobond scheme while moving the contro-
versial Growth and Stability goalposts.
A new fiscal rule allowing the first 3% of GdP in 
deficits to be mutualised in 2020 is adopted by 
EMu countries, with everything beyond subject 
to a periodic review by the European Commis-
siony.

Christopher Dembik

GLOBAL TRANSPORTATION TAx ENACTED AS 
CLIMATE PANIC SPREADS
The world suffers another year of wild weather 
with Europe again experiencing an extremely 
hot summer, setting off panic alarms in capitals 
around the world. With the international aviation 
and shipping industries enjoying substantial tax 
privileges, they become the targets of a new 
Global Transportation Tax (GTT) that introduces 
a global ticket tax on aviation and a capital “ton-
nage” tax on shipping with the price linked to 
carbon emission footprints.
The new tax charge is set to $50/ton of CO2 
emissions which is twice previous proposed lev-
els and significantly above the 2018 average 
of €15/ ton under the European union’s Emis-
sions Trading System. The new GTT pushes up 
air travel ticket prices and maritime freight, in-
creasing the general price level as the new tax 
is passed on to consumers.
The uS and China have previously contested 
fuel taxes on aviation, citing the 1944 Chicago 
Convention on International Civil Aviation, but 
China changes its stance as a natural progres-
sion of its fight against pollution. This forces the 
uS to reluctantly join forces in a global transpor-
tation tax on aviation and shipping.
Stocks in the tourism, airline and shipping indus-

tries plunge on increased uncertainty and lower 
growth.

Steen Jakobsen

x-CLASS SOLAR FLARE CREATES CHAOS 
AND INFLICTS $2 TRILLION OF DAMAGE
All life on earth exists thanks to the stable boun-
ty of energy hurled our way by the sun, but Sol 
is not always a serene and beneficent ball of 
burning hydrogen. As solar astronomers are well 
aware, the sun is also a seething cauldron of 
activity capable of producing incredible violence 
in the form of solar flares, the worst of which 
see the sun vomiting actual matter and radiation 
in the form of Coronal Mass Ejections, or CMEs.
Previous swarms of flares and their associated 
CMEs, called solar storms, have disrupted radio 
and satellite communications as well as ground-
based power transmission infrastructure in the 
past... In the summer of 2012, the earth got 
lucky when it missed a giant, multi-X-class flare 
by a matter of a weeks as its associated CME 
washed across the earth’s orbital path a week 
after the earth had transited (flares are direc-
tional and only last a matter of hours).
In 2019, as Solar Cycle 25 kicks into gear, the 
earth isn’t so lucky and a solar storm strikes the 
Western hemisphere, taking down most satel-
lites on the wrong side of the earth at the time 
and unleashing untold chaos on GPS-reliant air 
and surface travel/ logistics and electric power 
infrastructure.
The bill? Around $2 trillion, which is actually 
some 20% less than the worst-case scenario 
estimated by a Lloyds-sponsored study on the 
potential financial risks from solar storms back 
in 2013.

John Hardy
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исТинсКоТо предизвиКАТелсТво 
е реАлизирАне нА усТоЙчив 
успех в условиЯТА нА динАМично 
рАзвивАщиЯ се енерГиен Бизнес
Димчо Станев – изпълнителен директор и председател на Управителния 
съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД

г-н станев, от 1 ноември 2018 г. Вие 
сте изпълнителен директор на „ЧЕЗ 
Електро България“ АД. Кое е най-го-
лямото предизвикателство пред Вас в 
този момент?
„ЧЕЗ Електро България“ АД снабдява с елек-
троенергия над 2 млн. клиенти в България. 
Дружеството има годишен оборот от над 
1,2 млрд. лв. и е сред 500-те най-успешни 
компании в Централна и Източна Европа за 
2017 г. според ежегодния доклад на между-
народния кредитен застраховател Coface – 
Coface CEE Top 500 /на осмо място в топ 10 
на най-големите български компании, вклю-
чени в доклада/. В началото на декември за 
втори път „ЧЕЗ Електро България“ АД бе 
отличено с приза „True Leaders“, връчван от  
ICAP България за прилагани в дейността 
положителни бизнес практики на базата 
на обективни и измерими критерии за рен-
табилност, повишаване броя на персонала, 
кредитоспособност и водеща позиция в 
своя сектор на дейност.
Най-голямото предизвикателство пред 
мен е възможността за реализиране на 
устойчив успех в условията на динамично 
развиващия се енергиен бизнес. В момен-
та тече преструктуриране на сектора в 
страната. Цените на електроенергията 
на борсите са изключително променливи, 
с тенденция за нарастване през послед-
ните месеци.  Спецификата на пазара, не-
яснотите за пълната му либерализация и 
голямата доза непредвидимост повлияват 
плановете ни за развитие през следващи-
те години.
Компанията ще продължи дейността си в 
посока на обогатяване на предлаганите 
продукти, осигуряване на високо ниво на 
обслужването на клиенти, развиване на 
електронни услуги, използване на нови тех-
нологии, прилагане на мерки за енергийна 
ефективност и оптимизация на работни-
те процеси.

бития, свързани с грижата за околната 
среда и енергийната ефективност. Една 
от целите на две от инициативите на 
кампанията – Run Green и We Do Green, е 
популяризиране на електронната фактура 
- услуга, която предлагаме на клиентите 
си като удобен, сигурен и модерен начин 
за получаване на месечните сметки, кой-
то дава и възможност за личен принос 

През тази година ЧЕЗ Електро България 
обяви старта на кампанията си „Зареж-
даме ви с енергия“.  Каква е същността 
на кампанията?
Кампанията е продължение на прилагана-
та от дружеството дългосрочна стра-
тегия за корпоративна и социална отго-
ворност. В рамките на „Зареждаме ви с 
енергия“ организираме и провеждаме съ-
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Maintaining 
sustainable success is 
a real challenge on a 
dynaMic energy Market 
Dimcho Stanev – Chief executive officer and Chairman of Board of 
managers of CEZ Electro Bulgaria

Mr. Stanev, starting 1st Nov 2018 you 
are Chief executive officer of CEZ Electro 
Bulgaria. What is the biggest challenge 
for you right now?
CEZ Electro Bulgaria supplies over 2 million 
clients with electricity in Bulgaria. The 
company has an annual turnover of more 
than BGN1.2 billion and according to the 
international credit partner Coface's annual 
report Coface CEE Top 500, it is among the 
500 most successful companies in Central 
and Eastern Europe for 2017 /8th place 
in top 10 among the biggest Bulgarian 
companies/. At the start of December 
CEZ Electro Bulgaria was awarded for 
the second time the prize „True Leaders“ 
by ICAP Bulgaria. The award is given for 
implementing positive business practices 
on the basis of objective and measurable 
criteria for profitability, staff increase, 
creditworthiness and leading position in the 
industry.
The biggest challenge for me is the 
opportunity to achieve sustainable success 
in the dynamic energy business. Currently, 
the energy sector in the country is im 
process of restructuring. Electricity prices 
on the energy exchanges are extremely 
volatile, having been on the rise in recent 
months. The specifics of the market, the 
uncertainties regarding its full liberalization, 
and the high unpredictability, affect our 
development plans in the upcoming years.
The company will continue its activities in the 
direction of expanding its product offering, 
providing a high level of customer service, 
further developing electronic services, 
using new technologies, implementing 
energy efficiency measures and optimizing 
workflows. 

This year CEZ Electro Bulgaria announced 
the launch of its campaign "Powered with 
energy by CEZ ". What is the nature of 

the campaign?
The campaign is a continuation of the 
Company's long-term strategy of corporate 
and social responsibility. We organize and 
conduct events related to environmental 
care and energy efficiency within the 
campaign "Powered with energy by CEZ". 
One of the objectives of our initiatives, Run 
Green and We Do Green, is to popularize e-
invoicing - a service we offer to our clients as 
a more convenient, safe and modern way to 
get their monthly bills, that also contributes 
to the protection of the environment. Over 
400,000 of our customers currently receive 
their invoices online. They have saved 
about 4,000 trees from being cut down. In 
fact, in one year's time, one tree filters 28 
kg of polluted air and cools the environment 
as much as 10 air conditioners operating 
continuously.

We Do Green is an initiative of the 
company for afforestation of deforested 
territories in forests, parks and settlements 
in Western Bulgaria. What events did you 
organize within the initiative?
Over 300 volunteers - employees of CEZ in 
Bulgaria and citizens - planted about 1,800 
trees. 10 of them already delight the eye of 
residents and guests of the capital, having 
been planted in the area of 44-46 Cherni 
Vrah Blvd. More than 1,700 oak and acacia 
saplings were planted on 5 decares of the 
territory of a previously burnt forest near 
Rosoman village, Bozhurishte municipality, 
Sofia district. New 64 coniferous and 
deciduous trees have been planted on 
the territory of Vazrazhdane Park - the 
youngest park in Sofia. Our experience so 
far has shown that different formats and 
noble causes motivate people to choose 
convenient, reliable, fast and secure services 
that spare and protect the natural resources 
and ensure efficient and expedient use.

към опазване на природата. Над 400 000 
от клиентите ни в момента получават 
фактурите си онлайн. Те спасиха с избора 
си близо 4 000 дървета от изсичане. Само 
за година 1 дърво филтрира 28 кг замърсен 
въздух и охлажда околната среда колкото 
10 климатика, работещи постоянно.

We Do Green е инициатива на друже-
ството за залесяване на обезлесени 
територии в гори, паркове и населени 
места в западна България. Какви съби-
тия организирахте в рамките на ини-
циативата?
Над 300 доброволци – служители на ЧЕЗ в 
България и граждани, засадиха близо 1 800 
дървета. 10 от тях вече радват жители-
те и гостите на столицата, засадени в 
района на бул. „Черни връх“ № 44-46. Над 1 
700 фиданки на дъб и акация засадихме вър-
ху 5 декара от територията на опожарена 
гора в землището на с. Росоман, Община 
Божурище, Софийска област. Нови 64 иг-
лолистни и широколистни дървета заса-
дихме и на територията на парк „Възраж-
дане“ – най-младия парк в София. Опитът 
ни досега показа, че различния формат и 
благородната кауза мотивират хората в 
избора им на удобни, надеждни, бързи и си-
гурни услуги, които щадят и опазват при-
родните ресурси и осигуряват ефективно-
то и целесъобразното им използване.
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Историята за довереника, който 
промушва владетеля в гръб, се е 
повтаряла хиляди пъти от Марк 
Юний Брут насам. Въпросът е 

това ли се случи и в алианса Renault-Nissan 
на 19 ноември, когато шефът му Карлос Гон 
бе арестуван в япония по обвинения, дошли 
от "вътрешен източник" в самата компания. 

ПЪРВОНАЧАЛНО ПАДЕНИЕТО на Гон изгле-
ждаше като христоматиен пример за само-
забравил се след дългите години на власт 
бизнес лидер. Обвиненията срещу него 
включват укриване на солидна част от по-
лучаваните от Nissan компенсации в ценни 
книжа (на стойност около 44 млн. щатски 
долара), както и използване на фирмени ак-
тиви за лична облага (включително четири 
жилища в четири различни града, купени 
от компанията за Гон, и поемането на раз-
носките по ваканциите му). Наследникът 
му като изпълнителен директор на Nissan 
Хирото Сайкава обяви, че компанията ще 
настоява Гон да освободи и поста си като 
председател на надзорния съвет. Mitsubishi, 
която също е част от алианса, го призова 
да се оттегли от управата. Малко по-уме-
рена бе реакцията в Renault, където Гон бе 
"временно" заместен от Тиери Болоре. Но-
вият шеф обаче в писмо до работниците 
изрази "пълна подкрепа" за стария, и изиска 
от партньора Nissan да подкрепи обвинени-
ята си с повече факти. 

сПОРОВЕТЕ НА гОН с френската държава и 
с акционерите на Nissan за размера на въз-
награждението му от години са по челните 

страници на вестниците, а първата му ра-
бота в Mitsubishi бе да утрои собствената 
си заплата. Но въпреки това постепенно 
започнаха да се прокрадват съмнения, че 
в основата на скандала е само обикновена 
алчност. Обвиненията едва ли са измисле-
ни. Но изглежда доста по-вероятно да ста-
ва дума за негласни привилегии за шефа, 
ставали с одобрението на компанията, от-
колкото за злоупотреби от негова страна. 

THE FINANCIAL TIMES РАЗКРИ, че разслед-
ването срещу Гон в япония е започнало го-
ре-долу по същото време, по което той е 
хвърлил светлина върху плановете си за бъ-
дещото окончателно сливане между Renault 
и Nissan. Това е предизвикало острата съ-
протива на повечето японски мениджъри, 
оглавена от Хирото Сайтава. Доскоро той 
минаваше за протеже на Гон и бе избран от 
самия него да го наследи като главен изпъл-
нителен директор на Nissan. Сайтава шоки-

Атаката срещу Карлос Гон изглежда като активен ход на 
Nissan срещу подготвяното сливане с Renault

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография АРХИВ, NISSAN

ра мнозина, като на свиканата след ареста 
пресконференция разкритикува остро бив-
шия си началник, обвини го в тираничност и 
съсредоточаване на "твърде много власт", 
и дори се усъмни в приноса му за оздравява-
нето на компанията в началото на минало-
то десетилетие. В известен смисъл това 
бе дори по-грубо от кинжала на Брут в гър-
ба на Цезар. 

сАМАТА РАЗЛИКА В РЕАКЦИИТЕ на Nissan 
и Renault подкрепя тезата за тлееща война 
в съюза. Макар и част от един алианс вече 
над 20 години, двете компании запазват 
автономията си и подчертано различните 
си корпоративни култури. Гон отдавна на-
стояваше, че тази автономия вреди на пе-
чалбите и пречи да се извлече пълната пол-
за от синергията между двете компании, 
която според него може да надхвърли 10 
милиарда евро годишно. Според вътрешни 
източници в последните месеци шефът ак-
тивно е подготвял окончателното сливане 
на двата гиганта и Mitsubishi под шапката 
на една нова командна структура, ръково-
дена от него. Много анализатори виждат 
в ареста на Гон активен ход на Сайтава, 
насочен срещу тези планове. 

ИсТИНАТА Е, ЧЕ И В ДВЕТЕ КОМПАНИИ 
открай време наложеният съюз предизвиква 
недоволство. В Nissan, несъмнено по-големия 
партньор като продажби, оборот и печал-
ба, са недоволни, че нямат никаква тежест 
при вземането на решенията в Renault. япо-
нците държат 15% от капитала на френска-
та компания, но без право на глас. От друга  

арестът на 
боговете

"Започнаха да 
се прокрадват 
съмнения, че 
в основата на 
скандала е само 
обикновена 
алчност"
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 страна, Renault притежава малко 
над 43% от капитала на Nissan, с 
право на глас и с достатъчно вли-
яние да назначава членове на борда 
(Nissan междувременно държи и 34% 
от Mitsubishi). В Йокохама никога 
не са били доволни от тази намеса 
в делата им - а фактът, че френс-
ката държава има значителен дял в 
Renault и активно участва във взе-
мането на решенията, допълнително 
усложнява нещата. 

РАЗЛИКАТА В МАЩАБИТЕ на двете 
компании е внушителна. Bloomberg 
изчислява общата стойност на 
Nissan на 35.7 милиарда долара, 
като почти 14 милиарда от тях са 
в кеш, а собствената стойност е 
малко под 16 милиарда. При Renault 
общата стойност е 19.6 милиарда 
долара, но от тях собствената стойност 
на компанията е едва 0.6 милиарда, парич-
ните средства са малко над 3.2 милиарда, 
а всичко останало идва от участието в 
други компании. Казано по-просто, почти 
цялата стойност на Renault в очите на фи-
нансовите пазари идва от факта, че прите-
жава дял от Nissan.

ОТ ДРУгА сТРАНА, ФРАНЦУЗИТЕ имат оп-
ределени заслуги Nissan да струва толкова 
много. През 1997, когато тогавашният им 
шеф Луи швайцер измисли съюза с японците 
и купи първите 37% от капитала им, това 
бе животоспасяваща инжекция за изправе-
ния пред банкрут Nissan. Вторият решаващ 
принос бе решението на швайцер да коман-
дирова в япония енергичния си оперативен 
директор Карлос Гон. По онова време Nissan 
изглеждаше обречена - с над 20 милиарда 
долара дългове, 6 милиарда долара годиш-
на загуба и с гама от 50 модела, от които 
47 носеха загуби. Само за една година Гон 
обърна тенденцията и отчете 2.7 милиарда 
долара печалба. 
Методите му не бяха атрактивни, разбира 
се. Новият мениджър затвори пет завода, 
съкрати 20 000 души, зачеркна всички ус-
тановени корпоративни порядки и дори за-
дължи мениджърите да говорят английски 
вместо японски на официалните заседания. 
Но през 2003 нормата на печалба в Nissan бе 
вече 11% - най-високата в цялата автомо-
билна индустрия. 

ТОВА Е ЕДИНИЯТ гОЛЯМ ПРИНОс на Кар-
лос Гон към автомобилната индустрия. 
Неговите идеи за оптимизиране на произ-
водство, за въвеждане на модули, за оп-
ростяване на веригата на доставки след 
това бяха изкопирани от на практика всич-
ки сериозни автомобилни компании. 
Но Гон не е само Le Cost Killer, "убиецът на 

разходи", както го наричат във Франция. 
Той е и човек със смела визия за бъдещето. 
Негова е заслугата за кросоувър манията, 
която тресе света от едно десетилетие 
(и осезаемо увеличава печалбата на произ-
водителите). Кръстоски между високопро-
ходим и семеен автомобил са се появявали 
и преди - различните източници сочат като 
основатели на този сегмент AMC Eagle, 
Toyota RAV4 и дори "Лада Нива". Но именно 
Nissan Qashqai - персонален проект на Гон 
- бе първият наистина масов играч в този 
сегмент и първият, който се отказа от 
акцента върху високата проходимост. В 
първата си година Qashqai бе на практика 
сам на пазара. Само три по-късно конку-
рентите в този сегмент вече бяха над 20. 
Днес кросоувърите трайно изместват по-
конвенционалните седани и хечбеци като 
доминираща автомобилна форма. 

ТРЕТАТА "гОЛЯМА ИДЕЯ" на Карлос Гон, 
от която алиансът тепърва може да бере 
плодовете в следващите години, е ин-
вестицията в електрическо задвижване 
и автономно управление. Renault-Nissan е 
пионерът в тази област. Други са се заи-
гравали с отделни проекти (GM например), 
но тъкмо френско-японският съюз пръв 
започна да инвестира в големи мащаби в 
развойна дейност и пръв предложи реални 
пазарни решения. Тогава мнозина смятаха, 
че Гон е полудял. Няколко години по-късно 
всички признават, че тези две тенденции 
ще доминират бъдещето. Но алиансът има 
ценна преднина в технологично отношение, 
а Nissan Leaf е най-продаваният електромо-
бил на планетата и едва ли ще бъде измес-
тен от тази позиция в близко бъдеще. 

КАКВО ЩЕ сЕ сЛУЧИ сЕгА с гОН, е труд-
но да се предвиди. В първите две денонощия 
след ареста му от него не излезе дори една 

дума. Впрочем FT твърди, че Гон 
изобщо не е подозирал за воденото 
срещу него разследване и всъщност 
е пристигнал в Токио за среща с 
кмета на Токио. Самият факт, че 
на летището са го очаквали проку-
рори в компанията на журналисти 
от Asahi, най-левия и ползващия се с 
най-ниско доверие от петте нацио-
нални вестника в япония, подкрепя 
донякъде теориите за заговор. И 
поразително напомня на похвати, 
добре познати в България. 
Впрочем новата история на японския 
едър бизнес е изпълнена със сканда-
ли, както припомня Bloomberg: мили-
оните дефектни и опасни въздушни 
възглавници на Takata, счетоводни-
те измами в Toshiba, проблемите с 
качеството в Kobe Steel, манипули-
раните тестове за вредни емисии в 

Suzuki, Mazda, Yamaha и в самия Nissan (под 
надзора на Хирото Сайкава). В нито един 
от тези случаи от шефовете на корпораци-
ите не бе потърсена персонална отговор-
ност, както сега прави Nissan с Гон. 

ЯПОНсКАТА ПРОКУРАТУРА засега се при-
държа основно към привидно най-лекото от 
обвиненията - в укриване на реалния размер 
на получените като компенсация ценни кни-
жа. Според анализатори това е характерно 
за японското правораздаване - там обвине-
нието винаги се фокусира върху най-лесно 
доказуемата точка, а не върху най-сериоз-
ната като тежест. Това обяснява и уди-
вителния дял от почти 99% утвърдителни 
присъди, с който се гордее токийската 
прокуратура. Но дори и това "леко" обвине-
ние може да донесе ефективна присъда до 
10 години затвор. 

ОЩЕ ПО-ВАЖНИЯТ ВЪПРОс, поне за инвес-
титорите, е какво ще се случи с алианса в 
отсъствието на човека, който в продълже-
ние на 20 години ръчкаше орела, рака и щу-
ката да теглят в една посока. И френската, 
и японската страна декларираха, че съюзът 
носи ползи и трябва да се запази. Но очевид-
ното желание на Nissan е той да не се задъл-
бочава и японците да си върнат контрола 
върху собствената си компания. Целта на 
Renault изглежда тъкмо обратната. 
Под властта на Карлос Гон тези две ком-
пании, почти фалирали през 90-те, днес са 
един от двата най-големи автомобилни 
производители в света. Но една война меж-
ду тях - в която без съмнение ще бъдат за-
месени също Еманюел Макрон и шиндзо Абе 
- с лекота може да събори цялото наслед-
ство на дребничкия бизнесмен с ливански 
корени, бразилско и френско поданство, и 
напълно опрадваното самочуствие на граж-
данин на света. 
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ArresTing 
god

The story of the confidant who stabs the ruler in the back has been 
repeated thousands of times since Marcus Junius Brutus. The 
question is whether the same happened in the Renault-Nissan alli-
ance on November 19, when its boss Carlos Ghosn was arrested in 

Japan over allegations from a whistleblower inside the company. 

INITIALLY, GHOSN’S DOWNFALL seemed like a textbook example of a busi-
ness leader turned presumptuous after many years in power. He is accused 
of failing to declare a considerable amount on Nissan's security reports 
(around $44 million), as well as of using company assets for personal benefit 
(including four residencies in four different cities, bought by the company for 
Ghosn, and charging his vacation expenses to it). His successor as Nissan 
CEO, Hiroto Saikawa, announced that the company will insists on Ghosn 
stepping down as Chairman of the Supervisory Board. Mitsubishi, which is 
also part of the alliance, urged him to withdraw from the management. A 
slightly more temperate reaction came from Renault, where Ghosn was "tem-
porarily" replaced by Thierry Bolloré. In a letter to the employees, however, 
the new boss pledged “full support” for the old one, and asked partner Nissan 
to back up its accusations with more facts. 

GHOSN’S ARGUMENTS with the French state and Nissan’s shareholders 
about his remuneration have been front-page news for years, and the first 
thing he did at  Mitsubishi was to triple his own salary. Yet despite this, there 
were growing suspicions that plain greed was at the heart of the scandal. 
The accusations are hardly imaginary. But it seems much more likely to be 
a case of privileges for the 
boss, with the tacit approv-
al of the company, than of 
embezzlement. 

THE FINANCIAL TIMES 
REVEALED that the in-
vestigation against Ghosn 
in Japan  started at about 
the same time that he shed 
light on his plans for a fu-
ture final merger between 
Renault and Nissan. This 
prompted the strong resist-
ance of most Japanese ex-
ecutives, headed by Hiroto 
Saikawa. until recently he 
was regarded as a protégé 
of Ghosn who chose him 

By KONSTANTIN TOMOV / Photography ARCHIVES, NISSAN 

The attack on Carlos Ghosn seems like an active move by 
Nissan against the planned merger with Renault

as his successor at the head of Nissan. Saikawa shocked many by sharply 
criticising his former boss at a press conference after the arrest, accusing 
him of being a tyrant and the concentration of “too much power”, and even 
questioned his  contribution to the rehabilitation of the company at the begin-
ning of the last decade. In a sense, this was even harsher than Brutus’ dagger 
in Caesar’s back.

THE VERY DIFFERENCE IN THE REACTIONS of Nissan and Renault hints 
at a brewing war in the alliance. Although being part of an alliance for over 
20 years now, the two companies have retained their autonomy and mark-
edly different corporate cultures. Ghosn had long been insisting that this au-
tonomy was detrimental to profits and an obstacle to reaping the full benefit 
of the synergy between the two companies, which in his view could exceed 
€10 billion a year. According to internal sources, in recent months the boss 
had actively prepared the final merger of the two giants and Mitsubishi under 
the umbrella of a new command structure led by him. Many analysts regard 
Ghosn’s arrest as an active move by Saikawa, aimed against these plans. 

THE TRUTH IS THAT IN BOTH COMPANIES the imposed alliance has al-
ways bred discontent. Nissan, the undoubtedly bigger partner in terms of 
sales, turnover and profit, is unhappy that they carry no weight in decision-
making in Renault. The Japanese hold 15% of the French company, but no 
voting rights. On the other hand, Renault owns just over 43% of Nissan, with 
voting rights and the ability to appoint senior executives (Nissan meanwhile 
also owns 34% of Mitsubishi). In Yokohama, they have never been happy with 

this meddling in their af-
fairs – and the fact that 
the French state holds a 
significant stake in Renault 
and is actively involved in 
decision-making further 
complicates things. 

THE DIFFERENCE IN THE 
SCALE of the two compa-
nies is impressive. Bloomb-
erg estimates Nissan’s 
market value at $35.7 bil-
lion, of which almost $14 
billion net cash, and its 
residual value is just shy of 
$16 billion. Renault’s mar-
ket value is $19.6 billion, 
but of these, the company’s 
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residual value is only $600 million, net cash is just over $3.2 billion and eve-
rything else comes from stakes in other alliance companies. To put it simply, 
in the eyes of the financial markets almost all of Renault’s value comes from 
the fact that it owns a share of Nissan.

ON THE OTHER HAND, THE FRENCH are to be credited with the fact that 
Nissan is worth so much. In 1997, when its then boss Louis Schweitzer or-
chestrated the alliance with the Japanese and bought the first 37% stake in 
it, this was a life-saving injection for the bankruptcy-threatened Nissan. The 
second decisive move was Schweitzer’s decision to send his dynamic chief 
operating officer to Japan. At that time, Nissan seemed doomed – with over 
$20 billion in debt, a $6 billion annual loss and a range of 50 models of which 
47 were loss-making. In just a year, Ghosn turned the company  around and 
reported a $2.7 billion profit. 
His methods were not attractive, of course. The new executive closed down 
five plants, laid off 20,000 workers, dropped all established corporate rou-
tines and even obliged managers to speak English instead of Japanese at 
official meetings. But in 2003 Nissan’s profit margin had grown to 11% - the 
highest in the entire automotive industry. 

THIS IS ONE OF CARLOS GHOSN’S BIG CONTRIBUTIONS to the auto-
motive industry. His ideas for optimising production, introducing modules, 
simplifying the supply chain were later copied by virtually all major auto-
motive companies. 
But Ghosn is not only “Le Cost Killer”, as he is known in France. He is also 
a man with a bold vision of the future. He is responsible for the crossover 
craze that has been gripping the world for a decade (and has tangibly in-
creased manufacturers’ profits). There have been crossovers between an 
off-road and a family car earlier, too - various sources name AMC Eagle, 
Toyota RAV4 and even Lada Niva as the founders of this segment. But 
the Nissan Qashqai – Ghosn’s personal project – was the first true player 
in this segment and the first to shift the focus from high off-road ability. 
In its first year, the Qashqai was virtually alone on the market. Only three 
years later, the competitors in this segment had grown to over 20. Today 
crossovers have lastingly displaced conventional sedans and hatchbacks 
as the dominant car shape. 

CARLOS GHOSN’S THIRD “BIG IDEA”, from which the alliance can 
yet reap benefits in the coming years, is the investment in electric drive 
and autonomous driving. Renault-Nissan is the pioneer in this field. Oth-
ers have toyed with separate projects (GM, for example), but it was the 
French-Japanese alliance that first started to invest big time in R&d and 
was the first to offer real market solutions. Back then, many thought that 
Ghosn had gone mad. A few years later everyone recognizes that these 
two trends will dominate the future. But the alliance has a valuable tech-
nological lead, and the Nissan Leaf is the world’s best-selling electric car 
and unlikely to be shifted from this position in the near future. 

WHAT WILL HAPPEN TO GHOSN NOW is difficult to predict. In the first 
two days after his arrest he did not say a single word. In fact, FT claims 
that Ghosn had no idea of the investigation against him and actually ar-
rived in Tokyo for a meeting with the city’s Governor. The very fact that he 
was met at the airport by prosecutors in the company of journalists from 
Asahi, a leftist and the least trustworthy of the five national newspapers 
in Japan, supports somewhat the conspiracy theories. And is surprisingly 
reminiscent of familiar methods in Bulgaria. 

In fact, the new history of Japanese big business is full of scandals, as 
Bloomberg reminds: Takata’s defective and dangerous airbags, Toshi-
ba’s irregular accounting, Kobe Steel’s quality issues, the manipulated 
emissions tests in Suzuki, Mazda, Yamaha and Nissan itself (under the 
supervision of Hiroto Saikawa). In none of these cases was personal re-
sponsibility sought from the corporations’ bosses, as Nissan is now doing 
with Ghosn. 

FOR NOW, THE jAPANESE PROSECUTOR’S OFFICE is sticking to the 
seemingly mildest of accusations - understating his compensation in se-
curities reports. According to analysts, this is characteristic of the Japa-
nese administration of justice – there the prosecution always focuses 
on the easiest to prove charge, rather than on the gravest offence. This 
also explains the country’s astonishing 99% conviction rate, of which the 
Japanese Prosecutor’s Office is proud. But even this “mild” accusation 
can lead to an effective sentence of up to 10 years imprisonment. 

THE EVEN MORE IMPORTANT QUESTION, at least for investors, is what 
will happen to the alliance in the absence of the man who for 20 years 
pushed the three different entities in the same direction. Both the French 
and the Japanese have stated that the alliance brings benefits and should 
be preserved. But Nissan’s obvious desire is not to deepen it and to al-
low the Japanese to regain control of their own company. Renault’s goal 
seems the exact opposite. 
Run by Carlos Ghosn, these two companies, which almost went bankrupt 
in the 1990s, are now one of the two largest automakers in the world. 
But a war between them –which will undoubtedly also involve Emmanuel 
Macron and Shinzo Abe – can easily topple the entire legacy of the slight 
businessman with Lebanese roots, Brazilian and French nationality, and 
fully justified confidence of a citizen of the world. 

"Ghosn is not only “Le Cost 
Killer”, as he is known in France. 
He is also a man with a bold 
vision of the future"

BUSINESS
LEAD ROLE
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КоГА зА последно се целувА?
„Аз зная колко непълноценно живеят хора-
та, които имат проблеми със зъбите. За-
това не просто ги лекувам - aз им връщам 
увереността да се целуват, усмихват или 
просто да се наслаждават на храната.“
     
 Д-р Петър Дучев, имплантолог

За 10 години работа като дентален 
имплантолог аз и екипът ми в клиниката 
изградихме собствена философия, според 
която истинската стоматология не е 
прост сбор от услуги и затова:
•  При липса на зъб (и) отказвам правенето 

на „мостове“ между здрави зъби. Това 
води до пилене на здрави зъбни тъкани, 
а в голям брой случаи и до умъртвяване 
на тези зъби. След около 15 години ще 
се наложи изпилените зъби да бъдат 
извадени поради усложнения;

•  Не поставям подвижни протези. Те 
унижават достойнството на съвремен-
ния човек. Няма нужда да се криете от 

близките си, за да ги почиствате;
•  При липса на зъби, предлагам дентална 

имплантация, чрез която може да се 
върне изгубеното качество на живот. 
Това е най-надеждната и прогнозируема 
методика.

•  Зъбите върху импланти не се свалят, из-
глеждат и функционират като истински 
и имат нужда от същите грижи.

•  Зъбите върху импланти възстановяват 
нормалния говор, няма шъшкане и съска-
не, както при протезите. 

Аз Ви разбирам като никой друг. Виждал 
съм много сълзи и съм слушал доста 
печално-поучителни истории от мои 
пациенти с подвижни протези. Например: 
„Толкова съм притеснена, че някой от мои-
те близки ще види протезите ми, затова 
се крия в банята, когато ги почиствам 
от всички – от мъжа ми, от децата, 
внуците“; „Просто не зная къде да скрия 
пластмасовите си зъби, че жена ми да не 
ги открие.“; „От около 5 години не се целу-

Клиника по имплантология
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When Was the last 
tiMe you kissed? 

“I’m aware of the low quality of life of people 
with teeth problems. This is the reason I don’t 
only cure them – I bring back their confidence 
to kiss, smile or simply enjoy food. “
     
 Dr. Petar Duchev, implantologist 

I’ve worked as a dental implantologist for 10 
years and my team at the clinic and I have 
developed our own philosophy which says 
that real dentistry isn’t simply a collection of 
services and that’s why: 
•  When a tooth (teeth) is missing I refuse to 

make “bridges” between healthy teeth. This 
leads to filing healthy dental tissue and in 
many cases to killing these teeth. In about 15 
years the filed teeth will need to be extracted 
due to complications;

•  I don’t put on movable prosthesis. They 
destroy the dignity of contemporary people. 
You don’t need to hide from your family in 
order to clean them;

•  When teeth are missing, I suggest dental im-
plants which can bring back the lost quality 
of life. This is the most reliable and predict-
able method. 

•  Teeth on implants aren’t removed, they look 
and function as natural ones and need the 
same care. 

•  Teeth on implants recover normal speech, 
there’s no articulation disorder with sounds, 
which is the case with prosthesis. 

I understand you better than anyone. I’ve seen 
a lot of tears and I’ve heard a lot of sad-cau-
tionary stories from my patients with movable 
prosthesis. For example: “I’m so worried that 
a family member will see my prosthesis, that’s 
why when I clean it I hide in the bathroom from 
everyone – from my husband, from the children, 
from the grandchildren”; “I just don’t know 
where to hide my false teeth so that my wife 
doesn’t find them“; “I haven’t kissed for about 5 
years. I’m afraid my upper prosthesis might fall 
even if it’s “glued”. I don’t know what to do“.

Why choose dental implants instead of 
prosthesis? Implants are titanium support in 
the jaw bones where false teeth- crowns or 
bridges are fixed immovably. 

You’re a busy person and you think implantol-
ogy will take too much time off work? You can 
take a few days off, but most of our patients 
go to work on the very next day after the 
surgery. There’s no swelling or pain to worry 
about. 

What will happen if implants aren’t accepted? 
The risk of rejecting implants is very low – 
about 2-3%, and success – in 97-98% of the 
cases. Usually the lack of integration of the 
implants is a result of a mistake in the surgery 
proceedings or lack of the necessary care on 
the part of the patient after that. Professional 
care is compulsory. 

You don’t know what kind of implants to 
choose? There are more than 500 implant 
models in the world. Nearly as many as the 
car models. Among dental implants makers, 
as well as among car companies, there are 
three leaders, the rest belong to the “other” 
category. “Other” means not only less advertis-
ing expenses, but also fewer reliability, quality 
and guarantee tests. 
The most important thing is to choose a clinic 
and a doctor and not the method or implanta-
tion system!
Today a single surgery is enough to achieve 
the things that used to require several surgical 
interventions and the treatment sometimes 
took years. Now we can extract the sick teeth 
at once, put implants and to fix temporary 
crowns, which will give you the opportunity to 
look and live your life to the fullest. 
The implantation surgery may take a few 
hours with a local anesthesia. However, it’s 
easier for us, as well as for the patient when 
we apply the “medical sleep” method – when 
the patient is asleep, they don’t care how long 
the surgery is. There’s no stress, blood pres-
sure rise, and the team of anesthesiologists 
constantly monitor their vital signs. 
Thanks to the “medical sleep” we can now 
work with elderly patients as well. I’m proud 
of my eldest patient who is 94 and has been 
using her teeth on implants for two years 
already. No matter how complicated your case 
is I’ll never say “No”! 

вам. Страх ме е, че горната ми протеза 
ще падне, макар и „залепена“ с лепило. Не 
зная какво да правя.“

Защо да изберете зъбни импланти вмес-
то протези? Имплантите са титаниеви 
опори в челюстните кости, на които се 
фиксират неподвижно изкуствени зъби-
корони или мостове. 

Вие сте зает човек и мислите, че за им-
плантацията ще трябва да отсъствате 
доста от работа? Може да си вземете 
няколко дни за почивка, но повечето наши 
пациенти ходят на работа още на следва-
щия ден след операцията. Няма отток или 
болка, която да ги притеснява.

А какво ще стане, ако имплантите не 
се приемат? Рискът от отхвърляне на 
имплантите е много нисък - около 2-3%, а 
успехът - в 97-98% от случаите. Обикнове-
но липсата на интеграция на импланта се 
дължи на грешка в протокола на опера-
цията или на липса на нужните грижи от 
страна на пациента след това. Професио-
налната грижа е задължителна. 

Не знаете какви импланти да изберете? 
По света има повече от 500 търговски 
марки импланти. Почти толкова, колкото 
и марки автомобили. Но сред производи-
телите на импланти, както и сред ав-
томобилните компании, има три лидера, 
а останалите се отнасят към графата 
„други“. „Други“ означава не само по-малко 
разходи за реклама, но и по-малко изпита-
ния в надеждност, качество и гаранция.
Най-важното е да изберете клиника и 
лекар, а не методика или система за 
имплантация!
Днес с една операция можем да направим 
неща, за които преди ни трябваха няколко 
хирургични интервенции, а лечението про-
дължаваше понякога с години. Сега може 
да извадим болните зъби наведнъж, да по-
ставим импланти и да фиксираме времен-
ни корони, които ще ви дадат възможност 
да изглеждате и да живеете пълноценно. 
Операцията по имплантация може да 
продължи няколко часа и да се прави с 
местна упойка. Но е по-лесно както за 
нас, така и за пациента, когато се ползва 
методиката „медицински сън“ - когато 
пациентът спи, на него му е безразлично, 
колко ще продължи операцията. Няма 
стрес, покачване на кръвното налягане, 
за неговото здраве и жизнени показатели 
постоянно следи анестезиологичен екип.
Благодарение на „медицинския сън“ можем 
да работим и с възрастни пациенти. Аз 
се гордея с най-възрастната си пациент-
ка на 94 години, която вече две години 
използва своите зъби върху импланти. 
Колкото и сложен да е Вашият случай, аз 
никога няма да кажа „Не“! 

ДЕНТАЛНА КЛИНИКА ПЕТъР ДучЕВ
София, ул. Г. С. Раковски 124, 

сградата на Европейския парламент

dENTAL CLINIC PETAR duCHEV
124, G. S. Rakovski Str.
the building of the European Parliament 

www.clinicaduchev.com
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Mango Duende

65 Knyaz Boris I Blvd., 9000 Varna, Bulgaria
phone +359 52 989 900, fax +359 52 989 902
reservations@graffithotel.com
www.graffithotel.com

НОВОГОДИШНА ГАЛА ВЕЧЕР  
в Хотел-галерия Графит

NEW YEAR GALA EVE  
in Graffit Gallery Hotel

¡ Hola, mi Amor ! ¡ Hola Graffit !

Еднодневен пакет | 1-day package 
370.00 EUR за двама | for double room

Двудневен пакет | 2-day package    
530.00 EUR за двама | for double room

2016

Bulgaria's Leading
Boutique Hotel

7201

MUSCULOSKELETAL SYSTEM | 964 bgn* 
prevention, balneotherapy with mineral water  
and fangotherapy, 28 treatments for 7 days

THALASSO-THERAPEUTIC | 942 bgn* 
stimulate cells regeneration; 28 treatments for 7 days
 
* PACKAGE PRICE for the period 01.10.2018 – 30.04.2019 | per person: 
– 7 nights + breakfast in double room with park view in Astor Garden Hotel  
– and treatments in Aquahouse Thermal & Beach

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ | 964 лв.* 
профилактика, балнеолечение с минерална вода  
и калолечение; 28 процедури за 7 дни

ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧНА | 942 лв.* 
стимулира клетъчната регенерация; 28 процедури за 7 дни
 
* ПАКЕТНА ЦЕНА за периода 01.10.2018 – 30.04.2019 | на човек:  
– 7 нощувки + закуска в двойна стая с изглед парк в Хотел Астор Гардън  
– процедури в Аквахаус Термал & Бийч

BALNEO PROGRAMS  
in Aquahouse Thermal & Beach and Astor Garden Hotel

БАЛНЕО ПРОГРАМИ 
в Аквахаус Термал & Бийч и Хотел Астор Гардън

Sts. Constantine & Helena Resort  
Aquahouse Thermal & Beach | +359 52 812 812 | www.aquahouse.bg 
Astor Garden Hotel | +359 52 817 700 | www.astorgardenhotel.com



37

ANALYSIS 
POLITICS

December 2018

44 | Вечерта Преди КатаСтроФата 48 | Когато ВСичКи гУБЯт
the eVe BeFore the Disaster a lose-lose sitUation

52 | интерВю: КраСен КралеВ 38 | След КраЯ на Краищата
interView: Krasen KraleV aFter the enD oF enDs

42 |   ЖИВОТЪТ  
сЛЕД МЕРКЕЛ 
REPLACING MERKEL



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

38

„Краят на краищата.“ Така ние, българите, слагаме точка. Може 
би това е подходящото име за края на Първата световна война. За 
България тя си беше краят на краищата.

НЯМА ВЪОБРАЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ  да поеме краха отпреди 100 
години. Дори да вземем най-ниските числа на загинали и изчезнали 
(100 000) и ранени (152 000), пак ще изчислим, че страната е загуби-
ла всеки пети свой войник. Към него добавяме стотина хиляди пле-
нени и два пъти по толкова бежанци. Въобще не смятаме жертвите 
на т.н. „испански грип“, инфлуенцата, която по статистика е взела 
повече животи от войната. 

ИМА И ОЩЕ: 2.25 МИЛИАРДА ЗЛАТНИ ФРАНКА репарации, изгубе-
ни територии във всички посоки, някои завинаги. Освен това пог-

От Дойран до Добро поле, или защо в 
най-фаталното поражение на България има и 

нещо оздравително

Текст БОЙКО ВАСИЛЕВ / Фотография LOSTBuLGARIA

ромът от 1918 сблъска българи срещу българи в една вековна граж-
данска война, която според мнозина още не е завършила. И сложи 
край на националния идеал, на Възраждането и на краткотрайния, но 
плодоносен български икономически бум от началото на ХХ век. Кра-
ят на краищата ни научи да губим и превърна загубата в българска 
съдба, а песимизма – в запазена марка на българите.

УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИсТОРИЯ не обичат думата „поражение“. Те някак 
извинително усукват, че войниците, видите ли, спечелили всички 
битки на бойното поле, а злите и тъпи политици ги проиграли на 
дипломатическото. И едното, и другото не е съвсем вярно, както 
всяко клише.

ПРОБИВЪТ НА ДОБРО ПОЛЕ в средата на септември 1918 пред-

сЛЕД КРАЯ 
НА КРАИЩАТА

Зъботехнически кабинет към 32-и пехотен 
Старозагорски полк, Прилеп, 1918 

dental cabinet of the 32nd Infantry Regiment, 1918
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ставлява грандиозна военна загуба, особено на фона на грандиозна-
та победа при Дойран по същото време. И наистина, как така ген. 
Владимир Вазов успява да унищожи почти напълно англичаните и 
гърците при Дойран – и да докладва „пред мен няма противник, мога 
да стигна до Солун“, докато французите и сърбите прегазват бъл-
гарските позиции при Добро поле? Вижте какво казват военните 
историци. Ще прочетете за фатални пропуски на командването, 
за неукрепени позиции, за подценени разузнавателни сведения, за 
паника и липса на инициатива и въображение. Няма как да оправдаем 
това само с „превъзхождащия противник“ или „германското команд-
ване“. И както за генерал Вазов са многословни, за „героите“ на 
Добро поле учебниците свенливо си траят. 

НЕ ИсКАМ ДА ЗАЩИТАВАМ ПОЛИТИЦИТЕ. Но влизането на Бълга-
рия в Първата световна може да изглежда изцяло глупаво само от 
нашата гледна точка, сто години по-късно и след като знаем край-
ния резултат. Онази война не бе идеологическа като Втората. Там 
няма лоши и добри, виновни и невинни. Тя бе масово безумие, глупаш-
ки наченато и само наполовина завършено, закърмено със своето 
неизбежно повторение.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ НАРИЧАТ онази война „Голяма“ или „Велика“. Не и 
победените. Нашите дядовци са й викали „Европейската“, и с право. 
Първата световна показа, че Европа може да кривне към кървавата 
пропаст тъкмо тогава, когато е най-богата, спокойна, изнежена. 
Заспиваш в belle époque и се събуждаш в края на краищата.  

КРАИЩА НЕ сАМО ЗА БЪЛгАРИЯ. Първата световна ликвидира 
завинаги три империи – Австро-унгарската, Руската и Османската 
– без да броим Германската, на която предстоеше краткотрайно, 
греховно и в крайна сметка гибелно възкресение. За победените – 
ясно, но вижте какво стана с победителите. Полша трябваше да се 
прости с огромна част от древната Жечпосполита, въпреки меч-
тите на Юзеф Пилсудски за съюз с Литва и украйна. черногорската 
независимост изчезна, за да се възроди едва девет десетилетия 
по-късно. Дори Сърбия се стопи в това, което после нарекоха Юго-
славия. А четири години по-късно Гърция изпита гибелния хюбрис 
на гръцките трагеодии: поиска цяла Мала Азия - и я загуби цялата. 

"ХЮБРИс" Е ХУБАВА ДУМА за Първата световна: означава аро-
гантна вяра в себе си; убеждение, че можеш всичко – върховна оби-
да за боговете. Изпитаха я всички от 1914 до 1918, забравили, че в 
гръцката трагедия след хюбриса винаги идва немезис, отмъщение-
то на разгневените безсмъртни.

БЪЛгАРИЯ ПРЕЖИВЯ хюбриса при Дойран, а немезиса при Добро 
поле. Отмъщавайки на сърби и гърци, ги зареди за нови отмъщения. 
И нямаше защо да се оправдава с Кобурга, германците или Радосла-
вов: цялата страна преживя транса на победите, които внезапно се 
превръщат в поражения. Цялата страна: от Кирил Христов, автор 
на прочутото „Ей, българино, не бъди светия, сърби я Сърбия, сърби 
я“ до русофила Иван Вазов. И днес, няма защо да викаме срещу све-
та. Нека видим себе си. 

ЗАЩОТО В ПОРАЖЕНИЕТО има и нещо хубаво, отрезвително, оз-
дравително. Доста войни губиха нашите дядовци – Междусъюзниче-
ската, Първата, Втората световна, Студената. От тях ние научи-
хме, че не всичко, което лети, се яде. И е хубаво днес да прибавим 
българския песимизъм към българската гордост. Защото той е из-
страдан, измъчен, изживян. Заради него мислим трезво и не бързаме 
да се хванем на нечие пияно хоро.
България преживя края на краищата. Нека се гордеем с това един 
век по-късно. 
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After the End 
of Ends

“The end of ends.” That’s how we Bulgarians 
mark finality. This is probably an appropriate 
way to refer to the end of the First World War. 
For Bulgaria, it was indeed the end of ends.

NO IMAGINATION can fathom the debacle of a 
century ago. Even at the most conservative es-
timates, with 100,000 soldiers killed and missing 
in action and 152,000 wounded, the country ap-
parently lost a fifth of its army. Add to this about 
a hundred thousand POWs and twice as many 
refugees. Not counting the victims of the Span-
ish flu, the pandemic that statistics say claimed 
more lives than the war itself.

THERE’S MORE: 2.25 BILLION GOLD FRANCS 
in reparations, lost territories in the north, west 
and south, some definitively. Moreover, the ca-
tastrophe of 1918 set Bulgarians against Bulgar-
ians in a century-old civil war which many be-
lieve has not yet ended. And put an end to the 
national ideal, to the National Revival and to the 
short-lived but fruitful Bulgarian economic boom 
of the early 20th century. The end of ends taught 
us to lose and turned loss into a Bulgarian fate 
and pessimism into a Bulgarian trademark.

HISTORY BOOKS do not like the word “defeat”. 
They somehow apologetically beat around the 
bush, arguing that soldiers won all the battles 
on the battlefield but evil and dumb politicians 
lost them at the diplomatic table. Like any cliché, 
neither is completely true.

THE BREACH OF THE FRONT AT 
DOBRO POLE in mid-September 
1918 was a spectacular military loss, 
especially against the background of 
the simultaneous spectacular victory 
at doiran. And indeed, how come that 
General Vladimir Vazov succeeded in 
routing the British and the Greek at 
doiran and reporting that “there are 
no enemy forces left in the field, I 
can reach Salonika”, while the French 
and Serbs overran the Bulgarian posi-
tions at dobro Pole? Take a look at 
what military historians have to say. 
You’ll read about fatal blunders of the 

command, about unfortified positions, underes-
timated reconnaissance reports, panic and lack 
of initiative and imagination. The “superior op-
ponent” and the “German command” are poor 
excuses for all that. History books are verbose 
about General Vazov - but bashfully silent about 
the “heroes” of dobro Pole.

I DON’T VINDICATE THE POLITICIANS. But 
Bulgaria’s embroilment in WWI may look com-
pletely stupid only from our point of view, a 
hundred years later and after we know the end 
result. unlike WWII, that war was not ideologi-
cal. There were no good or bad, no guilty or in-
nocent there. It was mass madness, mindlessly 
started and only half finished, and its repeat was 
innately inevitable.

THE WINNERS CALL that war “the Great War”. 
Not so the losers. Our ancestors called it “the 
European War”, and rightly so. The First World 
War showed that Europe could slip into the 
bloody precipice right when it was most affluent, 
peaceful and pampered. You fall asleep in the 
Belle Époque and wake up at the end of ends.

BULGARIA WAS NOT THE ONLY ONE to find 
itself at these ends. Three empires: the Austro-
Hungarian, the Russian and the Ottoman, dis-
appeared from the map for good as a result of 
WWI. For its part, the German Empire was in for 
a short-lived, sinful and ultimately fatal resurrec-
tion. Things are clear as far as the losers are 

By BOYKO VASILEV  / Photography SHuTTERSTOCK

From doiran to dobro Pole, or why Bulgaria’s most 
disastrous defeat had some healing effect

concerned, but look at what happened to the 
winners. Poland had to relinquish a huge part 
of the ancient Rzeczpospolita, despite Józef 
Pilsudski’s dreams of a union with Lithuania 
and ukraine. Montenegro lost its independence, 
which it would only regain nine decades later. 
Even Serbia melted into what was later called 
Yugoslavia. And four years later Greece expe-
rienced the disastrous hubris of the Greek trag-
edies: it claimed the whole of Asia Minor - and 
lost it all.

"HUBRIS" IS AN APT WORD FOR WWI: it 
means arrogant overconfidence, the conviction 
that you can do anything – the ultimate insult to 
the gods. Everyone experienced it between 1914 
and 1918, forgetting that in Greek tragedy hubris 
is always followed by nemesis, the revenge of 
the angry immortals.

BULGARIA LIVED THROUGH its hubris at 
doiran and its nemesis at dobro Pole. Taking 
vengeance on the Serbs and Greeks, it insti-
gated their ensuing retaliation. Neither King 
Ferdinand I, nor the Germans or Prime Minister 
Radoslavov alone could be blamed: the whole 
country experienced the triumph of victories that 
suddenly turned into defeats. The whole country, 
from poet Kiril Hristov with his derisive anti-Ser-
bian puns, to Russophile Ivan Vazov. And today 
there is no need to blame the rest of the world. 
Let’s look at ourselves instead.

FOR THERE IS ALSO SOMETHING 
GOOD, sobering and healing in de-
feat. Our ancestors lost quite a few 
wars: the Second Balkan War, WWI, 
WWII, the Cold War. They taught us 
that all is not gold that glitters. Today, 
we should rather temper Bulgarian 
pride with Bulgarian pessimism. Be-
cause this pessimism is the product 
of suffering and painfully bitter ex-
perience. Thanks to it, we are sober-
minded and think twice before team-
ing up with delirious allies.
Bulgaria survived the end of ends. 
Something to be proud of a century 
later. 
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След 18 години управляващата партия в 
Германия има нов лидер. Ще опази ли обаче той 
наследството на стария?

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография SHuTTERSTOCK

На 7 декември 999-те делегати на конгреса 
на Християндемократическия съюз в Хам-
бург официално положиха началото на края 
за най-забележителната жена в световна-
та политика за последния четвърт век. Или 
може би дори за последния век. 
След 18 години начело на германските кон-
серватори Ангела Меркел се оттегли от 
лидерството на партията и потвърди, че 
след края на четвъртия й мандат като гер-
мански канцлер през 2021 не само няма да 
търси пети, но и изобщо повече няма да се 
кандидатира за изборни длъжности. Ако из-
кара пълния си мандат - което при сегашна-
та политическа обстановка в Германия не е 
толкова сигурно - тя ще изпревари и Конрад 
Аденауер, и Хелмут Кол като най-дълго упра-
влявалия германски лидер през последния век. 
Над нея ще остане единствено Бисмарк. 

ОНЕЗИ, КОИТО ОЧАКВАХА конгресът да 
се превърне в унижение за Меркел, оста-
наха разочаровани. Дори свалянето й от 
власт в ХДС мина според собствения й 
предварително начертан план. Делегати-
те утвърдиха за нов лидер на съюза именно 
определения от канцлера наследник - Ане-
грет Крамп-Каренбауер (не се тревожете, 
името е също толкова мъчнопроизносимо и 
за германците, които предпочитат да я на-
ричат с инициалите й - А Ка Ка). Победата 
не беше кой знае колко убедителна - едва 
35 гласа аванс пред адвоката-милионер 
Фридрих Мерц. Но все пак е победа, която 
осигурява оцеляването на политическата 
линия и политическия метод на Меркел дори 
след оттеглянето й. 
Про-бизнес крилото в партията, както и 
най-десните течения, никак не са щастли-
ви от това развитие. Навсякъде другаде то 
би могло да доведе до разцепление, разпа-
дане на съюза и появата на нови играчи. Но 
в ХДС, партията на Конрад Аденауер, спло-
тяването зад лидера е условен рефлекс. 

КРАМП-КАРЕНБАУЕР за мнозина изглежда 
като съвършеното продължение на Меркел: 
тя също не е забележителен оратор; пред-
почита да слуша, вместо да говори (лидер-
ството, каза тя в речта си след избора, е 
повече да си силен вътрешно, отколкото 
да си гръмогласен външно); стреми се да 

постигне съгласие, но умее и да наложи во-
лята си, когато трябва. В някои отношения 
обаче тя е по-близка до традициите на ХДС 
от предшественицата си. Икономическите 
й възгледи са тези на Меркел - по-скоро в 
центъра, отколкото вдясно. Но АКК идва 
от католическия юг, естествената среда 
на германската християндемокрация, за 
разлика от северняшкото лютеранство на 
Меркел. Възгледите й в много отношения 
са по-консервативни - тя е против аборти-
те, не одобрява хомосексуалните бракове 
и е за имиграцията, но при доста по-строг 
контрол (като президент-министър на 
провинция Заарланд въведе принудителни 
рентгенови скенери за кандидатстващите 
за убежище деца, за да провери действи-
телната им възраст). 

ПОВЕЧЕТО ТРАДИЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛИ 
на християндемократите вероятно ще я 
почувстват по-близка от Меркел. Но това 
не е трудно постижимо: просто Меркел 
навремето бе възможно най-неочакваната 
комбинация. Тя бе жена в редиците на най-
патриархалната германска партия; тя бе 
протестант в естествената среда на ка-
толици; тя бе източногерманка, прекарала 
по-голямата част от съзнателния си живот 
в комунистическа диктатура; и накрая тя 
бе малко суховат учен, доктор по кванто-
ва химия, наумил си изведнъж да си пробва 
късмета в естествените ловни полета на 
адвокати и икономисти. Речите й по-скоро 
приспиваха, отколкото вълнуваха (впрочем 
последното не е непременно минус в Герма-
ния, която има основания да се отнася с по-
дозрение към пламенните оратори). 

АНгЕЛА ДОРОТЕА КАсНЕР е родена през 
юли 1954 година в Хамбург, в семейството 
на лютеранския пастор от полски произход 
Хорст Каснер (по рождение Казмиерчак) и 
учителката по латински Херлинде Йенцш. 
Няколко седмици след това баща й решава 
да премести цялото семейство в Източен 
Берлин. От началото на годината над 200 
000 души са избягали от Източна Германия 
на Запад, но семейство Каснер тръгва по 
обратния път. 
Ангела отрасва в градчето Темплин, север-
но от Берлин. 

Дори свалянето 
й от власт 
в ХДС мина 
според 
собствения й 
предварително 
начертан план

ANALYSIS
GERMANY
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 Детството ми беше безоблачно, разказ-
ва сама по-късно. В ученическите години е 
сравнително необщителна, дори малко "без-
цветна", спомни си учителката й по руски 
пред Джордж Пакър от The New Yorker. 
Повечето й съученици я пренебрегват. За 
сметка на това е отличничка, и дори пе-
чели награди от състезания по руски език 
(години по-късно след първата си среща с 
Меркел Владимир Путин публично я похвали 
като първия западен лидер, с когото може 
да говори родния си език. Въпреки че двама-
та обикновено разговарят на немски). 
Ангела завършва физика в Лайпцигския уни-
верситет и докторантура по квантова 
химия в Берлин. членува във Freie deutsche 
Jugend, източногерманския аналог на ком-
сомола, но никой не я е упреквал в прека-
лен ентусиазъм по комунистическия идеал. 
Сама призна години по-късно, че този й ход 
е бил "70% опортюнизъм". Вероятно по това 
време, и в началото на научната й кариера, 
се оформя тази специфична предпазливост 
и склонност към внимателно обмисляне, 
която е толкова характерна за зрелия по-
литик Меркел. Въпреки че един донос до 
ЩАЗИ от 1984 я описва като "прекалено 
критична" към режима в ГДР. По това време 
вече носи новата си фамилия, от първия си 
съпруг улрих Меркел, за когото се омъжва 
през 1977. четири години по-късно двамата 
се разделят, но Ангела запазва името. 

ПАДАНЕТО НА сТЕНАТА на 9 ноември 1989 
променя всичко за Меркел. Месец по-късно 
Ангела влиза в офиса на новосъздадената 
политическа партия "Демократично про-
буждане" (demokratischer Aufbruch) да пред-
ложи услугите си. После през март 1990 
лидерът Волфганг шнур е изобличен като 
информатор на Щази. Меркел е натоварена 
да се справи с шумната тълпа журналисти 
в чакалнята. Тя го прави толкова уверено, 
че новият лидер Райнер Епелман я предла-
га за говорител на първия демократичен 
премиер на ГДР Лотар Де Мезиер, разказ-
ва Джордж Пакър. Според други версии и 
шнур, и Де Мезиер са били близки с бащата 
на Меркел още по комунистическо време и 
първите й крачки в политиката са свързани 
с тези познанства. 
Така или иначе началото е поставено. През 
октомври 1990, в първите демократично 
проведени общогермански избори, Меркел 
печели депутатско място в Бундестага. 
Де Мезиер (по-късно също изобличен във 
връзки с Щази) я препоръчва на Хелмут Кол. 
Канцлерът й предлага място в кабинета, 
като министър за жените и младежта. Но 
отношенията им не са твърде сърдечни: 
Кол обикновено говори за нея дори не по 
име, а като "момичето". Меркел е на 35. 
 
ПРЕЗ 1998 НА ВЛАсТ ИДВАТ социалдемо-

кратите на Герхард шрьодер. Година по-къс-
но гръмва скандалът с нелегалното финан-
сиране на ХДС, в който са забъркани и Кол, 
и избраният за негов наследник Волфгант 
шойбле. "Канцлерът на обединението" се 
ползва с такава репутация в партията си, 
че никой не посмява да поиска оттегляне-
то му. Освен Меркел. Без знанието на шой-
бле тя пише един коментар за Frankfurter 
Algemeine Zeitung, в който призовава за от-
теглянето на Кол. След още няколко месеца 
ХДС я избира за новия си лидер. 
През 2002 прави поредния си печеливш ход, 
като отстъпва на Едмунд Щойбер номина-
цията на християндемократите за избори-
те. Щойбер губи от шрьодер - а за Меркел 
пътят към върха три години по-късно е от-
крит. Още един пример за необикновеното 
й търпение, които мнозина сочат като най-
силния й коз като политик. "Съзряването 
в ГДР й дава предимства: то я е научило 
да използва самодисциплината, силата на 
волята и мълчанието като основни инстру-
менти", пише Пакър. 

КРИТИЦИТЕ й Я УПРЕКВАТ, че няма ясна 
визия и определени възгледи, че е като вет-
ропоказател, който реагира според обстоя-
телствата. Неведнъж се е случвало Меркел 
да промени позицията си. Почитателите й 
изтъкват същото като главното й дос-
тойнство - всички беди на човечеството, 
настояват те, идват от твърдоглавите 
идеалисти, а политиката е именно изку-
ството на компромиса и на практичните 
решения. 
В последната предизборна кампания Мар-
тин шулц, опонентът й от социалдемокра-
тите, се опита да я представи като пре-
сметлива, студенокръвна ледена кралица. 
Но истината е, че единствената сериозна 
пукнатина в репутацията й дойде от едно 
несъмнено силно емоционално решение: 
отварянето на границите за бежанците, 
дошло след покъртителната снимка на 
тригодишно сирийско момченце, удавено на 
метри от турския бряг. 

Това решение си имаше и прагматичната ос-
нова, разбира се - застаряваща и топяща се 
Европа има нужда от ново население, за да 
поддържа икономическия си растеж. Но то 
отключи всички проблеми за Меркел. Обви-
няваха я, че покрай жертвите на войната е 
пуснала в страната екстремисти и провока-
тори; че е пожертвата традиционните гер-
мански ценности в замяна на прословутото 
"мулти-култи". Оттам тръгна възходът на 
крайнодясната "Алтернатива за Германия"; и 
тъкмо с имиграционната политика в най-ви-
сока степен се обясняват слабите резулта-
ти на християндемократите на последните 
регионални избори в Хесен и Бавария. 

гРЕШКА ЛИ ДОПУсКА МЕРКЕЛ тогава? 
Това ще разберем тепърва. Но е факт, че в 
тази емоционална, чисто човешка реакция 
имаше нещо стоплящо - особено във време, 
в което политиците все по-често ни из-
глеждат като студенокръвни същества от 
друг животински вид. 
Сега интригата се върти около това ще 
успее ли Меркел да завърши мандата си, и 
ще успее ли АКК да спре негативната тен-
денция при християндемократите. Първи-
ят въпрос до голяма степен зависи от со-
циалдемократите, чието участие в GroKo, 
"Голямата коалиция" на Меркел все повече 
им вреди. Вторият зависи от способности-
те на самата Анегрет Крамп-Каренбауер. 
Досегашната й репутация е на добър, ме-
тодичен организатор. А и тя е по-привле-
кателна тъкмо за онези по-консервативни 
избиратели, които напоследък започваха 
да се колебаят в полза на "Алтернатива за 
Германия". Така че нищо чудно отговорът 
на това да е положителен. 
Остава само един последен въпрос: дали 
АКК би имала потенциала да замени Меркел 
и в международен план, като последния ос-
тров на здравия разум и практичността в 
епохата на самовлюбени, неуправляеми попу-
листи. Това вече само времето ще покаже. 
Колкото до Ангела Меркел, нейното място в 
историята отдавна вече е осигурено. 
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replacing 
Merkel 

On 7 december, the 999 delegates to the Con-
gress of the Christian democratic union (Cdu) 
in Hamburg officially marked the beginning of 
the end of the most remarkable woman in world 
politics in the last quarter century. Or perhaps 
even in the last century. 
After 18 years at the helm of the German Con-
servatives, Angela Merkel stepped down as 
leader of the Cdu and confirmed that after the 
end of her fourth term as German Chancellor in 
2021 she would not stand for a fifth and seek 
no further elective office. If she serves her full 
term – which is not certain in the current politi-
cal situation in Germany – she will overtake both 
Konrad Adenauer and Helmut Kohl as the long-
est-serving German leader in the last century. 
Only Bismarck will have outlasted her.   

THOSE WHO ExPECTED the Congress to hu-
miliate Merkel were disappointed. Even her bow-
ing out as party leader went according to her 
own pre-drawn plan. As the Cdu’s new leader, 
the delegates confirmed Merkel’s choice for her 
successor - Annegret Kramp-Karrenbauer (don’t 
worry, her name is a mouthful even for the Ger-
mans who prefer to call her by her initials AKK). 
The victory was a narrow one – only 35 votes 
ahead of millionaire lawyer Friedrich Merz. But 
it is still a victory which ensures the survival of 
Merkel’s political line and political method even 
after her withdrawal. 
The pro-business wing in the Party, as well as 
the far right factions, are not at all happy with 
this turn of affairs. Anywhere else it could lead 
to a split, a breakup of the union and the emer-
gence of new players. But in the Cdu, the Party 
of Adenauer, rallying behind the leader is a con-
ditioned reflex. 

FOR MANY, KRAMP-KARRENBAUER looks like 
the perfect sequel to Merkel: she, too, is not a 
remarkable orator, she prefers to listen instead 
of speaking (“leadership is more about being 
strong on the inside than being loud on the out-
side”, she said in her post-election speech), she 

aims for consensus, but is also able to impose 
her will when necessary. In some ways, howev-
er, she is closer to Cdu traditions than her pre-
decessor. She shares Merkel’s economic views 
– centrist rather than rightist. But AKK comes 
from the Catholic south, the natural environment 
of German Christian democracy, as opposed 
to Merkel’s northern Lutheranism. In many re-
spects her views are more conservative – she 
is opposed to abortion, does not approve of gay 
marriages, and favours a much tighter control 
on immigration (as Prime Minister of Saarland, 
she introduced compulsory X-ray scanners for 
minors seeking asylum to verify their age). 

MOST OF THE TRADITIONAL VOTERS of the 
Christian democrats will probably feel closer to 
her than to Merkel. But that’s not difficult: when 
she emerged on the political scene, Merkel was 
simply the possibly most unexpected combi-
nation. She was a woman in the ranks of the 
most patriarchal party in Germany, she was a 
Protestant in the natural environment of Catho-
lics, she was an East German who spent most 
of her conscious life in a communist dictator-
ship, and, finally, she was a somewhat nerdish 
scientist, a doctor of quantum chemistry, who 
suddenly decided to try her luck in the natural 
hunting grounds of lawyers and economists. Her 

By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHuTTERSTOCK

After 18 years, Germany’s ruling party has a new leader. 
But will she keep her predecessor’s legacy alive?

speeches were more likely to lull to sleep than 
to excite (actually, the latter is not necessarily a 
minus in Germany, which has reason to be sus-
picious of ardent orators). 

ANGELA DOROTHEA KASNER was born in July 
1954 in Hamburg, in the family of the Luther-
an pastor of Polish descent Horst Kasner (né 
Kaźmierczak) and Herlind Jentzsch, a teacher 
of Latin. A few weeks after her birth, her father 
decided to move with his whole family to East 
Berlin. Since the start of that year, over 200,000 
people had fled from East Germany to the West, 
but the Kasners went in the opposite direction. 
Angela grew up in the small town of Templin, 
north of Berlin. 
“There was no shadow over my childhood,” 
Merkel said later. during her school years she 
was rather taciturn, even a bit "colourless", her 
former Russian teacher told George Packer of 
The New Yorker. Most of her classmates ig-
nored her. On the other hand, she was a star 
pupil and even won prizes in Russian-language 
competitions. (Years later, after his first meeting 
with Merkel, Vladimir Putin publicly praised her 
as the first Western leader with whom he could 
speak in his mother tongue.  Even if the two usu-
ally converse in German). 
Angela studied physics at Leipzig university and 
earned a doctorate in quantum chemistry in Ber-
lin. She joined the Free German Youth, the East 
German equivalent of the Komsomol, but no one 
ever accused her of too much enthusiasm for the 
communist ideal. Years later she admitted that 
her move was “seventy per cent opportunism”. It 
was probably during that time, and at the begin-
ning of her scientific career, that she developed 
the particular caution and tendency to bide her 
time that is so characteristic of the mature politi-
cian Merkel. Although a Stasi document of 1984 
described her as “very critical” of the regime in 
the GdR. At that time she already went by the sur-
name of her first husband, ulrich Merkel, whom 
she married in 1977. Four years later they parted 
ways, but Angela kept the name. 

When she 
emerged on the 
political scene, 
Merkel was simply 
the possibly 
most unexpected 
combination
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 THE FALL OF THE WALL on 9 November 
1989 changed everything for Merkel. A month 
later, Angela visited the office of the new po-
litical party democratic Awakening to offer her 
services. Then, in March 1990, its leader Wolf-
gang Schnur  was exposed as a Stasi informant. 
Merkel was asked to deal with the noisy crowd 
of journalists outside the door. She did it with 
such confidence that the new leader, Rainer 
Eppelmann, suggested her as a spokesperson 
for the GdR’s first democratically elected Prime 
Minister, Lothar de Maizière, George Packer 
writes. According to other versions, both Schnur 
and de Maizière were close to Merkel’s father 
in communist times and her first steps in politics 
were related to these acquaintances. 
One way or another, her rise had begun. In Oc-
tober 1990, in the first democratic all-German 
elections, Merkel won a seat in the Bundestag. 
de Maizière (later also exposed for Stasi con-
nections) recommended her to Helmut Kohl. The 
Chancellor offered her a post in his cabinet, as 
Minister for Women and Youth. But their rela-
tionship was not very cordial: instead of calling 
her by her name, Kohl usually referred to her as 
“mein Mädchen" ("my girl"). Merkel was 35. 
 
IN 1998, GERHARD SCHRÖDER’S SOCIAL 
DEMOCRATS came to power. A year later, 
the Cdu campaign finance scandal erupted, 
in which both Kohl and his successor as Party 
chairman, Wolfgang Schäuble, were implicated. 
The “Chancellor of the Reunification" was so re-
vered in his Party, that nobody dared to ask for 
his resignation. Besides Merkel. Without Schäu-
ble’s knowledge, she wrote a comment piece for 

the Frankfurter Allgemeine Zeitung in which she 
called for Kohl’s stepping down. A few months 
later the Cdu elected her as its new leader. 
In 2002 she made yet another successful move 
by ceding the nomination of the Christian demo-
crats in the elections to Edmund Stoiber. Stoiber 
lost to Schröder – and opened up Merkel’s way 
to the top three years later. Another example 
of her unusual patience, which many regard as 
her greatest asset as a politician. “Being East 
German gave her advantages: she had learned 
self-discipline, strength of will, and silence as 
essential tools," Packer says. 

HER CRITICS BLAME HER for lacking a clear 
vision and settled views, for being like a political 
weathervane adapting to circumstances as they 
change. Merkel has repeatedly changed her po-
sition. Her fans stress this as her main asset – all 
the troubles of mankind, they insists, come from 
pigheaded idealists, while politics is the art of 
compromise and practical decisions. 
In the last election campaign, Martin Schulz, 
her opponent from the Social democratic Party, 
tried to paint her as a calculating, coldblooded 
ice queen. But the truth is that the only serious 
crack in her reputation was caused by an un-
doubtedly highly emotional decision: opening the 
borders to migrants, taken after a touching photo 
of a three-year-old Syrian boy, drowned just me-
tres from the Turkish coast. 
This decision was, of course, also pragmatic - 
Europe, with its ageing and shrinking population, 
needs new blood to sustain its economic growth. 
But it unleashed all the problems for Merkel. 
She was slammed for letting in extremists and 

provocateurs into the country along with the 
war victims, for sacrificing traditional German 
values for the sake of the famous “multi-culti”. 
This paved the way for the rise of the far right 
Alternative for Germany, and precisely the immi-
gration policy largely explains the weak results 
of the Christian democrats in the last regional 
elections in Hesse and Bavaria. 

DID MERKEL MAKE A MISTAKE at the time? 
We will yet find out. But it is a fact that there was 
something warm in this emotional, purely human 
reaction – especially at a time when politicians 
look more and more like coldblooded creatures 
of a different species. 
The question now is whether Merkel will be able 
to complete her term, and whether AKK will be 
able to stem the negative trend in the Christian 
democratic Party. The first question depends 
largely on the Social democrats, whose partici-
pation in Merkel’s GroKo, as the Grand Coalition 
is nicknamed, is a growing liability. The second 
depends on Annegret Kramp-Karrenbauer’s own 
abilities. She has the reputation of a good, me-
thodical organiser. And she is more attractive to 
those more conservative voters who have lately 
started to swing towards the Alternative for Ger-
many. It would therefore not be surprising if the 
answer to this is positive. 
Only one last question remains: will AKK have 
the potential to also replace Merkel internation-
ally, as the last island of common sense and 
practicality in an age of narcissistic, uncontrol-
lable populists? Only time will tell. As for An-
gela Merkel, her place in history has long been 
assured. 
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соФиЯ е ГрАд с 
преКрАснА водА
Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“, 
част от Веолия, за отговорността да си воден оператор

г-н Тренев, вие сте изпълнителен ди-
ректор на „софийска вода“. Какво е да 
сте отговорни за най-ценния ресурс в 
столицата на България?
Преди всичко - отговорност към над 1 500 
000 жители и гости на София. За мен е 
важно потребителите на „Софийска вода“ 
да знаят, че могат да разчитат на нас 
днес и в бъдеще. Ние стоим зад качест-
вото на водата, която пием. Знаете, една 
от най-важните потребности на човек е 
усещането за сигурност и стабилност. 
Ние сме тук, за да ги гарантираме всеки 
ден. Една компания е стабилна тогава, ко-
гато има устойчиво във времето високо 
ниво на предлаганите услуги, удовлетво-
рени служители и клиенти, и дългосрочна 
финансова стабилност. Правим много за 
устойчивото развитие, за мотивирането 
на служителите и за доброто сътрудни-
чество с гражданите и общината.

Какво е качеството на водата в домо-
вете на жителите на софия?
Имаме една от най-добрите питейни 
води в Европа и това е неоспорим факт. 
Водата в София идва от подножието на 
най-високия връх на Балканите - Мусала,  
прекосява близо 68 км, а след това още 
4000 км ВиК мрежа в града и така дости-
га до чешмите в домовете ни. Софийска-
та вода преминава през четири високо-
технологични пречиствателни станции, 
където водата се проверява постоянно. 
През цялото това време екип от специа-
листи се грижи за качеството й. Става 
дума за 24-часов контрол, тестване и 
анализи.

Да разбираме, че питейната вода в 
софия е с гарантирано качество? 
Абсолютно. Това е водата, която ние 
пием у дома – аз, съпругата ми и чети-
рите ни деца.  Водата на София е една 
от най-добрите. Можете да я пиете 
спокойно. Така се грижите за здравето 
си. Разбира се, изборът да пием чешмя-
на или бутилирана вода се отразява и 
на семейния бюджет. Софийската вода 
се препоръчва за ежедневна употреба, 

достигна 51,7 млн. лв., което е с над 6 млн. 
лв. повече от 2017 г. Инвестираме ком-
плексно в много посоки - в разширяването 
на обсега на анализи на лабораторно-из-
питвателните  комплекси, в изграждане 
на ВиК мрежа с качествени материали, в 
прилагане на нови технологии, в повиша-
ване на квалификацията на служителите 
и др. Сред нашите 1137 служители има 
експерти от над 170 различни специално-
сти и професии, като всички те по един 
или друг начин участват в контрола и 
управлението на водата.

включително и от малки деца. Изготвили 
сме етикет за качество и състав, който 
може да видите на сайта и в центровете 
ни. От моя гледна точка да пием чешмяна 
вода е полезно за здравето и всекидневен 
жест към природата, защото ограничава-
ме пластмасовите отпадъци.

Какви средства инвестирате за под-
държане на качеството на водата? 
Всичко е свързано и оказва влияние върху 
качеството на водата и услугите ни. За 
2018 г. инвестиционната ни програма 
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soFia is a city With 
WonderFul Water  
Vasil Trenev, Executive Director of Sofiyska Voda, operated by Veolia, 
for the responsibility to be a water operator 

Mr. Trenev, you are Executive Director 
of Sofiyska Voda. What is it like to be 
responsible for the most valuable resource 
in the capital of Bulgaria?   
Above all – commitment to more than 
1,500,000 Sofia residents and guests. The 
important thing to me is that Sofiyska Voda’s 
customers are aware that they can rely on us 
at present and in the future. We firmly stand 
behind the quality of the water that we drink. 
You know that one of the basic needs of a 
person is the sense of security and stability. 
We are here to guarantee them every day. A 
company is stable when in the course of time 
it has a sustainable high level of the services 
provided, satisfied employees and customers, 
and long-term financial stability. We do a lot for 
the sustainable development, the motivation of 
the employees, and the good cooperation with 
the citizens and municipality.    

What is the quality of water at Sofia 
residents’ homes?
The water quality we have is among the 
highest in Europe, and it is an indisputable 
fact. The water in Sofia comes from the 
foothills of Musala, the highest peak at the 
Balkans, crosses almost 68 km, and then 
passes through another 4,000 km of WS 
network in the city, thus reaching the taps at 
our homes. The Sofia water passes through 
four highly-developed treatment plants where 
the water is constantly monitored. For all 
this time a team of specialists cares about 
its quality. That is 24-hour control, tests, and 
analyses.  

Should we have the understanding 
that the potable water in Sofia has a 
guaranteed quality?   
Absolutely. This is the water we drink at 
home – me, my wife, and our four children. 
The water in Sofia is among the best. You 
can drink without any concern. Thus you take 
care of your health. Of course, the choice 
to drink tap water or bottled water has an 
impact also on the family budget. The Sofia 
water is recommended for everyday use, 
including by kids. We have prepared a quality 
and composition label, which is available 

Управлението на  водите е една от 
темите на световната конференция за 
промените в климата COP 24. Лесно ли 
се управляват водните услуги?
Важното рядко е лесно. Свикнали сме да 
приемаме водата за даденост. Но всъщ-
ност тя е ценност, за която трябва 
да се грижим всеки ден. Управлението 
на водния ресурс на София включва не 
само пречистване и доставяне на най-
висококачествената питейна вода, но и 
последващото отвеждане, третиране 
на отпадъчните води. Ние успяваме 
да върнем водата чиста обратно в 
природата. Работим за възобновяване на 
световните ресурси, за да ги опазим за 
децата ни.

Вашето послание към читателите на 
списанието? 
В София със сигурност много неща ще 
ви харесат, водата е едно от тях. Тя 
е храна за тялото и за духа. „Софийска 
вода“ допринася за качеството на живот 
на жителите и гостите на града, като 
ежедневно доставя една от най-високо-
качествените питейни води в Европа. 
Пожелавам приятен полет на вашите 
читатели и ги очакваме в София!

on our website and in our customer service 
centers. From my point of view, tap water is 
useful for the health, and it is an everyday 
gesture to nature because we limit the 
plastic waste.  

What resources do you invest to maintain 
the water quality?   
Everything is connected and impacts 
water quality and our services. In 2018 our 
investment program reaches 51.7 M BGN, 
which is by 6 M BGN more than in 2017. 
We have made complex investments in 
many directions – extension of the scope 
of the analyses at the laboratory testing 
complexes, building WSS network with high-
quality materials, applying new technologies, 
enhancing the qualification of our employees, 
etc. There are experts among our 1,137 
employees from more than 170 different 
specialties and professions, and all of them 
in one way or another take part in the water 
management and control. 

Water management is one of the topics of 
the world Climate Change Conference COP 
24. Is it easy to manage water services? 
What is important is rarely easy. We are used 
to taking water for granted. But in fact it is a 
value that we should take care of every day. 
The water resource management in Sofia 
includes not only treatment and supply of 
potable water of the highest quality, but also 
the subsequent sewerage and wastewater 
treatment. We manage to return water back 
to nature clean. We work for the renewal of 
the world resources in order to protect them 
for our children. 

What is your message to the readers of 
the magazine? 
For sure, in Sofia there are a lot of things 
that you will like - water is one of them. It is 
food for the body and soul. Sofiyska Voda 
contributes to the quality of the life of the 
residents and guests of the city by supplying 
potable water of one of the highest qualities 
in Europe every day. I wish a nice flight to 
your readers. We look forward to seeing 
them in Sofia!

„софийска вода” АД  е създадена през октом-

ври 2000 г. по силата на 25-годишен договор 

за концесия, чрез който  Столична община 

преотстъпва на дружеството експлоатацията 

и поддръжката на водопроводната и канализа-

ционната мрежа на територията на столицата. 

Акционерният капитал е разпределен между 

Столична община (22.9%) и френската група 

Веолия (общо 77.1% от акциите). 

„Софийска вода“  доставя питейна вода до 

близо 1 500 000 жители на Столична община. 

Компанията осигурява услуги в областта на 

водоснабдяване, канализация и пречистване 

на отпадъчните води.  Мисията й е  да бъде 

успешен и първокласен доставчик на високока-

чествени услуги за своите клиенти.  Дружество-

то управлява стотици съоръжения и  над 5600 

км водопроводна и канализационна мрежа. Чрез 

своите 1137 служители представляващи над 

170 специалности всяка година се инвестират 

милиони левове за развитието и бъдещето на 

столицата.

Sofiyska Voda AD was created in October 2000 by 

virtue of the 25-year Concession Agreement, through 

which Municipality of Sofia granted to the company 

the operation and maintenance of the water and 

sewer network on the territory of the capital.    

The share capital is divided between Municipality of 

Sofia (22.9%) and the French Group Veolia (a total of 

77.1% of the shares). 

Sofiyska Voda AD supplies potable water to nearly 

1,500,000 residents of Municipality of Sofia. The 

company provides services in the field of water 

supply, sewerage and wastewater treatment. Its 

mission is to be a successful and first-class supplier 

of high-quality services for its customers. The 

company operates hundreds of facilities and more 

than 5,600 km of water mains and sewers. Through 

its more than 1,137 employees from more than 

170 different specialties, each year investments for 

millions of BGN are made in the development and 

future of the capital. 
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МоЖеМ! 
не бива да се 
подценяваМе 

саМи

Г-н Министър, одобреният бюджет 
за 2019 предвижда с около 4 ми-
лиона лева повече за младежта и 
спорта, отколкото през 2018. До 

каква степен това увеличение ще реши 
проблемите?
Винаги съм казвал, че публичните средства 
за спорт не достигат. Затова полагаме та-
кива усилия да включим и частни капитали. 
Иначе всяка година имаме едно поне 5-про-
центно увеличение на бюджета. Но сега 
повечето средства от него ще отидат за 
заплати в спортните училища и в админи-
страцията, както и за пенсиите на олим-
пийските медалисти - това е свързано с 
повишението на минималната работна за-
плата в страната. 
От друга страна, трябва да се има пред-
вид, че всяка година ние получаваме огро-
мни суми за спортната инфраструктура. 
Така че държавната подкрепа за спорта 
далеч не се изчерпва с бюджета на минис-
терството. 
През мандатите на премиера Борисов 
бяха вложени над 350 милиона лева в ин-
фраструктура. Най-интензивно работим 
в тази сфера, защото бяхме изостанали 
много след 1990. Един пирон не беше забит 
в продължение на дълги години. Няма как 
да правим спорт, без да имаме подходяща 
инфраструктура. Нито децата ще бъдат 
привлечени да спортуват, нито елитните 
спортисти ще има къде да показват свои-

те умения. 
Направихме много в това отношение. Прес-
ният пример е от последното заседание на 
Министерски съвет, когато получихме до-
пълнително 18 млн. лева за довършване на 
спортната зала в Бургас, която ще е перла 
в короната от зали в България. 
Бих желал да имахме повече средства за ра-
бота с федерациите. Но бюджетът за спорт 
все пак е функция на цялостния държавен 
бюджет. Влагам големи надежди, че новият 
Закон за физическото възпитание и спорта, 
който приехме тази година, ще има позити-
вен ефект върху средствата за спорт. За 
пръв път успяхме да създадем условия за го-
леми части инвестиции в спортната инфра-
структура. Кардинално променихме начина 
за отдаване на държавни и общински спорт-
ни обекти на частни инвеститори. Макси-
малният срок вече е 30 години, а не десет. 

От самото начало на прехода пирамида-
та в българския спорт е някак обърната: 
основните средства отиват за върха, 
тоест за професионалните спортисти, 
а най-малко внимание се обръща на масо-
вия и детския спорт. Вие направихте ня-
кои стъпки, за да промените това, нама-
лихте броя на директно субсидираните 
олимпийски състезатели... Ще продължи 
ли този процес?
Разбира се. За мен това е най-голямата 
грешка, която държавата допусна в послед-

Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография ИВАЙЛО ПЕТРОВ, АРХИВ

Красен Кралев, министър на младежта и спорта, 
пред Bulgaria ON AIR

ните 30 години. Преследвахме само медали-
те. Забравихме, че основната функция на 
спорта е да изгражда една здрава нация. 
Медалите са функция на работата с деца-
та: ако имаш масов спорт, спорт в учили-
ще, те ще дойдат от само себе си. 
Във всеки олимпийски цикъл ние изкуствено 
се сравняваме с онова, което е било през 
1988 година. Тогава цялата държавна док-
трина бе подчинена на това да доказва кол-
ко полезен е онзи режим. Разбира се, че днес 
няма как да имаме същите медали. 
Направихме много стъпки в правилната 
посока. Финансирането на федерациите 
се промени, търсят се не само успехи на 
международната сцена, но и се следи колко 
активни са клубовете в работата с подра-
стващи. 
Когато преди четири години дойдох тук, 
олимпийският отбор имаше разширен със-
тав от 750 души - при положение, че на 
олимпиадата пращаме 50-60. 
Сега ядрото е не повече от стотина души, 
които готвим за олимпиадата, и още около 
150 млади състезатели до 23 години. Напра-
вихме така, че младите спортисти, които 
имат успехи, веднага да бъдат финансово 
стимулирани, за да приемат спорта за своя 
професия и да знаят, че има смисъл да про-
дължават. България има много таланти, но 
ги губим между 18- и 23-годишна възраст. 

Твърде голяма част от хората в  
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"Формулата 
за привличане 
на децата към 
спорта е да 
имаш успешни 
спортисти, на 
които те да 
подражават"
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 клубовете и федерациите все още са с 
мисленето от едно време, от плановата 
икономика. Колко голям е проблемът с 
липсата на добри мениджъри в спорта?
Много голям. Ние правим зали, но нямаме 
мениджъри за тях. И не мисля, че в България 
има институция, която да предлага подхо-
дящо образование за спортен мениджмънт. 
Би трябвало да търсим варианти за спе-
циализации в чужбина. Спортните клубове 
също имат остър дефицит от мениджъри 
- защото е необходимо тези хора да разби-
рат не само от маркетинг и право, но и да 
са били близо до спорта, да познават ма-
терията, защото тя има много специфич-
ни особености. Има няколко по-млади хора, 
учили в чужбина, но ни трябват много пове-
че, за да сменим начина на мислене в спор-
та. Не може в наши дни да разчиташ сто-
процентово на финансиране от държавата. 

Какво е тогава решението?
От години се опитвам да срещна бизнеса и 
спорта. Да помогна на бизнеса да осъзнае, 
че се нуждае от спорта като посланик и про-
моутър на неговите идеи и продукти. И на 
спорта да осъзнае, че за да има успех, тряб-
ва да създаде привлекателен за бизнеса про-
дукт. В момента дори и големите клубове 
рядко имат ясна маркетингова стратегия. 
Но сега най-приоритетната задача е да из-
градим инфраструктурата, за да има къде 
да се случва всичко това. Вярно, със залите 
наваксахме. България в момента има една 
от най-добрите инфраструктури в много 
спортове на закрито. Но изоставаме из-
ключително много със строежа на басейни, 
на стадиони... 
Формулата за привличане на децата към 
спорта е да имаш успешни спортисти, на 
които те да подражават - а на тези спор-
тисти трябва да създадеш условия да 
участват в големи международни първен-
ства тук, в България. Същевременно тряб-
ва да има къде да тренират и самите деца. 
Имахме такъв феномен след успехите на 
европейското първенство по волейбол през 
2015. Стотици деца се записваха да трени-
рат в школите на Владо Николов, но прак-
тически нямаше достатъчно зали, в които 
да се готвят. 
Хубавото е, че имаме ясна стратегия и ра-
ботим по нея. И резултатите се виждат. 
Тази година беше може би най-успешната 
в спорта за България от много години на-
сам. От 24 спортисти, които пратихме на 
Младежките олимпийски игри, 17 са в топ 6, 
десет взеха медали. Това показва, че отдо-
лу идва една фантастична нова вълна млади 
спортисти. През следващите 4 до 8 години 
ще имаме много приятни изненади на меж-
дународна сцена. 

Повечето от нас още живеят със споме-

ните за времето, когато България раз-
виваше много широк диапазон от спор-
тове. Но държави с подобни мащаби и 
подобни икономики обикновено се фоку-
сират само върху няколко основни спор-
та. смятате ли, че трябва да се мисли 
още в тази посока?
Това е нашата политика. Но разбирате, че 
няма как да се случи от раз. 
През 2014, когато започна първият ми ман-
дат, се финансираха 67 от общо 110 федера-
ции. Сега са 48. Голяма част от бюджетите 
отиват във федерациите от първа група, 
които носят медали от олимпиади и све-
товни първенства. Направихме системата 
по-гъвкава, така че федерации, които имат 
успехи на световни първенства например, 
веднага да се изкачват в първа група, както 
стана с каратето. И обратното, федерации, 
които са имали добри позиции в миналото, 
но не правят нищо, постепенно изпадат. 
Много малко държави си позволяват лукса 
да финансират всички федерации, които 
имат олимпийско участие. Дори в Съеди-
нените щати само трийсетина федерации 
получават субсидии от техния олимпийски 
комитет, и то приоритетно тези, които 
имат и социално значение. 
Трябва да свикнем с това. Има много фе-
дерации - олимпийски, с големи традиции 
- които днес само стоят на държавна хра-
нилка. Това са спортове, които са станали 
жертва на ръководствата си. Те не могат 
да отлепят от дъното, защото само се 
маркира дейност. Средствата за тях са 
намалени и ще продължим да ги намаляваме. 
Постепенно ще стигнем до около 20 спор-
та, които ще са във фокуса на обществе-
ното внимание. 
Това не зависи само от успехите. Има спор-
тове, в които трудно можем да очакваме 
отличия на международно ниво. България, 
заради грешки още през 80-те години, е за-
гърбила развитието на колективните спор-
тове. Тогава беше държавна политика да 
се стимулират индивидуалните спортове, 
в които с по-малко инвестиции могат да се 
спечелят повече медали. Затова страните 
от бивша Югославия например имат силно 
развити колективни спортове, а в България 
те бяха пренебрегвани. Това е недопусти-
мо, защото тези спортове имат огромно 
социално значение. Най-много хора се зани-
мават с тях. Имат, ако щете, и силно мо-
тивиращо и сплотяващо нацията действие. 

Има и федерации, които получават со-
лидни субсидии от международните си 
централи. Отчитате ли тези субсидии, 
и трябва ли изобщо те да бъдат отчи-
тани?
Не мисля. Тези пари са резултат от марке-
тингова стратегия на съответната меж-
дународна федерация. Те не засягат българ-

ската държава, която трябва да финансира 
спортните федерации според заслугите им 
към нацията. 
Добър пример е с футбола, който 25 години 
по тази логика беше напълно пренебрегван 
от държавата. До 2015 не давахме нито 
един лев там. Как тогава да очакваме да 
имаме успехи? Направихме стъпки да поп-
равим това. Вече имаме една стабилна про-
грама, която обхваща всички юноши в 16-те 
най-добри клуба. На нейната основа можем 
да създадем една сериозна стратегия за 
възраждане на българския футбол, която 
да започне от детско-юношеските школи. 
Премиерът Борисов многократко каза, че е 
готов да финансира този проект. 
Трябва да обърнем внимание на футбола, 
защото това е най-социалният спорт. Над 
70 000 души се занимават организирано с 
футбол. Дори не броим онези, които играят 
на любителско ниво. 
 
Как се развиват търговските друже-
ства, на които вашето министерство е 
принципал? Имате ли планове за рефор-
мирането им? 
Много е трудно, защото от една страна, 
те трябва да се издържат, а от друга, да 
изпълняват социална функция. Цените им 
по принуда са силно занижени, за да могат 
клубовете и федерациите да си ги позво-
лят. Мисля, че колегите там правят всичко 
възможно да поддържат и обновяват база-
та. Постоянно се реинвестира. Направихме 
един ремонт на високопланинската база в 
Белмекен, която години наред не беше пип-
вана. Бяхме стигнали до срамната ситуация 
чужденците, които идват - защото Белме-
кен се ползва от 40 държави - да трябва 
да си носят сами чаршафите. Такива неща 
вече няма. Сменихме изцяло мениджмънта. 
Спортистите ни са доволни. Тази база е 
единствена по рода си в региона и може да 
прави сериозни пари. Но първо се нуждае от 
сериозни инвестиции. 

Хазартът е един от логичните източници 
на финансиране за спорта. От много годи-
ни така е и у нас, чрез отчисленията от 
Българския спортен тотализатор. Какво 
още може да се направи в тази посока?
Проблемът на българския тотализатор е, 
че целият екип е свикнал да работи в усло-
вията на монопол. По времето на кабинета 
"Орешарски" тази протекция бе свалена и 
частните компании много бързо завзеха 
територията на тотото. Просто защото 
са по-конкурентоспособни. Взимат решени-
ята бързо, не трябва да правят обществе-
ни поръчки, да се съобразяват със законови 
ограничения... Хората в тотализатора не 
бяха подготвени за това. Но мисля, че тази 
година мениджърският екип успя да намери 
формулата как да се конкурира с частните 
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компании. Трябва да се разшири диапазонът 
от игри, които тотото предлага. 

По време на европейското председател-
ство положихте доста усилия да насо-
чите отново вниманието към проблема 
с черното тото, нелегалните залагания. 
Доволен ли сте от резултата?
Преди началото на председателството 
много хора ме съветваха да не започвам 
тази тема, защото тя е в задънена ули-
ца. Категорично не съм съгласен. Малта 
действително е блокирала приемането на 
конвенцията за борба с уредените резулта-
ти, която е подписана от всички държави. 
Но мисля, че благодарение на работата на 
българското председателство обществе-
ното внимание отново се насочи към про-
блема. В момента има сериозен импулс за 
приемането на тази конвенция. 
Разбира се, трудно е да се намери активно 
противодействие срещу това явление. От-
както има спорт, оттогава има и залага-
ния - още от първите олимпиади в древна 
Гърция. 
Но може да се ограничи. Трябва да се сле-
дят по-внимателно рисковите спортове, 
рисковите групи. Може би ще ви учуди, но 
като един от най-рисковите се очертава 
тенисът, а не футболът, както смятат 

много хора. 

Ако се върнем към темата за инфра-
структурата, в последните години има-
ше много упреци, че се харчат пари без 
ясна цел, че се строят стадиони в насе-
лени места, където няма кой да ги полз-
ва. Как може да се затегне контролът в 
това отношение?
Категорично твърдя, че вече не е така. 
Това се случи само с една програма за раз-
витие на селските райони, написана по по-
грешен начин - струва ми се, по време на 
Тройната коалиция. Тя не отчиташе дали 
конкретното населено място има нужда от 
такова съоръжение. 
Смея да твърдя, че всички средства, от-
пуснати от правителствата на ГЕРБ за 
спорт, са дадени след сериозен анализ и 
няма нито един лев, инвестиран на непра-
вилно място. 

Обявената наскоро идея за съвместна 
кандидатура на България, гърция, сърбия 
и Румъния за световното първенство по 
футбол през 2030 предизвика обичайната 
скептична реакция. Какви са плюсовете 
на подобна споделена кандидатура, и до-
колко тя премахва икономическия риск за 
организаторите?

Ще започна малко по-отдалеч. До идването 
ми тук печеленето на домакинства беше 
самоцел, без да е обвързано с държавна 
стратегия. често се правеше само с цел 
дадена федерация да си попълни бюджета, 
да си осигури малко повече пари. 
Ние определихме, че домакинства приори-
тетно се дават на спортовете от първа 
група. Така че децата да могат да видят 
най-добрите български състезатели на 
родна сцена, за да се запалят от тях. 
Всяко наше успешно домакинство ни от-
крива нови хоризонти. Започнахме във во-
лейбола с европейското първенство, което 
приехме съвместно с Италия. След това ни 
дадоха световно - за пръв път в историята 
на този спорт две държави бяха съвмест-
ни домакини. Това даде началото на силна 
тенденция. Наскоро обсъдихме този въпрос 
на съвета на европейските спортни мини-
стри. Всички правителства в Европейския 
съюз подкрепят тази формула. Тя увеличава 
зрителския интерес, дава възможност и на 
по-малките държави да се докоснат
до предимствата на такова домакинство, 
носи и явни икономически ползи - особено в 
областта на туризма, който е основен от-
расъл за нас. 
В резултат на целенасочената политика 
в последните 4 години получихме покана 
лично от президента на МОК Томас Бах 
да поемем домакинството на Младежките 
олимпийски игри през 2024 в София. Това е 
най-голямото признание за нас до момента. 
Трябва само да си оправим законодател-
ството за Витоша, собствениците на съо-
ръженията там да си свършат работата, и 
домакинството го имаме. А то ще е мощен 
тласък за икономиката и туризма на София. 
черешката на тортата, разбира се, е Све-
товното първенство по футбол. Предло-
жението идва от гръцкия премиер Ципрас 
- ясен политически знак, че народите на 
Балканите са решили да работят заедно, 
да защитават интересите си заедно. 

Тази кандидатура изисква доста нови и 
големи строителни проекти...
Наясно сме, че в четирите държави има-
ме само един стадион. Но знаем какво да 
направим. Пък и при избора ФИФА не гледа 
къде колко стадиона има - те винаги могат 
да се построят. Най-важният показател е 
къде има политическа и икономическа ста-
билност. 
В България специално нямаме амбиции да 
правим стадион за полуфинали и финал, с 80 
000 места. Трябват ни 3-4 стадиона с ка-
пацитет 40 000 зрители, добре обмислени, 
така че и след първенството да могат да 
се използват адекватно. 
Така че кандидатурата, колкото и да из-
глежда утопична, е съвсем реална. Не тряб-
ва да се самоподценяваме. 

"Трябва да обърнем внимание на 
футбола, защото това е най-социалният 
спорт. Над 70 000 души се занимават 
организирано с футбол"

POLITICS
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LeT’s noT 
UnderesTiMATe 

oUrseLves

Minister Kralev, the approved 
budget for 2019 provides about 
4 million leva more for youth and 
sports than in 2018. To what ex-

tent will this increase solve the problems?
I have always said that the public money for 
sport is not enough. That is why we are making 
such efforts to attract private capital. 
Otherwise, each year the budget is increased by 
at least 5%. But now most of it will go for salaries 
in sports schools and in the administration, as 
well as for the pensions of Olympic medallists – 
that’s tied to the increase of the minimum wage 
in the country. 
On the other hand, let’s not forget that every 
year we receive huge sums for sports infrastruc-
ture. So state support for sport is by far not ex-
hausted with the ministry’s budget. 
during the governments of Prime Minister Bo-
rissov, over 350 million leva were invested in in-
frastructure. We focussed on this area because 
it was largely neglected after 1990. Nothing at 
all had been done for years. There can be no 
sports without the proper infrastructure. Neither 
children will be attracted to sports, nor will elite 
athletes have a place to show their skills. 
We’ve done a lot in this respect. A fresh exam-
ple is the last Council of Ministers meeting when 
we received an additional 18 million leva for the 
completion of the sports hall in Burgas, which 
will be the jewel in the crown of halls in Bulgaria. 
I would like us to have more money for work with 
the federations. But the sports budget is still a 
function of the overall state budget. I have great 

hopes that the new Physical Education and 
Sports Act, which we adopted this year, will have 
a positive impact on sports resources. For the 
first time, we have managed to create conditions 
for big private investments in sport infrastruc-
ture. The way of leasing public and municipal 
sport facilities to private investors has been car-
dinally changed. The maximum period is now 30 
years instead of 10. 

From the very beginning of the transition, the 
pyramid in Bulgarian sport seems to be in-
verted: the bulk of the funds goes to the 
top, i.e. to professional athletes, with least 
attention being paid to mass and children’s 
sport. You have taken some steps to change 
this, you reduced the number of directly sub-
sidized Olympic competitors… Will this pro-
cess continue?
Of course. I consider that as the biggest mis-
take made by the state in the last 30 years. We 
were only keen on the medals. We forgot that 
the main function of sport is to raise a healthy 
nation. Medals are a function of the work with 
children: with mass sport, sport at school, they 
will not be late in coming. 
during any Olympic cycle, we unwittingly compare 
ourselves to how things were in 1988.  At that 
time, the entire state doctrine was subordinated to 
proving how effective that system was. Naturally, 
we cannot have the same medals today. 
We’ve taken many steps in the right direction. The 
federations’ funding has changed, we are not only 
aiming for successes on the international stage, 

By KALIN ANGELOV / Photography IVAILO PETROV, ARCHIVES 

Krasen Kralev, Minister of Youth and Sports, 
talks to Bulgaria ON AIR

we monitor how active the federations and clubs 
are in their work with the young generation. 
When I assumed my position four years ago, the 
extended Olympic team comprised 750 people – 
even though we are only sending 50-60 to Olym-
pic Games. 
Now we are grooming about a hundred athletes 
for the Olympics, and about 150 young competi-
tors aged under 23. We’ve made sure that suc-
cessful young athletes are incentivized to make 
sport their profession and to regard it as worth-
while to continue. Bulgaria has plenty of talents, 
but we lose them between the ages of 18 and 23. 

Too many people in the clubs and federa-
tions still have a mindset that dates from the 
planned economy of the past. How big a prob-
lem is the lack of good managers in sports?
Very big. We build halls but there’s no one to 
manage them. I don’t think that Bulgaria has an 
institution that offers adequate education for 
sports management. We should look for options 
for specialisation abroad. Sports clubs, too, face 
an acute shortage of managers – these people 
must not only know about marketing and regu-
lations, they must also be close to sports and 
understand its specific features. There are a few 
young people who have studied abroad, but we 
need many more if we are to change the mindset 
in sports. You cannot rely one hundred percent 
on state funding nowadays. 

So what is the solution?
For years, I have been trying to get business and 
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sports to meet. To help business realise that it 
needs sport as an ambassador and promoter 
of its ideas and products. And sports to realise 
that if it wants to be successful, it must create 
a product that is attractive to business. At the 
moment, even big clubs rarely have a clear mar-
keting strategy. 
But our top priority now is to provide the infra-
structure that is needed for all this. True, we’ve 
made progress with the halls. Bulgaria now has 
one of the best infrastructures for many indoor 
sports. But we are lagging behind with the con-
struction of swimming pools, stadiums… 
The formula for attracting children to sport is 
to have successful athletes they can emulate 
– and we must create conditions for these ath-
letes to participate in big international cham-
pionships here, in Bulgaria. At the same time, 
children need a place to train. We witnessed this 
phenomenon after our success in the European 
Volleyball Championship in 2015. In its wake, 
hundreds of children signed up to train in Vlado 
Nikolov’s schools, but in practice there were not 
enough halls where they could train. 
The good thing is that we have a clear strategy 
for our work. And the results are evident. This 
year has perhaps been the most successful one 
for sports in Bulgaria for a long time. Of the 24 
athletes we sent to the Youth Olympic Games, 
17 landed in the Top 6, and 10 won medals. This 
shows that a fantastic new wave of young ath-
letes is coming. In the next 4 to 8 years we can 
expect many pleasant surprises on the interna-
tional stage.

Most of us still remember the time when Bul-
garia supported a wide range of sports. Yet 
countries of a similar scale and with similar 
economies usually focus on just a few basic 
sports. Do you think that more needs to be 
done in this direction?
This is our policy. But you do understand that it 
cannot happen instantly. 
In 2014, at the beginning of my first term of of-
fice, 67 of a total 110 federations were funded. 
Now they are 48. A large part of the budgets goes 
to the first-group federations which win medals 
at Olympic Games and world championships. 
We’ve made the system more flexible to enable 
federations that are successful in world champi-
onships, for example, to immediately move up to 
first group, as in the case of karate. Conversely, 
federations that have had good positions in the 
past, but do nothing, gradually drop out. 
Only a few countries can afford to finance all the 
federations whose athletes take part in Olympic 
Games. Even in the united States, only about 30 
federations are subsidized by their Olympic Com-
mittee, the priority being on the socially important 
ones. 
We must get used to this. There are many federa-
tions – Olympic, with long traditions – which today 
just feed at the public trough. These are sports 
which have fallen victim to their management. 
They cannot get off the ground because they 
only pretend to be doing something. The funds 
for them have been reduced and we will continue 
to cut them. Gradually, the figure will be reduced 
to about 20 sports that will be in the public eye. 

This does not depend only on success. In some 
sports it would be unrealistic to expect interna-
tional distinctions. due to mistakes made back 
in the 1980s, Bulgaria failed to develop team 
sports. At the time, the state policy was to incen-
tivize individual sports where more medals could 
be won with smaller investments. That’s why the 
countries of the former Yugoslavia, for example, 
have highly developed team sports, whereas in 
Bulgaria they were ignored. This is inadmissible 
because these sports have a huge social signifi-
cance. They are practised by the largest number 
of people. They also, if you like, help to motivate 
and unite the nation. 

Some federations also receive substantial 
subsidies from their international governing 
bodies. Do you account for these subsidies, 
and should they be taken into account at all?
I don’t think so. This money is a result of the 
marketing strategy of the respective interna-
tional federation. It does not affect the Bulgarian 
state, which has to finance sports federations 
according to their merits to the nation. 
A good example is football, which, according to 
this logic, for 25 years was completely ignored by 
the state. until 2015 not a single lev went into it. 
How then can we expect to have any success? 
We’ve taken steps to put this right. We now have 
a stable programme that encompasses all juniors 
in the 16 best clubs. Based on it, we can map 
out a serious strategy for the revival of Bulgarian 
football, starting from the junior schools. Prime 
Minister Borissov has repeatedly said that he is  
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 willing to finance this project. 
We have to pay attention to football be-
cause this is the most social sport of all. 
Over 70,000 people are playing organised 
football. That’s not even counting those 
who are playing at amateur level. 
 
What about the commercial companies 
in which your ministry exercises the 
state's ownership rights? Do you have 
any plans to reform them?
It is very difficult because, on the one 
hand, they have to support themselves, 
and, on the other, they have to perform 
a social function. Out of necessity, their 
prices are quite low so that clubs and fed-
erations can afford them. I think that our 
colleagues are doing all they can for the 
upkeep and upgrade of facilities. There 
is constant reinvestment. We have over-
hauled the high-altitude Belmeken sports 
complex, which had not been touched 
for years. We had even gone so far as to 
have to ask the foreigners who come here 
– Belmeken is used by 40 different coun-
tries – to bring their own sheets. That’s a 
thing of the past now. The management 
has been completely changed. Our ath-
letes are happy. This complex is the only 
one of its kind in the region and can make 
good money. First of all, though, it needs 
serious investments. 

Gambling is one of the logical sources to 
finance sports. It has been the same in our 
country for many years, through the contri-
butions of the Bulgarian Sports Totalizator. 
What else can be done in this respect?
The problem with the Bulgarian Sports Totaliza-
tor is that the whole team is accustomed to work 
in the conditions of a monopoly. during the Ore-
sharski Cabinet this protection was dropped and 
private companies quickly moved in. Simply be-
cause they are more competitive. They make de-
cisions quickly, they do not have to launch public 
procurements or to conform to legal restrictions... 
The Totalizator was not prepared for this. But I 
think that this year the management team has 
been able to find the formula of how to compete 
with private companies. The range of games of-
fered by the Totalizator needs to be expanded. 

During Bulgaria’s EU Council Presidency, you 
made great efforts to redirect attention to the 
problem of match fixing, illegal betting. Are 
you happy with the result?
Before the start of the Eu Council Presidency 
many people advised me to leave this subject 
alone because it was deadlocked. I strongly disa-
gree. Malta has indeed blocked the adoption of a 
convention to combat the manipulation of sports 
competitions, which was signed by all countries. 
But I think that thanks to the work of the Bulgarian 
Presidency, public attention was again drawn to 

the problem. Now there is a serious impetus to 
achieve the entry into force of this convention. 
Of course, it is difficult to actively counteract this 
phenomenon. Betting has existed for as long as 
sport itself has – ever since the first Olympic 
Games in ancient Greece. 
But it can be limited. The sports prone to ma-
nipulation, the groups at risk have to be watched 
more closely. It may come as a surprise to you, 
but tennis is one of the sports most at risk of 
match fixing, not football, as many would think. 

If we go back to the subject of infrastructure, 
there have been many reproaches in recent 
years that money is spent without a clear 
goal, that stadiums are built in places where 
they won’t be used. How can control be tight-
ened in this respect?
I can definitely say that this is no longer so. This 
happened only once with a programme for the 
development of rural regions that was written the 
wrong way – at the time of the Triple Coalition, 
I think. It did not take into account whether the 
particular settlement needed such a facility. 
I dare say that all the funds allocated by the 
GERB governments for sport have been granted 
after serious analysis and not a single lev has 
been invested in the wrong place. 

The recently announced idea of a joint bid 
by Bulgaria, Greece, Serbia and Romania for 
the 2030 FIFA World Cup provoked the usual 

sceptical reaction. What are the advan-
tages of such a shared bid, and to what 
extent does it eliminate the economic 
risk to the organisers?
Let me go back a bit. Before my time here, 
bidding to host a sports event was an end 
in itself, without being tied to a state strat-
egy. Often, it was only done to enable a 
federation to ensure a bit more money for 
its budget. 
We decided to prioritise hosting competi-
tions in sports of the first group. This way 
children can see the best Bulgarian com-
petitors at home who prompt their enthu-
siasm.
Each successful hosting opens up new 
horizons. We started in volleyball with the 
European Championship,  which we co-
hosted with Italy. Then we went on to the 
World Championship – for the first time in 
the history of this sport two countries were 
joint hosts. This marked the beginning of 
a strong trend. We recently discussed this 
issue at the Council of Europe Conference 
of Ministers responsible for Sport. All gov-
ernments in the European union support 
this formula. It boosts spectator interests, 
allows smaller countries to experience the 
advantages of hosting, and also brings 
clear economic benefits – especially in the 
field of tourism, which is a major industry 
for us. 
As a result of the targeted policy in the last 

four years, we have been invited personally by 
the President of the International Olympic Com-
mittee, Thomas Bach, to host the 2024 Youth 
Olympic Games in Sofia. This is the greatest 
recognition for us so far. We just need to pass 
the legislation for Vitosha, have the owners of 
facilities do their job, and the hosting will be in 
the bag. This will be a powerful impetus for So-
fia’s economy and tourism. 
The icing on the cake, of course, is the FIFA 
World Cup. The proposal was made by Greek 
Prime Minister Tsipras – a clear political sign 
that the Balkan nations have decided to work 
together, to defend their interests together.

This bid requires a lot of new and big con-
struction projects...
We are aware of the fact that there is only one 
suitable stadium in the four countries. But we 
know what to do. And FIFA does not look how 
many stadiums a country has – they can always 
be built. The most important indicator is political 
and economic stability. 
In Bulgaria, we have no ambition to build an 
80,000-seat stadium for the semi-finals and 
finals. We need three or four stadiums with a 
capacity of 40,000 spectators, designed to be 
adequately used after the championship as well. 
In other words, the bid, utopic as it may sound, 
is quite real. We should not underestimate our-
selves. 

"We have been invited 
personally by the President 
of the IOC, Thomas Bach, to 
host the 2024 Youth Olympic 
Games in Sofia"
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Избери поад „ЦКБ-Сила“:  първото регистрирано
в България пенсионноосигурително дружество
през февруари 1994 г. Към 30.09.2018 г. – с над 418 хиляди 
клиенти и над 1.250 милиарда лева управлявани нетни активи 
в пенсионните фондове (данни на Кфн www.fsc.bg). Изплаща 
пенсии от доброволен пенсионен фонд от март 1996 г.

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

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

С грижа за Вас!
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• Защита на дома срещу
   минимална премия от 10 лв.;
• 20% отстъпка от застрахователната премия;
• Застрахователно покритие, изцяло съобразено 
   с Вашето жилище и имуществото Ви;
• Бърза процедура и експертна консултация
   при сключване на застраховката;

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

ЗАСТРАХОВАЙТЕ СВОЯ ДОМ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ПРАЗНИЧНА ЦЕНА!

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ЗАД „АРМЕЕЦ”:

ЗАЩИТЕНА ФАМИЛИЯ

ЗАСТРАХОВКА

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

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

ПРОМОЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО 28.02.2019 г.
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“Всяка достатъчно напреднала технология 
е неразличима от магията“ 

Артър Кларк 

чували сме го вече хиляди пъти: роботите 
ще ни отнемат работните места. Разли-
ката днес е, че в доста случаи не се нала-
га да използваме бъдеще време, когато го 
казваме. 

РОБОТИТЕ сА НАВсЯКЪДЕ. Ако ви се случи 
да пътувате до Атина, Будапеща или Рига 
от страна извън ЕС, ще се срещнете с 
един, който замества детектора на лъжа-
та. Изкуственият интелект, разработен 
за 4.5 милиона евро от компанията European 
dynamics, може да засича признаци, че лъже-
те, по мимиките, дишането и дори тембъра 
на гласа. Тестовете до момента показват, 
че улавя лъжите в 85% от случаите - доста 
по-добре от старомодните детектори. 
На другия край на света, на международно-
то летище в Инчон, Южна Корея, роботът 
GuideBot сканира паспорти, дава упътвания 
и поздравява пасажерите на корейски, ки-
тайски, японски и английски. Разработен е 
от CLOi, част от LG Electronics, и засега е 
само прототип. Но компанията е готова с 
плановете за серийно производство на цели 
три семейства роботи: ServBot (специалист 
по рум сървис), PorterBot (електронен пиколо, 
който ви носи куфарите) и CartBot (мобилен 
асистент за картови разплащания). 

РЕЧТА НА МАШИНАТА. Само в Южна Корея 
днес има над 600 компании, които работят 
по създаването на машини с  изкуствен раз-
ум. Според едно изследване страната ще 
инвестира в тази област 6 милиарда дола-
ра през следващите две години. 
Международната федерация по роботика, 
създадена през 1987 и базирана във Франк-
фурт, пресмята, че в момента в света се 
падат 74 работещи робота на всеки 100 
000 работещи хора. Корея е далеч над това 
средно ниво: там има 631 робота на 100 000. 
Вече можете да ги срещнете къде ли не. На 

Изкуственият интелект идва да ни отнеме 
работата и дори интимния живот. Единственото 

спасение: сами да се превърнем в киборги

Текст ВАЛЕРИ ЦЕНКОВ / Фотография SHuTTERSTOCK, АРХИВ

16 октомври например Pepper, 120-санти-
метровият продукт на японската SoftBank 
Robotics, говори пред британския парла-
мент. Темата на 11-минутната му реч бе 
"четвъртата индустриална революция".
Peppet е най-масовият робот до момен-
та. Продава се от декември 2014 на цена 
от близо 200 000 йени (около 1750 долара). 
Първите хиляда бройки бяха разпродадени 
само за една минута. Според създателите 
му мисията на Pepper е „да прави хората 
щастливи, да облекчава живота им, да ги 
забавлява, да насърчава контактите и да 
ги свързва с външния свят". В япония ве-
ригата ресторанти Hamazushi го направи 
част от персонала си. 

ИЗКУсТВО ОТ МАШИНАТА. На 26 октомври 
на търг в Christie's бе продадена първата 
картина, нарисувана от изкуствен инте-
лект. Наречена "Едмон де Белами", тя пред-
ставлява доста замъглен портрет на мъж с 
размери 70 на 70 сантиметра. Зад проекта 
стоят трима френски програмисти от ко-
лектива Obvious, които са захранили компю-
търа с данни за 15 007 потрета, рисувани 
между XIV и XX век. "Едмон де Белами" със 
сигурност не е най-впечатляващият пот-
рет в историята - но това не му попречи 
да надхвърли 61 пъти началната си цена в 
търга и да се продаде за изумителните 432 
500 долара. Макар че може би е спорно кой е 
реалният творец: изкуственият интелект 
или програмистите. 

БРАК с МАШИНАТА. На 10 ноември стана 
факт и първото семейство, създадено от 
човек и робот. японецът Акихико Кондо се 
ожени за виртуалната певица Хацуне Мику. 
Хацуне е всъщност рожба на компанията 
Crypton Future Media, а името й е създадено 
от японските думи hatsu - пръв, ne - звук, 
и miku - бъдеще. Тя съществува само като 
прожектиран холограмно образ, затова на 
сватбата бе представена символично от 
кукла. Същата кукла дели и постелята на 
младоженеца Кондо. 

АЗ, РОБОТЪТ

Младият японец признава, че нито един член 
на семейството му не уважил церемонията, 
но все пак дошли 40 гости. "Вярвам, че тряб-
ва да вземем предвид всички възможни видо-
ве любов и щастие", казва Кондо. Той смята 
"семейството" си за напълно нормално: хо-
лографската му жена всяко сутрин го буди и 
го изпраща на работа (като администратор 
в училище). Вечер той я уведомява по теле-
фона, че се прибира и тя запалва светлини-
те в апартамента, след това двамата ве-
черят заедно, а тя му казва кога да си легне. 
Кондо признава, че имал проблеми с момиче-
тата още от училище и често бил обект на 
подигравки. После една нещастна любов го 
докарала до депресия, от която го спасила 
едва холограмната му съпруга. 
 
МАШИНАТА КАТО АДВОКАТ. На 31 октом-
ври тази година 20 корпоративни адвокати 
бяха направени за смях от изкуствен инте-
лект. Опитните юристи били изправени 
срещу електронния адвокат, разработен 
от LawGeex, и натоварени да се състе-
зават с него в откриването на грешки в 
договори за конфиденциалност. Средната 
успеваемост на хората в теста била 84%. 
Изкуственият интелект постигнал 95%. 
При това го направил за 26 секунди, докато 
на адвокатите им били нужни между 51 и 
156 минути! Което доказва, че заплашени са 
не само професиите с ниска квалификация 
(продавачи, шофьори, чистачи), но и тези, 
изискващи дългогодишно образование. 

ЧОВЕКЪТ сРЕЩУ МАШИНАТА. Възможно 
ли е тази тенденция да доведе до социални 
взривове? Хората се бунтуват срещу маши-
ните още от зората на Първата индустри-
ална революция, когато Нед Лъд размахал 
чука срещу два тъкачни стана. Оттогава 
и в негова чест хората, които се боят и 
съпротивляват на машинния напредък, се 
наричат "лудити". Досега те неизменно 
са грешали, защото позитивните ефек-
ти от технологичния прогрес винаги ком-
пенсират и надмогват негативните. Но  
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I, ROBOT

Any sufficiently advanced technology is indistin-
guishable from magic.”

Arthur C. Clarke

We have heard it thousands of times already: 
robots will take our jobs away from us. The dif-
ference today is that in quite a number of cases 
we do not have to use a future tense when we 
say that. 

ROBOTS ARE EVERYWHERE. If you happen to 
be travelling to Athens Budapest or Riga from a 
country outside the Eu, you will meet one that 
is a substitute for the polygraph. The artificial 
intelligence, developed for 4.5 million euro by 
the company European dynamics, is capable of 
detecting signs that you are lying, judging by the 
facial expressions, the breathing and even the 
vocal timbre. The test until the present moment 
are showing that it detects the lies in 85% of 
the cases - much better than the old fashioned 
detectors.
On the other side of the world, at the interna-
tional airport in Incheon, South Korea, the robot 
GuideBot is scanning passports, giving direc-
tions and greeting the passengers in Korean, 
Chinese, Japanese and English languages. It 
was elaborated by CLOi, a part of LG Electron-
ics, and for the time being is just a prototype. 
But the company is ready with the plans for a 
series manufacture of a whole three families 
of robots: ServBot (a room service specialist), 
PorterBot (an electronic hotel porter, which is 
carrying your suitcases) and CartBot (a mobile 
assistant for card payments).

THE SPEECH OF THE MACHINE. Today in 
South Korea alone there are over 600 compa-
nies, which are working on the creation of ma-
chines with artificial intelligence. According to 
one study the country will invest 6 billion dollars 
in that field during the next two years. The Inter-
national Federation of Robotics, created in 1987 
and based in Frankfurt, is calculated that in the 

Artificial intelligence is coming to take our job and even our 
intimate life away from us. The only salvation: we ourselves 

to turn into cyborgs  

By VALERI TSENKOV / Photography SHuTTERSTOCK, ARCHIVE

world there are 74 working robots per every 100 
000 working people. Korea is far above this av-
erage level: there are 631 robots there per 100 
000.
You can already meet them wherever. On the 
16th of October for example Pepper, the 120 cm 
tall product of the Japanese SoftBank Robotics, 
spoke before the British parliament. The topic of 
its 11 minutes speech was “the Fourth Industrial 
Revolution”
Pepper is the robot produced on the largest scale 
up until this moment. It is being sold since de-
cember 2014 at a price of almost 200 000 JPY 
(around 1750 uSd). The first one thousand piec-
es were sold within just one minute. According to 
its creators Pepper’s mission is “to make people 
happy, to make their lives easier, to amuse them, 
to encourage contacts and to connect them with 
the outside world”. In Japan the Hamazushi res-
taurant chain made it a part of its staff.

ART BY THE MACHINE. On the 26th of Octo-
ber the first painting, made by an artificial intel-

lect, was sold at an auction at Christie’s. Named 
“Edmond de Belamy”, it is quite a blurry portrait 
of a man with dimensions 70 by 70 cm. Three 
French programmers from the Obvious collec-
tive are the people behind the project, who have 
supplied the computer with data on 15 007 por-
traits, painted between the 14th and the 20th 
centuries. “Edmond de Belamy” is definitely not 
the most impressive portrait in history - but this 
did not prevent it from exceeding 61 times its 
initial price in the auction and being sold for the 
astounding 432 500 uSd. Although it might be 
contentious who the real author is: the artificial 
intelligence or the programmers.

A MARRIAGE TO THE MACHINE. On the 10th 
of November the first family, created by a man 
and a robot, became a fact as well. The Japa-
nese Akihiko Kondo married the virtual singer 
Hatsune Miku. Hatsune is actually a product 
of the company Crypton Future Media, and her 
name was created out of the Japanese words 
hatsu - first, ne - sound, and miku - future. She 
exists onlyas a holographically projected image, 
therefore at the wedding she was represented 
symbolically by a doll. The same doll shares bed 
with the bridegroom Kondo.
The young Japanese admits that not a single 
member of his family honoured the ceremony, 
but nonetheless it was attended by 40 guests. "I 
believe we must consider all kinds of love and all 
kinds of happiness.", Kondo says. He thinks his 
“family” is a completely normal one: each morn-
ing his holographic wife wakes him up and sees 
him off to work (as an administrator at a school). 
In the evening he notifies her via a phone call 
that he is coming home and she turns the lights 
in the apartment on, then the two have dinner 
together, and she tells him when to go to sleep. 
Kondo admits that he has had problems with 
girls ever since his school years and was often 
a target for ridicule. Then an unhappy love af-
fair led him to a depression, from which he was 
saved only by his holographic wife.
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THE MACHINE AS A LAWYER. On the 31st of 
October this year 20 corporate lawyers were 
made a laughing stock by an artificial intelligence. 
The experienced jurists were pitted against the 
electronic lawyer, developed by LawGeex, and 
set with the task of competing with it in finding 
errors in confidentiality agreements. The aver-
age success rate of the people in the test was 
84%. The artificial intellect achieved 95%. It did it 
in 26 seconds at that, while the lawyers needed 
between 51 and 156 minutes! Which proves that 
the professions with a low level of qualification 
(sellers, drivers, cleaners) are not the only ones 
under threat, but also those requiring long years 
of studying.

MAN AGAINST THE MACHINE. Is it possible that 
this trend may lead to social explosions? People 
have been rebelling against the machines ever 
since the dawn of the First Industrial Revolution, 
when Ned Ludd swung the hammer against two 
stocking frames. Ever since an in his honour 
people who fear and fight against the progress 
of machinery, are called “luddites”. up until now 
they were inevitably wrong, because the posi-
tive effects of technological progress are always 
compensating and overcoming the negative ones. 
But will things continue to be that way?

The mathematician Steven Strogatz in his essay 
“The End of Insight” for example is claiming that 
the ability of people to understand the world is 
running out of steam. According to him is started 
only around 350 years ago with the discoveries 
of Isaac Newton. But today it is nearing its end, 
because of the natural limitations of the human 
brain. The tree of knowledge has branched out 
so much that today people have to think about 
billions of different things in various fields. “We 
are simply not very good in thinking over such 
numbers. And computers are”, Strogatz writes. 
“I think we will soon become redundant”. The 
economist William Nordhaus from Yale univer-
sity also concurs with this view. He attempted 

to measure the progress of artificial intelligence 
from the first mechanical calculators at the start 
of the 19th century until now and he thinks that 
for this period the machines have increased their 
calculating capabilities between 1.7 trillion and 
76 trillion times.

THE MACHINE INSIDE MAN. Many experts 
think that the only chance for people to cope with 
this challenge is to merge with the machines. 
That is to say to become cyborgs. This too has 
long since ceased being science fiction: at the 
moment there are around 100 000 cyborgs, i.e. 
people with microchips implanted in their bodies. 
It is called “biohacking” or “bodyhacking” and ac-
cording to some estimates it already is an indus-
try worth 2.3 billion dollars per year.
The company digiwell was among the pioneers 
in this trend. Its president Patrick Kramer told 
Bloomberg recently that they implanted chips 
into two thousand people during this year. Kram-
er himself has three chips inside his body – one, 
with which he is opening the doors at the office or 
at his home, a second one, containing his health 
record, and a third one, on which all the neces-
sary contact data has been recorded. The price 
of such a chip is between 40 and 250 uSd, and 
injecting it in the body costs another 30. The  

At the moment 
there are around 
100 000 cyborgs, 
i.e. people with 
microchips 
implanted in their 
bodies
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 clients are not just curious admirers of the new 
technologies. A man is there as well, suffering 
from Parkinson's disease, who prior to this was 
constantly forgetting or losing his keys. And also 
a woman without hands, which is at present eas-
ily entering her home thanks to the implant.
The Swedish Biohax also created quite a stir, af-
ter British media discovered that a large local fi-
nancial institution has hired it to put implants into 
its employees. The aim of the chips is so that it 
may be known at all times where the employees 
are, what they are doing and what information 
they have access to. The creator of Biohax Jow-
an Österlund maintains that the entire operation 
lasts for only two seconds and is not much dif-
ferent than body piercing. The chip is put into 
the hand, between the thumb and the forefinger. 
There are many other examples of contemporary 
“cyborgs” as well. The Spanish avant-garde danc-
er Moon Ribas has a seismic sensor implanted in 
her hand and during her shows she dances only 
in case it detects an earthquake. If there is no 
seismic activity, she stands still until the end.
Neil Harbisson is an Irish colour-blind painter, 
who has also implanted a microchip in his head, 
with the aid of which he does not see, but is able 
to “hear” colours.
And Rich Lee from the American state of utah 
is the creator of LoveTron 9000 – a vibrating 
device, which is implanted in the pelvis and is 
transforming the man into a “living vibrator”.

THE MACHINE AND ETERNAL LIFE. The most 
fantastic up until now, but also the most attractive 
application of artificial intelligence is the provid-
ing of immortality. Martine Rothblatt ,the creator 
of the company united Therapeutics is categori-
cally asserting that quite soon death will become 
“optional” and anyone would be able to choose 
how long he/she wants to live. josh Bocanegra’s 
company Humai has been working for 15 years 
now in this direction and is already assuring that 
the first resurrected man will come into being 
no later than 2045. The famous futurologist Ian 
Pearson is giving an 85% probability for people 
attaining immortality somewhere around the year 
2050. Google is investing millions in Calico Labs, 
which is studying the processes of ageing. And 
the Silicon Valley billionaire Sam Altman paid the 
startup Netcome 10 000 uSd for the promise that 
one day after his death the entire contents of his 
brain would be transferred to a computer and 
thus be preserved forever. The Netcome com-
pany has developed a technology for chemical 
freezing with the aim of preserving the neurons 
and synapses, with the theoretical possibility of 
preserving the memories and experience in the 
human brain for centuries. The concept has been 
developed by two researchers from the renowned 
Massachusetts Institute of Technology, for which 
they were awarded with the prize of the Brain 
Preservation Foundation. For the time being they 
have experimented only with a rabbit’s brain, but 
the results are promising. 

 така ли ще е и занапред? 
Математикът Стивън Строгац (Steven 
Strogatz) в своето есе “Краят на прозрение-
то" например твърди, че способността на 
хората да разбират света е на изчерпване. 
Според него тя е започнала едва преди око-
ло 350 години, с откритията на Исак Ню-
тон. Но днес е към края си заради естест-
вените ограничения на човешкия мозък. 
Дървото на познанието до такава степен 
се е разклонило, че днес хората трябва да 
мислят за милиарди различни неща в различ-
ни области. "Ние просто не сме много добри 
в обмислянето на такива числа. А компю-
трите са", пише Строгац. "Мисля, че скоро 
ще станем излишни". 
На същото мнение е и икономистът от 
Йейлския университет уилям Нордхаус. 
Той се е опитал да измери напредъка на из-
куствения интелект от първите механични 
калкулатори в началото на XIX век до днес 
и смята, че за този период машините са 
увеличили изчислителните си способности 
между 1.7 трилиона и 76 трилиона пъти. 

МАШИНАТА В ЧОВЕКА. Много експерти 
смятат, че единственият шанс хората да 
се справят с това предизвикателство, е 
да се слеят с машините. Тоест да станат 
киборги. Това също отдавна вече не е фан-
тастика: в момента в света има около 100 
000 киборги, тоест хора с вградени микро-
чипове в тялото. Това се нарича "биохакинг" 
или "бодихакинг" и според някои оценки вече 
е индустрия за 2.3 милиарда долара годишно. 
Фирмата digiwell бе сред пионерите в тази 
тенденция. Президентът й Патрик Креймър 
сподели наскоро пред Bloomberg, че през 
тази година са сложили чипове на две хиля-
ди души. Самият Креймър има в тялото си 
три чипа - един, с който отключва вратите 
в офиса и дома си, втори, съдържащ здрав-
ното му досие, и трети, в който е записана 
цялата необходима контактна информация. 
Цената на подобен чип е между 40 и 250 
долара, а инжектирането в тялото струва 
още 30. Клиентите не са само любопитни 
почитатели на новите технологии. Там е 
и мъж, страдащ от Паркинсон, който преди 
непрекъснато забравял или губел ключовете 
си. А също и жена без ръце, която вече си 
влиза спокойно вкъщи благодарение на им-
планта. 
Много шум се вдигна и около шведската 
Biohax, след като британски медии разкриха, 
че голяма местна финансова институция я 
наела да постави импланти на служителите 
й. Целта на чиповете е по всяко време да 
се знае къде се намират служителите, какво 
правят и до каква информация имат достъп. 
Създателят на Biohax Йован Йостерлунд 
твърди, че цялата операция продължава 
само две секунди и не се отличава особено 
от пиърсинга. чипът се поставя в ръката, 

между палеца и показалеца. 
Има и много други примери за съвременни 
"киборги". Испанската авангардна танцьорка 
Муун Рибас има вграден в ръката си сеизми-
чен сензор и на представленията си танцува 
само, ако долови трус. Ако няма сеизмична 
активност, тя стои неподвижно до края. 
Нийл Харбисън  е ирландски художник-дал-
тонист, който също си е имплантирал 
микрочип в главата, с помощта на който не 
вижда, но може да “чува” цветовете. 
Рич Лий от американския щат Юта пък е 
създател на LoveTron 9000 - вибриращо ус-
тройство, което се имплантира в таза и 
превръща мъжа в “жив вибратор”. 

МАШИНАТА И ВЕЧНИЯТ ЖИВОТ. Най-фан-
тастичното засега, но и най-привлекател-
но приложение на изкуствения интелект 
е в осигуряването на безсмъртие. Мартин 
Ротблат, създател на компанията united 
Therapeutics, категорично твърди, че съвсем 
скоро смъртта ще стане „по избор“ и все-
ки ще може да избира колко дълго иска да 
живее. Фирмата Humai на Джош Боканегра 
вече 15 години работи в тази насока и вече 
уверява, че първият възкресен човек ще се 
появи не по-късно от 2045 година. Прочути-
ят футуролог Йън Пиърсън дава 85% вероят-
ност хората да постигнат безсмъртието 
някъде около 2050 година. Google инвестира 
милиони в Calico Labs, която изследва проце-
сите на остаряването. А милиардерът от 
Силициевата долина Сам Олтман плати 10 
000 долара на стартъпа Nectome за обеща-
нието един ден след смъртта му цялото съ-
държание на мозъка му да бъде прехвърлено 
на компютър и така да се запази завинаги. 
Фирмата Nectome е разработила технология 
за химическо замразяване с цел запазване на 
невроните и синапсите, като теоретично е 
възможно спомените и опитът в човешкия 
мозък да бъдат съхранени за векове. Кон-
цепцията е разработена от двама изсле-
дователи от реномирания Масачусетски 
технологичен институт, за което те бяха 
наградени с отличието на Фондацията за 
запазване на мозъка. Засега те експеримен-
тирали само с мозък на заек, но резултати-
те са обещаващи. 

В момента 
в света има 
около 100 000 
киборги, тоест 
хора с вградени 
микрочипове в 
тялото
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IT's a sMaLL WorLd

Вече 38 години Nikon Instruments събира най-добрите снимки, 
направени под микроскоп, в годишното състезание Nikon International 
small World. Критериите са оригиналност, съдържателност, 
техническо изпълнение и визуалният ефект, който предизвикват. 
Ето няколко от най-впечатляващите снимки за 2018. 

for 38 years now, Nikon celebrates the best of microscopic photography 
with the Nikon International small World Competition. It is open to anyone 
with an interest in microscopy and photography. Images are judged based 
on originality, informational content, technical proficiency and visual impact. 
here are some of the impressive photos of this year's competition. 

МАлЪК свЯТ

Първа награда: Око на бръмбър, Юсеф Ал Хабши, Абу Даби 
Eye of a Metapocyrtus subquadrulifer beetle, Yousef Al Habshi, Abu dhabi

Холограма, д-р Харис Антонопулос, Гърция
Security hologram, dr. Haris Antonopoulos, Greece

Ембрион на паяк, д-р Теса Монтагю, САЩ
Spider embryo, dr. Tessa Montague, uSA

Ларва на вид цикада в обвивка от мехурчета, Солиъс Гугис, САЩ
Spittlebug nymph in its bubble house, Saulius Gugis, uSA
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Тичинки с полен, д-р чаба Пинтер, унгария
Stalks with pollen grains, dr. Csaba Pintér, Hungary

Ларва на вид цикада в обвивка от мехурчета, Солиъс Гугис, САЩ
Spittlebug nymph in its bubble house, Saulius Gugis, uSA

SCIENCE
PHOTOGRAPHY
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Люспи по крилата на пеперуда, Лусиано Андрес Ричино, Аржентина
urania ripheus (butterfly) wing scales, Luciano Andres Richino, Argentina

Портрет на вид бръмбър-хоботник, Пия Сканлън, Австралия
Portrait of Sternochetus mangiferae, Pia Scanlon, Australia
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Спори на папрат, Рохелио Морено Хил, Панама
Fern sorus, Rogelio Moreno Gill, Panama

Кристали на аминокиселини, Джъстил Зол, САЩ
Amino acid crystals, Justin Zoll, uSA

Азиатски стършел с 
отрова на жилото, Пиер 
Анкет, Франция
Vespa velutina (Asian 
hornet) with venom on its 
stinger, Pierre Anquet, 
France

Централна ямка на ретина, Ханен Кабу, Франция
Primate foveola (central region of the retina), Hanen Khabou, France
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Добър или лош е човекът? Това е въпрос, 
който ни вълнува от хилядолетия – дали се 
раждаме съвършени и благородни, а обстоя-
телствата ни принуждават да постъпваме 
лошо и да бъдем зли. Или пък изначално но-
сим в сърцата си егоизъм, завист, суета и 
отмъстителност. Няколко независими пси-
хологически изследвания накланят везните 
в полза на второто.

"ПО-МАЛКО ХОРА". Психологическото 
обяснение на човеконенавистни актове 
като геноцид или серийни убийства е имен-
но това – приемането на определена група 
хора за по-малко значима, "по-малко хора" 
от останалите. Въпросът е, че у всеки от 
нас дреме скрита и вероятно неосъзнавана 
омраза към малцинства или маргинални гру-
пи (бездомни хора, наркозависими, прости-
тутки). Изследване на Сюзън Фиск и Лазана 
Харис от университета Принстън го показ-
ва – те са сканирали мозъка на десет свои 

Неприятна новина: според психолозите сме доста 
по-лоши, отколкото си мислим

Текст КРИСТИНА НИГОХОСяН / Фотография SHuTTERSTOCK

студенти, докато им показват снимки на 
различни хора. Образите на спортни звез-
ди, преуспели бизнесмени и значими за об-
ществото фигури предизвиквали реакция в 
медиалния префронтален кортекс – зоната 
в мозъка, свързана с мисленето за другите 
или себе си. Образите на клошари и нар-
комани обаче не активирали тази, а зона, 
свързана с отвращението. Много послед-
ващи изследвания потвърдили откритото 
в това на Фиск и Харис – западното обще-
ството дехуманизира мюсюлманите; мла-
дите дехуманизират възрастните; мъже и 
жени дехуманизират жени, прекалили с ал-
кохола.

ЗЛОРАДсТВО ОТ ДЕТсКА ВЪЗРАсТ. 
Schadenfreude – немски термин, който об-
общава чувството на задоволство, което 
изпитваме при несполуките и страдани-
ята на другите, особено ако смятаме, че 
случващото им се е заслужено. Колкото и 

в началото 
бе Злото

човешко да е това, изследването на Кат-
рин шулц от Техническия университет в 
Кемниц доказва, че дори деца на възраст 
3-4 години преживяват тази емоция. шулц 
показала на 52 деца от 4 до 8 години исто-
рия в картинки, в която едно момиченце се 
качва на дърво, за да набере сливи за малко-
то си братче и друга, в която се качва на 
дървото, за да замеря с плодовете брат си, 
след което пада от дървото. При втората 
история всички деца показали признаци на 
schadenfreude, като отношението им било 
повлияно от собствената им морална оцен-
ка към случката.

"ВсЕКИ сИ ЗАсЛУЖАВА КАРМАТА". Може 
да е XXI век, но човешкото същество има 
нужда от теория, която да му обясни не-
справедливостите в света и да му даде 
усещането, че всичко си е на мястото. На 
помощ идва кармата – концепция, същест-
вуваща в доста религии, в която обаче  
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Velvet Night Club velvet.club
0876 391 374
0885 182 145

www.velvet.bg | bul. Pencho Slaveykov 12А, Sofia

Бъди различен, дори в сферата на забавленията! Излез от стереотипите! Стани част от 
проекта стриптийз клуб VELVET... Еротични вечери с красиви и запомнящи се момичета! 
Нощен клуб и стриптийз бар VELVET София е мястото, където удоволствието никога не 
свършва. Сам избираш как да продължи партито! Нашите момичета ще осъществят 

всичките Ви идеи. Забавлението при нас е от най-висок клас. Посетителите ще 
се насладят на танците на някои от най-красивите стриптизьорки и танцьорки в 
София. За Вашето добро настроение ще се погрижат 30 красиви, артистични и 

предизвикателни момичета. Всяка от тях е ангел с адски пламък в очите, способна да 
завладее вниманието Ви с индивидуална програма и зашеметяващи танци.

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

with an individual program and amazing dances, they will take care of your well-being.

 вярват и нерелигиозни хора. Класическият експеримент на Мил-
грам в Йейлската университетска лаборатория през 60-те из-
следва именно това – изследването лице е трябвало да „наказва“ 
с електрошок ученик, който дава грешни отговори. Колкото по-
вече грешал, толкова повече субектът на изследването смятал, 
че ученикът си заслужава наказанието. Доста експерименти в 
последствие показват склонността на човека да вини бедните, 
жертвите на изнасилване, болните от СПИН за собственото им 
състояние, защото „са си го заслужили“, както и да вижда богатите 
и властните през розови очила по същата причина.

ТВЪРДЕ сУЕТНИ И сАМОУВЕРЕНИ. Познавате ли човек, който поне 
веднъж да не е публикувал свое селфи в някои от социалните мрежи? 
Точно така – едва ли. Възхищението от собствената ни персона е 
част от друг човешки феномен – да се приемаме за по-привлекател-
ни, по-умни и по-способни, отколкото сме в действителност. Иро-
нията е, че най-посредствените хора са най-склонни към прекалена 
самоувереност и вяра в собственото си превъзходство (известни-
ят ефект на Дънинг-Крюгер).

ВсИЧКИ сА "ТРОЛОВЕ". Социалните медии имат способността да 
увеличават всички лоши черти в човешката природа. Обяснението 
за това е относителната анонимност и склонността на човек да 
преувеличава реалните си качества онлайн, което пък води до зани-
жени морални критерии. Скорошно изследване на университетите 

У всеки от нас дреме скрита 
и вероятно неосъзнавана 
омраза към малцинства или 
маргинални групи

Станфорд и Корнел показало, че два фактора могат да превърнат и 
най-миролюбивия човек в онлайн трол – лошото настроение и кон-
текста на дискусията (наличието на повече хейт коментари „ни 
предизвиква“ и ние да се изкажем негативно).

ПРЕДПОЧИТАМЕ НЕЕФЕКТИВНИ ЛИДЕРИ. Първият образ, който 
изниква в съзнанието ни при подобно твърдение, е Доналд Тръмп. 
Професорът по психология на личността Дан МакАдамс обяснява 
предпочитанията на гласувалите за него с това, че агресията на 
Тръмп е възприемана като „първично привлекателна“, а злостните 
му туитове, които целят да злепоставят определени личности или 
групи, се приемат за проява на алфа мъжкарство. Ако заключенията 
на МакАдамас са верни, картинката на политическата ситуация в 
света е плашеща – очевидно голяма част от избраните от народа 
лидери имат психопатични проявления. Същата е ситуацията и във 
финансовия свят - проучване на International Journal of Forensic Mental 
Health сред 55 лидера във финансовата сфера в Ню Йорк показало, 
че те имат високи резултати в теста за психопатични черти, но 
стряскащо ниски – в теста за емоционална интелигентност.

ЛОШОТО НИ ВЪЗБУЖДА. Поредните покъртителни данни за чо-
вечеството идват от Европейската асоциация за психология на 
личността. Изследването й сред 90 хетеросексуални мъже и жени 
стигнало до извод, че егоцентричните и суетни представители на 
силния пол са оценявани като по-привлекателни от останалите. Да-
мите, които проявяват суета и психопатични черти, пък получават 
по-голямо внимание от мъжете. Едно от тълкуванията на тези ре-
зултати е свързано с чисто животинското в човешката природа 
-  лошите черти са знак за по-силен и успешен партньор. 

SCIENCE
PSYCHOLOGY
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in The 
beginning 

wAs The eviL

Is the human being good or bad? This is a ques-
tion which is of concern to us since millennia 
- are we born perfect and then noble, and the 
circumstances are forcing us to do bad and be 
evil. Or rather we are initially carrying egoism, 
envy, vanity and revengefulness in our hearts. 
Several independent psychological studies are 
tilting the scales in favour of the latter.  

"LESS THAN HUMAN". The psychological expla-
nation of misanthropic acts such as genocide or 
serial murders is precisely that - the assumption 
that a certain group of people is less important, 
“less human” than the rest. The point is that in 
each of us there lies dormant a hidden and prob-
ably unconscious hatred towards minorities or 
marginal groups (homeless people, drug addicts, 

By CRISTINA NIGOHOSYAN / Photography SHuTTERSTOCK 

unpleasant news: according to psychologists we 
are worse than we think

prostitutes). A study by Susan Fiske and Lasana 
Harris from Princeton university is showing this 
- they have scanned the brains of ten of their stu-
dents, while showing them photographs of various 
people. The images of sports stars, prosperous 
businessmen and figures of importance to society 
caused a reaction in the medial prefrontal cortex 
- the zone in the brain, connected with thinking  
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 about others or one’s own self. The images of 
hobos and drug addicts however did not activate 
this one, but a zone connected with disgust in-
stead. Many follow-up studies confirmed what 
was discovered in the one by Fiske and Harris - 
Western society is dehumanizing Muslims, young 
people are dehumanizing the old ones; men and 
women are dehumanizing women who have had 
too much to drink.

GLOATING SINCE CHILDHOOD. Schaden-
freude – a German term, which summarizes the 
feeling of satisfaction that we are experiencing 
with the setbacks and suffering of others, espe-
cially if we think that what is happening to them 
is deserved. No matter how human this is, the 
study by Katrin Schulz from the Chemnitz uni-
versity of Technology has proven that even 3-4 
year old children are experiencing this emotion. 
Schulz showed 52 children aged between 4 and 
8 a pictoral story, in which a girl is climbing up a 
tree, in order to pick plums for her little brother, 
and another one, in which she is climbing up the 
tree, in order to throw the fruits at her brother, 
after which she falls off the tree. With the sec-
ond story all children showed signs of schaden-
freude, with their attitude having been influenced 
by their own moral assessment of the event.

"EVERYONE DESERVES HIS/HER KARMA". It 
may be the 21st century now, but the human be-
ing needs a theory, which is to explain the injus-
tices in the world and to give him/her the feeling 
that everything is in place. What comes to peo-
ple’s aid is karma - a concept, existing in quite 
a number of religions, in which however non-
religious people are believing too. The classic 
experiment of Milgram at Yale university Library 
during the 60s is investigating precisely this - the 
tested person had to “punish” with electric shock 
a scholar who is giving wrong answers. The more 

mistakes the latter made, the more the subject 
of the study thought the scholar deserved his 
punishment. Many experiments are later on 
showing the aptitude of people for blaming the 
poor, the victims of rape, the AIdS sufferers for 
their condition, because “they have deserved it”, 
as well as to see the rich and powerful through 
rose-tinted spectacles due to the same reason.

TOO VAIN AND SELF-CONFIDENT. do you 
know a person, who has no at least once pub-
lished his/her selfie in some of the social net-
works? That’s right – this is unlikely. The admira-
tion for our own person is part of another human 
phenomenon – perceiving ourselves as being 
more attractive, smarter and more capable, than 
we really are. The irony is that the most medio-
cre people are the ones most prone to excessive 
self-confidence and belief in their own superior-
ity (the well-known dunning–Kruger effect).

ALL PEOPLE ARE "TROLLS". Social media have 
the ability to intensify all negative characteristics 
of human nature. The explanation for this is the 
relative anonymity and the proneness of people 
to exaggerate their real qualities online, which 
in turn leads to lowered moral criteria. A recent 
study by the Stanford and Cornell universities 

has shown that two factors may transform even 
the most peaceful person into an online troll – 
low spirits and the context of the discussion (the 
presence of more hate comments “is provoking” 
us to make a negative statement as well).

WE PREFER INEFFICIENT LEADERS. The first 
image which comes to our mind when we hear 
such an assertion, is donald Trump. The Profes-
sor in Personality Psychology dan McAdams is 
explaining the preferences of people who voted 
for him with the fact that Trump’s aggression is 
perceived as having “primary attractiveness”, and 
his malignant tweets, which are aimed at discred-
iting certain persons or groups, are perceived as 
being a manifestation of alpha machismo. If Mc-
Adams’s conclusions are true, the picture of the 
political situation in the world is a frightening one 
– obviously a large part of the leaders who were 
elected by the people have psychopathic behav-
ior. The situation in the financial world is the same 
– a study, by the International Journal of Foren-
sic Mental Health, of 55 leaders in the financial 
sector in New York has shown, that they have 
achieved a high score in the test for psychopathic 
characteristics, but an intimidatingly low one – in 
the test for emotional intelligence.

BAD THINGS ExCITE US. Yet more heart-rend-
ing data on mankind comes from the European 
Association of Personality Psychology. Its study 
of 90 heterosexual men and women came to the 
conclusion that the egocentric and vain men are 
assessed as being more attractive than the rest. 
And the ladies who are displaying vanity and 
psychopathic characteristics are getting more 
attention by the men. One of the interpretations 
of these results is connected with what is purely 
animal in human nature – the bad characteris-
tics are a sign for a stronger and more success-
ful partner. 

Obviously a 
large part of the 
leaders who 
were elected by 
the people have 
psychopathic 
behavior
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the multimedia (or to buy a display especially 
for it, they are not expensive). There is also an 
infrared mode for parking during the night. The 
image quality is not the same as the one with 
the in-built systems, but the price is drastically 
lower as well.

5. handpresso 

Ако кафето по бензиностанциите ви ужа-
сява, както ужасява нас, ето решението: 
тази френска джаджа се включва в запалка-
та и може да ви приготви отлично еспресо 
и от мляно кафе, и от капсула. Единствени-
ят проблем е, че струва почти 400 лева. 

If the coffee at the gas stations horrifies you 
as it does us, here is the solution: this French 
gadget is plugged in the cigarette lighter 
receptacle and can make an excellent espresso 
for you, both from milled coffee and from a 
capsule. The only problem is that it’s worth 
nearly 400 BGN.

6. tile Mate

Казват, че разсеяните хора са по-инте-
лигентни от другите. Което не им пречи 

Камера за задно виждане на цената на бутилка 
уиски, и кафеварка на цената на кола

A backup camera at the price of a bottle of whisky 
and a coffee-maker worth as much as a car 
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1. bestek JuMp starter

В сезона на падащите акумулатори 
това е просто благословия: портативно 
устройство, което трябва само да 
прикачите към клемите, за да запалите. 
На практика е литиево-йонна батерия 
(10 000 mAh), която се зарежда от 
обикновен контакт. Има вградено 
мощно фенерче и, разбира се, може да я 
използвате да заредите телефона или 
таблета си. Струва около 90 лева. 

In the season of discharging car batteries 
this is simply a blessing: a portative device 
that you just have to connect it to the ports, 
in order to start up. It is in practice a Li-ion 
battery (10 000 mAh), which is charged 
from an ordinary wall-plug. It has an in-built 
powerful flashlight and, of course, you may 
use it in order to charge your phone or tablet. 
Its price is around 90 BGN.

2. FiXd

Вместо да изпадате в паника, когато 
светне някоя предупредителна лампа на 
таблото, можете просто да включите 

който просто слагате на градинския 
маркуч. И най-замърсената стелка или 
тапицерия не може да му се опъне. Цената 
е около 70 лева. 

A smart dispenser with various brushes that 
you simply put on the garden hose. Even the 
dirtiest mat or upholstery cannot stand up to it. 
The price is around 70 BGN.

4. esky car rear VieW caMera

Паркирането става значително по-лесно 
с тази водоустойчива китайска камера, 
струваща едва 40 лева. Трябва само 
да я закрепите на задния номер и да я 
свържете с екрана на мултимедията 
(или специално да й купите дисплей, не 
са скъпи). Има и инфрачервен режим за 
нощно паркиране. Качеството на образа 
не е като на вградените системи, но пък и 
цената е драстично по-ниска. 

Parking becomes considerably easier with 
this waterproof Chinese camera, worth only 
40 BGN. You just have to install it on the rear 
number plate and connect it with the monitor of 

този портативен диагностичен инстру-
мент и да разберете какъв е проблемът. 
Работи на почти всички модели с OBD2 
порт (тоест произведени след 1996) и полз-
ва интернет от телефона ви чрез Bluetooth. 
Не е вълшебен и няма да замени посеще-
нието в сервиз при сериозни проблеми. Но 
може да ви каже кога лампата свети заради 
затлачен катализатор и кога - заради 
реална повреда. Струва около 90 лева. 

Instead of panicking, when a dashboard warn-
ing light goes on, you may simply plug in this 
portable diagnostics tool and find out what the 
problem is. It can work with almost all models 
with an OBD2 port (that is to say which were 
manufactured after 1996) and is using Internet 
from your phone via Bluetooth. It is not magic 
and will not be a substitute for your visit to a 
service-station in case of serious problems. 
But it may tell you when the light is on due to a 
clogged catalytic converter and when – due to 
a real breakdown. Its price is around 90 BGN.

3. brush hero

Хитроумен накрайник с различни четки, 

1. 

10-Те нАЙ-доБри 
АвТоМоБилни 
джАджи през 2018
The 10 BesT aUToMoBILe 
GadGeTs IN 2018

2. 

3. 
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да се чувстват доста глупаво всеки път, 
когато не могат да си открият ключове-
те. Това малко GPS локаторче ликвидира 
проблема: закачате го на ключовете и 
по всяко време можете да го издирите 
на смартфона и дори да му позвъните. 
Върши работа и в обратна посока - от 
него можете да звъннете на липсващия 
смартфон. Цена - около 40 лева.  

They say that absent-minded people are more 
intelligent than the rest. Which does not impede 
them from feeling quite stupid each time they 
cannot find their keys. This small GPS locator 
liquidates the problem: you hang it on your 
keys and you can at any time locate it via your 
smartphone or even call it. It works the other 
way around as well – you may call your miss-
ing smartphone from it. Price – around 40 BGN.

7. Vizr

Компании като BMW ви продават т. нар. 
Head-Up Display (HUD) за четирицифре-
ни суми. VIZR струва около 80 лева. По 
същество това е поставка за смартфон с 
отражател, в който можете да виждате 

навигацията, скоростта си, компас и 
каквото още ви хрумне. Разбира се, трябва 
ви приложение, което да поддържа HUD ре-
жим. Не се вижда толкова добре, колкото 
вградените системи, но все пак върши 
работа - за 30 пъти по-ниска цена. 

Companies such as BMW are selling the 
so-called Head-Up Display (HUD) to you for 
four digit sums. VIZR is worth around 80 BGN. 
This is essentially a smartphone stand with a 
reflector, in which you may see the navigation, 
your speed, a compass and whatever else you 
may think of. Of course, you need an app which 
supports a HUD mode. The picture is not as 
good as the one with the built-in systems, but 
after all it works – for a price that is 30 times 
lower. 

8. iottie easy Wireless charging Mount

Даже в най-модерните автомобили, които 
имат платформа за безжично зареждане на 
смартфон, тя не е добре измислена - тряб-
ва или да го зареждане, или да го ползвате. 
Тази проста джаджа позволява и двете 
едновременно - държи телефона пред очи-

5. 

6. 

9. 

4. 

10. 

те ви, така че да си гледате навигацията, 
и в същото време зарежда батерията, без 
разни кабели да ви се мотаят в ръцете. 
Струва около 80 лева. 

Even in the most modern automobiles, which 
have a platform for wireless smartphone charg-
ing, it is not well thought-out – uou have to 
either charge it, or use it. This simple gadget al-
lows you to do both at the same time – it keeps 
your phone in front of your eyes so you are 
watching your navigation, and is at the same 
time charging the battery, without cables getting 
in your way. Its cost is around 80 BGN.

9. MpoW bluetooth receiVer

Ако мултимедията на колата ви има AUХ 
вход, трябва само да пъхнете в него 
това устройство и да го свържете чрез 
Bluetooth с телефона си, за да слушате 
Spotify, YouTube и каквото още поискате. 
Със същия успех работи и на старата ви 
домашна уредба или телевизор. Струва 
едва около 30 лева. 

If your car’s multimedia has an auxiliary port, 

you just have to plug this device in it and 
connect it through Bluetooth with your 
phone, in order to listen to Spotify, YouTube 
and whatever else you want. It works with 
the same level of success on your old home 
audio system or TV. It’s worth only around 
30 BGN. 

10. chill tots

Това е далеч от високите технологии, 
но може да е много полезно. Закачете 
го на облегалката на седалката, така че 
детето ви да има поставка за таблет 
и няколко полезни джоба за напитки, 
вафлички и играчки. Струва около 30 
лева. Само помнете, че прекаленото 
гледане на клипчета и филмчета може да 
предизвика проблеми с говора. 

This is far from high-techр but it can be very 
useful. Hang it on the back of the seat so 
that your child may have a stand for a tablet 
and a few useful pockets for drinks, waffles 
and toys. Its price is around 30 BGN. Just 
remember that watching too many clips and 
films may cause speech problems. 

7. 

8. 

TECHNOLOGY
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Щастливо 
число

В Китай вярват, че осмицата носи богатство. В случая с Audi 
новото Q8 ще ви го отнеме, и то с лекота

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА
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Знаете ли какво е общото между Audi 
и суеверните китайци? Една цифра. 

В КИТАй 8 сЕ сМЯТА за най-щаст-
ливото число, защото звучи по много близък 
начин с думата за богатство и успех. 
В Audi очевидно е същото, защото А8 е 
върховата лимузина на германците, R8 е 
най-спортният им модел, а сега към това 
се добавя и Q8. То също звучи като богат-
ство - най-малкото защото ще ви трябва 
внушително състояние, за да си го купите. 

Q8 ЗА AUDI Е ОНОВА, което е Х6 за BMW 
- една по-раздвижена, по-интересна и по-
рядка версия на най-големия SuV в гамата. 
В сърцевината си това е Q7, само че с на-
пълно различен дизайн. То има изцяло нова 
решетка, подчертана с рамка - решение, 
което ще виждаме и в други модели в бъ-
деще. Дизайнерите са скроили хитър трик 
и със светлините - дългите са отделени 
и затъмнени, така че да се постигне илю-
зията за тънки и агресивни фарове. Q8 е и 
първият SuV на Audi, проектиран с мисъл за 
автономно управление, както личи от тези 
вградени радари. В Германия можете да 
го имате със същия автопилот от трето 
ниво като в А8, който може съвсем сам да 
се справя на магистралата. За жалост - или 
късмет - не се предлага в България. 

Q8 E МАЛКО ПО-КЪсО от Q7, но е по-ши-
роко и по-ниско. Издадените хълбоци и тъм-
ната лента между задните светлини са ди-
ректно намигване към оригиналното Quattro 
от 80-те години. 
За да изпъква още повече, от Audi са реши-
ли да се откажат от по-малките размери 
джанти и изборът ви е от 20 цола нагоре. 
В нашия случай са 21 цола, което веднага 
би ни донесло сто допълнителни точки за 
стил пред някоя пернишка дискотека. Не и 
на пътя обаче. С толкова големи джанти 
това Audi е почти толкова комфортно, кол-
кото да те пребият с чифт винкели. 

ЕсТЕсТВЕНО, ОТ AUDI ЩЕ КАЖАТ, че Q8 е 
далеч по-спортно от по-обикновения си бра-
товчед, и това налага големите колела. И 
тук обаче ние сме на особено мнение. 
Да извадиш спортно купе от Audi q7 е като 
да се явиш на конни надбягвания, яхнал слон. 
Малко е смешно.

КОЛАТА Е БЪРЗА - едва 6.3 секунди от 0 до 
100 км/ч. Освен това е достатъчно компе-
тентна в завоите, с отлично настроено  

Audi Q5 50 TDI

286               
конски сили максимална мощност 

hp max power 

600            
Нм максимален въртящ момент

Nm maximum torque 

6.3      
секунди 0-100 км/ч
seconds 0-100 km/h

245      
км/ч максимална скорост

Km/h maximum speed

TECHNOLOGY
WHEELS



 окачване, сравнително директен волан и 
завиващи задни колела, които я правят още 
по-пъргава. Но нищо от това не компенсира 
факта, че с вас на борда тя тежи два тона 
и четвърт. 
За щастие инженерите не са се увлекли 
прекалено и Q8 не се опитва да се прави 
на хот хеч. Тя е по-скоро отпускаща и ком-
фортна, отколкото спортна. Стига да бъ-
дете разумни с джантите. 

НИКАК НЯМА ДА ВИ Е ТРУДНО да избере-
те двигател по простата причина, че засе-
га той е само един - трилитров дизелов V6 
с максимална мощност 286 коня. Догодина 
ще се появят и бензиновите агрегати, за-
бавени покрай проблемите на Volkswagen с 
новите тестове за емисии. Но се обзалага-
ме, че дизелът ще си остане най-търсен. 
Това е рафиниран, тих и способен мотор, 
който се погажда отлично с 8-степенния 
автоматик от ZF. 
От Audi обещават среден разход 6.6 литра 
на 100 км, което вероятно е постижимо 
в космоса, без въздушно съпротивление и 
гравитация. На планетата Земя можем да 
се похвалим с малко над 8 литра на сто - 
също завидно за такъв слон. 

ЧАсТ ОТ ОБЯсНЕНИЕТО Е, че Q8 е от така 
наречените "меки" хибриди - с нормален 
акумулатор отпред и 48-волтова литиево-
йонна батерия отзад, която захранва стар-
тера и подпомага двигателя при ускорение. 
Но главната й задача е да поддържа десет-

ките електронни системи на борда - от 
адаптивен круиз контрол до телевизионен 
приемник. За управлението им получавате 
не един, а цели два дисплея - десетинчов 
за мултимедията, 8.6-инчов за климатика и 
окачването. Седалките са вълшебно удоб-
ни, мястото на задната е доста повече, 
отколкото в Х6 например, а багажникът 
спокойно побира 600 литра.  

КАТО сТАНА ДУМА ЗА ОКАЧВАНЕ, Q8 може 
да се смъква с 4 сантиметра за по-динамич-
но каране или да се издига с пет сантиме-
тра при офроуд. Механичният централен 
диференциал на куатро системата разпре-
деля въртящия момент в съотношение 40% 
напред и 60% назад, но при нужда може да 
прехвърли почти целия към онзи мост, който 
има повече сцепление. Това би направило от 
Q8 доста способна офроуд машина, ако не 

беше едно дребно обстоятелство: цената. 

ДА ВКАРАШ ТОВА НЕЩО в калта е като да 
си сложиш златните бижута и да излезеш 
на нощна разходка из Факултето. 
Стартовата цена за Q8 е 151 000 лева - с 
цели 25 хилядарки повече от аналогичното 
Q7. И после започвате да добавяте екстри-
те: 2500 за теглич, 5000 за специалните 
21-цолови джанти, 2600 за телевизионния 
приемник, 13 500 за пълната аудиосистема 
от Bang&Olufsen с 23 говорителя. Можете 
даже да похарчите 3100 лева за специално 
декорирани поръчкови колани. На този фон 
адаптивното въздушно окачване е направо 
без пари - няма и две хилядарки. 
Изобщо Audi Q8 е точно обратното на Фън 
шуй. Ако китайската осмица ви носи бо-
гатство, германската с лекота ще ви го 
отнеме. 
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LUcky 
nUMber 

do you know what Audi and the superstitious 
Chinese have in common? A number. 

IN CHINA 8 IS CONSIDERED as the luckiest 
number because it sounds very similar to the 
word for wealth and success. 
Audi obviously shares this belief because the А8 
is the Germans’ top limousine, the R8 their sport-
iest model, and now the Q8 has been added. It, 
too, sounds like wealth – at least because you 
will need a minor fortune to buy it.

THE Q8 IS FOR AUDI what the Х6 is for BMW – 
a more dynamic, more interesting and less com-
mon version of the largest SuV in the range. 
Essentially, this is a Q7, but with a completely 
different design. It has an entirely new grille, 
highlighted by a frame – a feature we will see in 
other models in the future. The designers have 
used a clever trick for the lights as well – the high 
beam headlights are separated and darkened 

In China, the number 8 is believed to bring wealth. In the case of 
Audi, the new Q8 will easily make you lose it

By KONSTANTIN TOMOV / Photography KOLELA

so as to give the illusion of thin and aggressive 
lights. The Q8 is also Audi’s first SuV designed 
with a thought for autonomous driving, as evi-
denced by these built-in radars. In Germany, you 
can get it with the same third level autonomous 
driving system as the А8, which can negotiate 
the motorway on its own. unfortunately - or luck-
ily - it is not available in Bulgaria. 

THE Q8 IS SLIGHTLY SHORTER THAN THE 
Q7, but it is wider and lower. The bulging sides 
and dark band between the rear lights hint at the 
design of the original Quattro of the 1980s. 
To make it even more of an eye catcher, Audi 
has decided to give up the smaller alloy wheels 
and your choice starts from 20 inches upwards. 
Ours were 21-inch alloys, which would get us a 
hundred extra points for style outside a flashy 
disco. Not so on the road, however. With such 
big wheels this Audi jostles you around and is not 
exactly comfortable.

NATURALLY, AUDI WILL SAY that the Q8 is a far 
sportier car than its more common cousin, which 
explains the big wheels. Here too, however, we 
beg to differ. 
To get a sports coupe out of the Audi Q7 is like 
taking part in a horse race on the back of an 
elephant. 
It’s pretty ridiculous.

THE CAR IS FAST – a mere 6.3 seconds from 
0 to 100 km/h. Besides this, it does well enough 
in the curves, with a well-tuned suspension, rela-
tively direct steering and turning rear wheels that 
make it even faster. But none of this makes up 
for the fact that with you on board it weighs two 
and a quarter tonnes. 
Fortunately, the engineers didn’t get too carried 
away and the Q8 is not pretending to be a hot 
hatch. It is a relaxing and comfortable rather 
than a sporty car. As long as you’re sensible with 
the wheels. 
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 YOU WON’T FIND IT DIFFICULT to choose an engine for the simple 
reason that for now there is only one – a 288 hp 3-litre diesel V6. The 
petrol engines, somewhat forgotten alongside Volkswagen’s problems with 
the new emissions tests, will appear next year. But we’re willing to bet that 
the diesel variant will remain the most popular one. This is a sophisticated, 
quiet and capable engine that is perfectly in tune with the eight-speed ZF 
automatic. 
Audi promises an average consumption of 6.6 litres per 100 km, which is 
probably possible in space, where there’s no drag or gravity. On planet 
Earth we can boast just over 8 litres per 100 km – not bad for such an 
elephant.

PART OF THE ExPLANATION IS that the Q8 belongs to the so-called “soft” 
hybrids – with a normal battery in front and a 48-volt lithium-ion battery 
in the rear, which powers the starter and helps the engine to accelerate. 
But its main task is to support the dozens of electronic systems on board 
– from adaptive cruise control to television tuner. They are operated from 
two touch screens – a 10-inch display for the infotainment system, and 
an 8.6-inch display for the air conditioning and suspension. The seats are 
wonderfully comfortable, there is a lot more space in the back than in the 
Х6, for example, and the boot easily holds 600 litres.  

SPEAKING OF SUSPENSION, the Q8 can be lowered by 4 cm for more 
dynamic driving or be raised by 5 cm for off-road terrain. The mechanical 
central differential of the Quattro system distributes the torque in a 40:60 
ratio between the front and rear axle, but, if required, it can transfer almost 
all of it to the axle with the better traction. This would make the Q8 a very 
capable off-road machine, were it not for a minor hitch: the price. 

DRIVING THIS THING INTO THE MUD is like donning your gold jewellery 
for a night-time walk in the ghetto. 
The starting price of the Q8 is 151,000 leva – 25,000 leva more than the 
comparable Q7. Then you start adding the extras: 2,500 leva for a tow 
hitch, 5,000 leva for the special 21-inch wheels, 2,600 leva for the TV tuner, 
13,500 leva for the complete Bang&Olufsen sound system with 23 active 
speakers. You can even spend 3,100 leva on specially decorated custom-
made seatbelts. Opposed to this, the adaptive air suspension is an absolute 
bargain at less than 2,000 leva. 
In general, the Audi Q8 is the exact opposite of Feng Shui. If the Chinese 8 
brings you wealth, the German 8 will easily take it away from you. 
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Brilliance From morning till nightUnDer the christmas tree
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Събитията 
и нещата, за 
които ще се 
говори през 
декември

КОНЦЕРТ     
BETH HART // Изоставена от баща си в 
ранна възраст и загубила сестра си от 
СПИН, Бет Харт съвсем не е образец за 
лесен успех. Първата й група се разпада 
заради грозни караници между членовете; 
самата Бет трябва да се пребори с бипо-
лярно разстройство и с наркотична зави-
симост, преди най-после да се докосне до 
славата. Но днес тя е сред най-запомня-
щите се гласове в блуса, а номинацията 
Grammy през 2014 и спечелената Blues 
Music Award през 2018 го доказват. 

4 декември, Зала 1 на НДК, София

CONCERT  
BETH HART // Abandoned by her father at an 
early age and having lost her sister to AIdS, 
Beth Hart is not at all an example for easy 
success. Her first band fell apart due to un-
sightly quarreling between the members; Beth 
herself had to overcome a bipolar disorder 
and a drug addiction, before touching fame at 
last. But today she is among the most memo-
rable voices in Blues music, and the Grammy 
Award nomination in 2014 and the won Blues 
Music Award in 2018 are proving it.

4th of December, Hall 1 of the National Palace 
of Culture, Sofia

КНИГА
ПО МОя НАчИН // 48 гола за националния 
отбор на България го правят най-резул-
татния голмайстор за всички времена 
(заедно с Христо Бонев). Тръгнал от „Пи-
рин” (Благоевград), преминал през три 
от най-силните първенства в света – 
Бундеслигата, английската Висша лига 
и френската Лига 1, Димитър Бербатов 
определено има какво да разкаже в офици-
алната си автобиография, която разкрива 
много не само за футболните му умения, 
но и за личността му.

Издателство “Сиела“

BOOK  
MY WAY // 48 goals for the Bulgaria national 
football team are making him the most 
efficient scorer of all time (together with Hristo 
Bonev). Having started his career at „Pirin“ 
(Blagoevgrad), having passed through three of 
the strongest championships in the world - The 
Bundesliga, the English Premier League and 
the French Ligue 1, dimitar Berbatov definitely 
has a lot to say in his official autobiography, 
which is revealing much not only about his 
football skills, but also about his personality.

 “Ciela” publishing house

КЛАСИКА          
ВИРТуОЗИТЕ // Цигуларят Минчо Минчев 
ще свири на българска сцена след 16-го-
дишно отсъствие заедно със Софийската 
филхармония и обещаващият млад кон-
трабасист Рик Стотийн. Под диригент-
ството на маестро Емил Табаков те ще 
изпълнят увертюрата към „Крадливата 
сврака“ на Росини, Концертно дуо за ци-
гулка, контрабас и оркестър на Ботезини 
и “Фантастична симфония” на Берлиоз. 
Концертът е част от Новогодишния му-
зикален фестивал.

14 декември, Зала 1 на НДК, София

CLASSIC      
THE VORTuOSOS // The violinist Mincho 
Minchev will be playing on a Bulgarian stage 
after an absence of 16 years, together with the 
Sofia Philharmonic and the promising young 
double bass player Rick Stotijn. With maestro 
Emil Tabakov conducting, they will play the 
overture to Rossini’s “The Thieving Magpie”, a 
Concert duo for violin, double bass and orches-
tra by Bottesini and Berlioz’s “Fantastical Sym-
phony”. The concert is a part of the New Year’s 
Music Festival.

14th of December, Hall 1 of the National Pal-
ace of Culture, Sofia

EN
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КИНО    
КНИЖАРНИЦАТА // Изабел Койшет е ре-
жисьор, който си спечели вниманието ни 
след „Животът ми без мен“ и „Елегия“. Но-
вият й филм е белязан със същата дели-
катност и отново представя жена като 
главна героиня – Флорънс (Емили Морти-
мър), която решава да отвори книжарница 
за „авангардна“ литература като Набоков 
и Бредбъри в консервативно градче в Ан-
глия в началото на 60-те. Сред останали-
те актьори са Бил Най („Наистина любов“) 
и Патриша Кларксън („Отворени рани“).

От 7 декември по кината

CINEMA  
THE BOOKSHOP // Isabel Coixet is a director 
who has won our attention after „My Life With-
out Me“ and „Elegy“. Her new film is marked 
by the same delicacy and is once again pre-
senting a woman as the main character - Flor-
ence (Emily Mortimer), who decides to open 
a bookshop for „vanguard“ literature such as 
Nabokov and Bradbury in a conservativge town 
in England at the beginning of the 60s. Bill 
Nighy („Love Actually“) and Patricia Clarkson 
(„Sharp Objects“) are among rest of the cast.  

In cinemas December 7th 

ФЕСТИВАЛ
СОФИЙСКИ МЕЖДуНАРОДЕН ЛИТЕРАТу-
РЕН ФЕСТИВАЛ // „четири държави – един 
език“ е мотото на събитието, което съби-
ра в Мраморното фоайе на НДК някои от 
най-интересните и значими съвременни 
автори от Австрия, Германия, швейцария 
и Лихтенщайн. Кристоф Хайн, шерко Фа-
тах, Илия Троянов, Йонас Люшер, Марион 
Пошман, Катя Алвес,  Забине Бохмюл ще об-
съждат темите и тенденциите в немское-
зичната литература, като паралелно пред-
ставят книги на 46-ия Панаир на книгата.

11 – 16 декември, НДК, София

FESTIVAL  
SOFIA INTERNATIONAL LITERARY FESTIVAL 
// „Four Countries – One Language“ is the motto 
of the event, which brings together in the mar-
ble foyer of the National Palace of Culture some 
of the most interesting and significant  modern 
authors from Austria, Germany, Switzerland and 
Liechtenstein. Christoph Hein, Sherko Fatah, Ilija 
Trojanow, Jonas Lüscher, Marion Poschmann, 
Katja Alves, Sabine Buchmül will be discussing 
the topics and trends in German-language lit-
erature, at the same time presenting books at 
the 46th Book fair.

11th  – 16th of Decmber, National Palace of Cul-
ture, Sofia

ДЖАЗ                  
BEST OF SWING // Концертът на Swing 
dance Orchestra с диригент Андрей Херм-
лин открива Новогодишния музикален 
фестивал по запомнящ начин – с танци-
те и приповдигнатото след Голямата де-
пресия настроение в Америка през 30-те 
години на миналия век. Песни от репер-
тоара на Бени Гудман, Глен Милър, Франк 
Синатра, Луис Армстронг, Каб Калоуей, 
Ела Фицджералд и други са включени в 
репертоара на германския биг бенд.

5 декември, Зала 1 на НДК, София

JAZZ         
BEST OF SWING // The concert of Swing 
dance Orchestra with Andrej Hermlin conduct-
ing is to open the New Year’s Music Festival in a 
memorable manner - with the dances and good 
mood after the Great depression in America 
during the 1930s. Songs from the repertoire of 
Benny Goodman, Glenn Miller, Frank Sinatra, 
Louis Armstrong, Cab Calloway, Ella Fitzgerald 
and others are included in the repertoire of the 
German big band.

5th of December,  Hall 1 of the National Palace 
of Culture, Sofia 

EN
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осеМ начина да 
оЖивите коледа
eIGhT WaYs To BrIGhTeN ChrIsTMas

Традиционната ни представа за Коледа – украсена 
елха, примигващи весело лампички, семеен обяд – 
несъмнено е мила, но в един момент може сериозно 
да омръзне. За щастие по света съществуват 
най-различни весели обичаи за справяне с този 
проблем. Осем начина да прогоните на студа 
коледното отегчение. 

Our traditional image of Christmas – a decorated 
Christmas tree, merrily twinkling lights and a family 
dinner – is no doubt nice, but at some point it can 
become pretty boring. Fortunately, there are all kinds 
of different merry customs around the world to address 
this problem. Here are eight ways to drive Christmas 
boredom into the cold. 

1. коледната котка (исландия). 
Изобщо не си представяйте малко, мъркащо 
животно – коледната котка Jolakotturinn всява 
ужас в островната страна. За разлика от милия 
белобрад старец, който отчита единствено дали 
сте били добри, това пухкаво създание води сметка 
и дали сте вършили всичко в срок през годината. На 
пунктуалните исландци котката милостиво отпуска 
нови дрехи за празниците. Но тези, които не са си 
написали домашното навреме, са обречени да носят 
старите си одежди и да се срамуват. 

yULe cAT (iceland). No, this is not a small, 
purring animal – the Yule Cat Jolakotturinn strikes terror in 
this island country. In contrast to the nice, white-bearded 
old man who only wants to know if you’ve been good, this 
fluffy creature also keeps tabs on whether you have done 
everything on time throughout the year. The cat graciously 
gives punctual Icelanders new clothes for the holidays. 
But those who have not done their homework on time are 
doomed to wear their old garments and feel ashamed.

2. коледа на колела (вене-
суела). Ходенето на църква изглежда мирно 
занимание, но не и в Каракас – там от средата на 
декември до Коледа е прието да се придвижвате 
до службата само на кънки. Властите услужливо 
спират движението на автомобили на много места 
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тв коледа Ако изобщо съществува на-
града за най-отегчителна празнична програма, 
американската Jule Log TV я печели убедително. 
От 1966 година на всяка Коледа тя излъчва 
пряко картина на горяща камина - с часове. 
Почитателите й твърдят, че се правело, за да 
зарадва лишените от домашна камина, но на 
нас силно ни напомня за нашумялата уеб-каме-
ра, която с месеци показваше как узрява една 
пита сирене чедър. Впрочем програмата набира 
все по-голяма популярност и вече се излъчва от 
десетки други телевизионни канали в Америка.

Tv chrisTMAs If there were a prize for the 
most boring Christmas program, the American Jule 
Log TV would win it hands down. Every Christmas 
since 1966, it has run a film loop of a yule log 
burning in a fireplace – for hours. Its fans claim that 
this is done to bring joy to those who don’t have a 
fireplace at home, but to us it looks more like the 
much talked about web-cam, which for months 
showed how a cake of cheddar cheese matures. 
Actually, however, the program is increasingly gaining 
in popularity and is already broadcast by dozens of 
other television channels in America

в града до 9 сутринта. Допълнителен бонус: ако 
през нощта вържете конец на палеца на крака си и 
метнете другия край през прозореца, получавате 
сутрешно събуждане. Кънкьорите дърпат всеки 
конец, които видят по пътя си. 

chrisTMAs on wheeLs 
(venezuela). Going to church seems like a peaceful 
activity, but not in Caracas – from mid-December until 
Christmas it is customary to roller-skate to the office. The 
authorities obligingly close the streets to cars in many 
places in the city until 9 am. An additional bonus: if you 
tie one end of a piece of string to your big toe and hang 
the other end out the window during the night, you will get 
a wake-up call in the morning. The roller-skaters give a tug 
to any string they see hanging out windows along the way.

3. вечеря на гробиЩата (Фин-
ландия). Според местната традиция Коледа се 
прекарва не къде да е, а на гробищата. Цялото се-
мейство, заедно с вкочанените от ужас деца, прави 
вечерно шествие със свещи, за да почете паметта 
на починали роднини. За тези, които не са загубили 
апетита си, има и лакомства. А ние си мислехме, че 
обядът с роднини е стресиращ…

dinner AT The ceMeTery 
(Finland). According to local tradition, Christmas 

is not spent just anywhere, but at the cemetery. The 
entire family, including terrified children, joins a night-time 
candlelight procession to pay respects to dead relatives. 
For those who have not lost their appetite, there are treats. 
And we thought that dinner with the family was stressful…

4. обича Ме, не Ме обича (че-
хия). По друго време на годината гледката на 
момиче, което настървено мята обувките си през 
рамо, може да мине за странна. По празниците 
обаче младите чехкини масово използват следната 
надеждна техника, за да се осведомят дали ще 
се оженят през идната година: застават с гръб 
към входната врата, вземат произволно избрана 
обувка и я мятат зад себе си. Ако носът й сочи към 
вратата – ура!, ако не, процедурата се повтаря на 
следващата Коледа.

he Loves Me, he Loves Me noT 
(czech republic). At any other time of the 
year the sight of a girl eagerly throwing her shoes over 
her shoulder might seem pretty strange. During the 
festive season, however, many young Czech girls use the 
following promising technique to find out whether they will 
be married in the coming year. Standing with their back to 
the front door, they grab any old shoe and throw it behind 
them. If the toe points towards the door – hurrah! If not, 
the procedure is repeated again next Christmas.

5. MAri Lwyd (Уелс). Любимият ни коле-
ден ритуал. Малка групичка коледари обикаля не само 
по къщите, но и по местните кръчми, предвождана 
от набучен на кол конски череп. Целта на групата 
е стандартна – събиране на храна и напитки, но 
методите са доста оригинални. Вместо да пеят 
песни, уелските коледари трябва да измислят нещо, 
с което да раздразнят собствениците на набеля-
заната къща или заведение и да ги предизвикат на 
словесен/музикален дуел. Класика е размяната на 
обиди в рима, наречена pwnco. Нещо от рода на: 
„Пуснете ни в мизерната си къща” / „О, не, от вас 
ни се повръща”. След като се уморят да се обиждат, 
двете страни удовлетворени сядат да хапнат и 
пийнат. 

MAri Lwyd (wales). Our favorite Christmas 
ritual. A small group of carolers make the rounds not only 
of the houses, but also of local pubs, led by a mare’s skull 
fixed to the end of a wooden pole. Though the purpose is 
traditional -- collecting food and beverages -- the methods 
are quite ingenious. Instead of signing songs, the Welsh 
carolers have to come up with something to annoy the 
owners of the house or pub and challenge them to a 
verbal/musical duel. Traditionally, they exchange rhyming 
insults in a contest known as pwnco. It goes something 
like this: “Let us into your miserable house” / “Oh, no, 
you’re far worse than a mouse.” After they’ve grown tired 
of hurling insults at each other, the two parties contentedly 
sit down to feast.

6. пърЖено пиле (япония). Въ-
преки че християнското население в Страната на 
изгряващото слънце е едва 1%, коледната мания е 
успяла да се промъкне и там - но под доста странна 

форма. Японците непоклатимо вярват (по вина, 
казват злите езици, на една американска реклама), 
че традиционното коледно ястие е пърженото пиле 
на KFC. За да си осигурят празнуването около ко-
ледната кофа с крилца, хиляди японци правят заявка 
за необходимото им количество месеци напред. 
Наивните им сънародници, решили да се снабдят на 
самия празник, чакат на рекордни опашки.

Fried chicken (Japan). Despite the fact 
that the Christian population in the Country of the Rising 
Sun is a mere 1%, Christmas mania has managed to take 
hold there as well – though in a rather strange form. The 
Japanese firmly believe (for which an American ad is to 
blame, say the evil tongues) that Kentucky Fried Chicken 
is the traditional Christmas meal. To make certain that they 
will be able to celebrate around the KFC Christmas bucket, 
thousands of Japanese place their orders months ahead of 
time. Those foolish enough to try to get them at Christmas 
have to wait in enormous lines.

7. гръМни веЩицата (норвегия). 
Норвежците убедено вярват, че вещиците предпо-
читат да излизат именно на коледните празници, 
ползвайки метлите им. За да лишат злите създания 
от транспортно средство, жените крият метлите 
в най-тъмните ъгли на къщите си до януари. На 
някои места и мъжете се включват, като гърмят 
напосоки в небето, за да разгонят по-наглите 
вещици. 

shooT The wiTch (norway). 
Norwegians firmly believe that witches come out at 
Christmas time, looking for brooms to ride on. In order 
to deprive the evil creatures of their means of transport, 
women hide their brooms in the darkest corners of the 
house until January. In some places the men help as well, 
firing shotguns to scare off the brazen witches.

8. денят на невинните (испа-
ния). Това не е точно коледен обичай – празнува се 
на 28 декември, когато испанците почитат децата, 
убити по заповед на цар Ирод. По загадъчен начин 
този печален повод се е развил до нещо като всена-
роден ден на шегата в Испания – обичаят изисква 
да се измайтапиш с някого, примерно като сложиш 
обилно сол в сладкиша му. За съжаление традицията 
напоследък се е изродила и децата са принудени да се 
задоволят с лепене на обидни надписи по гърбовете 
на хората. Светъл лъч е Валенсия, където все още на 
този ден се организира бой с брашно.  

The dAy oF The innocenTs 
(spain). This is not exactly a Christmas custom 
– it is celebrated on December 28, when the Spanish 
commemorate the children who were killed at the order of 
King Herod. In a mysterious way this sad occasion has 
evolved into something of a nationwide day of jokes in 
Spain – the custom requires that you trick someone, for 
example, by putting too much salt in his cake. Regrettably 
the tradition has declined lately and children have to be 
content with sticking insulting signs on people’s backs. 
Not so in Valencia, however, where flour fights are 
organized on this day. 

TRAVEL
CHRISTMAS
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НАй-ДОБРИТЕ 
КОЛЕДНИ АЛБУМИ
The BesT ChrIsTMas aLBUMs

DEAN MARTIN
A Winter 
Romance 
(1959)
Най-популяр-
ната песен: 

Let It Snow! 
Let It Snow! Let It 

Snow!
Какво е Коледа без кадифения 
глас на Дийн Мартин? Тази 
класическа колекция включва 
безсмъртни записи като Baby 
It's Cold Outside, White Christmas 
и It Won't Cool Off. Съпроводе-
те го с чаша от любимото на 
Дийн мартини. 
Most popular song: Let It Snow! 
Let It Snow! Let It Snow!
What is Christmas without dean 
Martin’s velvet voice? This classic 
collection includes immortal re-
cords like Baby It's Cold Outside, 
White Christmas, and It Won't 
Cool Off. Accompany it with a 
glass of dean Martin’s favorite 
martini.

VARIOUS 
ARTISTS
A Very 
Special 
Christmas 
(1987)
Най-попу-
лярна песен: 
Christmas In Hollis
Благотворителен албум за 

Коледните песнички могат да са душата на празника – 
или непоносима досада. шест проверени от времето 
класики, с които няма как да сгрешите

Christmas carols may be the moving spirit of the holiday – 
or an unbearable boredom. Six classics that have stood the 
test of time and will not disappoint you.

Special Olympics, събрал тита-
ни като Брус Спрингстийн, Run 
d.M.C., Стинг, Eurythmics, Bon 
Jovi, Мадона и уитни Хюстън. 
А Christmas (Baby Please Come 
Home) се изпълнява не от друг, 
а от u2.
Most popular song: Christmas 
In Hollis
A charitable album for the Special 
Olympics, which brought together 
titans like Bruce Springsteen, Run 
d.M.C., Sting, Eurythmics, Bon 
Jovi, Madonna and Whitney Hou-
ston. And Christmas (Baby Please 
Come Home) is performed by u2 
themselves.

MARIAH CAREY
Merry 
Christmas 
(1994)
Най-попу-
лярната 
песен: 
All I 
Want For 
Christmas Is 
You
Марая Кери в абсолютния си 
разцвет – с неустоима усмив-
ка, приятно къса коледна пола 
и фе-но-ме-на-лен глас. Вече 
почти двайсет години този ал-
бум неизменно е в десетката 
на най-продаваните коледни 
заглавия в Америка. 
Most popular song: All I Want Те
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For Christmas Is You
Mariah Carey in her absolutely 
glorious days – with an irresistible 
smile, a nicely short Christmas 
skirt and a really phe-nom-in-al 
voice. For almost twenty years 
now, this album has inevitably 
been among the top ten best-sell-
ing Christmas titles in America. 

VINCE 
GUARALDI 
TRIO
A Charlie 
Brown 
Christmas 
(1965)
Най-популяр-
на пиеса: What 
Child Is This
Твърди се, че Лий Менделсън, 
продуцент на тв-анимацията 
Charlie Brown, чул за пръв път 
музиката на джаз-виртуоза 
Винс Гуаралди в едно такси. 
Тази случайност е родила може 
би най-добрия коледен албум в 
историята.
Most popular scene: What Child 
Is This
It is claimed that Lee Mendelson, 
the Charlie Brown TV cartoon 
producer, heard the music of jazz 
virtuoso Vince Guaraldi for the 
first time in a taxi. This chance-
happening created what is prob-
ably the best Christmas album in 
history.

LOUIS ARMSTRONG AND 
FRIENDS
What A Wonderful Christmas 
(1997)
Най-популярна песен: 
Christmas in New Orleans
Сравнително нова компилация, 
събрала архивни и компютърно 
обработени записи на Сачмо 
с гости като Дюк Елингтън, 
Дина уошингтън и ърта Кит. 
Няма друга музика, която да 
носи толкова оптимистично 
настроение. 
Most popular song: Christmas in 
New Orleans
A relatively new compilation of 
archived and computer-processed 
records of Satchmo and guests 
like duke Ellington, dinah Wash-
ington and Eartha Kitt. There’s no 
other music that brings forth so 
much optimism.

VARIOUS ARTISTS
We Wish You A Metal xmas 
(2008)
Най-популярна 
песен: Run 
Rudolph Run
Този сбор-
ник с малко 
неочаквани 
изпълнения 
на невинни 
коледни кла-
сики стана абсолютен хит 
в последните години. Сред 
изпълнителите са Алис Купър, 
Рони Джеймс Дио, Леми от 
Motorhead и още дузина леген-
ди на метала.
Most popular song: Run Ru-
dolph Run
This collection of slightly unex-
pected performances of innocent 
Christmas classics has become 
a total hit in recent years. Among 
the performers are Alice Cooper, 
Ronnie James dio, Lemmy from 
Motorhead, and a dozen other 
metal legends. 
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Подарете си красива усмивка в ЕО Дент и решете своите проблеми 
със зъбите за една седмица в България.
Цялостна грижа - от избелване до имплантология, 3D диагностика, 
лечение с лазер, фасети и циркониеви конструкции. В ЕО Дент 
можете да заспите (със специална упойка - седация) и да се 
събудите с преобразена усмивка.
Всичко това е реалност при нас. Всичко това е реалност при нас. Много години опит, доверие и 
сигурност!
ЕО Дент е клиниката, която преобрази усмивките на много 
известни личности.

Treat yourselves to a beautiful smile at EO Dent and find a solution to 
your teeth problems during one week in Bulgaria.
Complete care for your smile - from teeth whitening to implant dentist-
ry, 3D diagnostics, laser treatment, veneers and zirconia constructions 
All this is a reality with us. In EO Dent you can fall asleep (with special 
anesthesia) and wake up with a transformed smile.
Many years of experience, confidence, and security.
EO Dent is the clinic that has transformed the smile of many celebrities.

Merry Christmas and a Happy New Year!
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българските крепости:

историята 
на МоМчил

Може да ви се стори изненадващо, но бъл-
гарите почти нямат легенди за най-ярките 
фигури от средновековната си история. 
Няма кой знае какви народни предания нито 
за Калоян, нито за Иван Асен II, нито за Иван 
Александър. Вместо тези велики владетели 
народната памет е съхранила спомена за 
три загадъчни личности от самия край на 
Второто българско царство. В този епизод 
на Българските крепости тръгваме по сле-
дите тъкмо на една от тях: Момчил, вла-
стелина на Родопите. 

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА

Крепостта Подвис пази спомена за един от най-забележителните 
български водачи през XIV век

ЗА РАЗЛИКА ОТ ПОВЕЧЕТО ДРУгИ древни 
крепости Момчиловата е съвсем лесно дос-
тъпна с автомобил. Просто хванете пътя 
от Смолян за Мадан и се отклонете за село 
Градът. Приличен асфалтов път ще ви от-
веде чак до подножието на някогашната 
цитадела Подвис. Загубена за векове, тя се 
появи на картата едва в последните три 
десетилетия след няколко етапа разкопки. 

ПОсТРОЕНА Е ОЩЕ В ЕПОХАТА на Юстини-
ан Велики върху останките от древно тра-

кийско светилище. После първата крепост 
е опожарена при славянските нашествия и 
отново възстановена някъде около XI век. 
Но най-интересна е съдбата й в средата на 
XIV век, когато Подвис става твърдината 
на Момчил. 

ТОВА Е ЕДИН ОТ сЪВсЕМ МАЛКОТО бъл-
гарски водачи от онази епоха, за които зна-
ем сравнително много. Роден в началото на 
века, дълги години той живее като разбой-
ник по границите на Византия, България и 
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Сърбия. Много от набезите му са в българ-
ските земи и най-вероятно това довежда до 
преследване от страна на цар Иван Алексан-
дър. Момчил бяга в Сърбия при Стефан Ду-
шан, а после е привлечен за съюзник от Йоан 
Кантакузин, претендента за византийския 
престол в прословутата гражданска война 
срещу императрица Ана Савойска. 

"НИЕ, БЪЛгАРИТЕ, трябва да осъзнаем, 
че Византия е бариерата срещу ислямския 
свят в Азия", отбелязва проф. Христо Ма-
танов, историк от Софийския универси-
тет. "Малцина от българските владетели 
го осъзнават. Може би Тервел е един от 
малкото, които разбират, че ако Византия 
загине, се изправяме лице в лице срещу един 
напълно непредсказуем противник...".

ПРЕЗ xIV ВЕК ОБАЧЕ отслабената Визан-
тия не играе вече тази роля. "И граждански-
те войни, които са пет в този период, оказ-
ват влияние. Особено втората, от 1341 до 
1347. Първо, тя обезлюдява Тракия - един 
от все още пишещите по това време ви-
зантийски историци я нарича "скитска пус-
тиня" и място, където градовете стърчат 
като самотни класове след буря. Второ, 

след 1344 страните в тази война извикват 
първите османски наемници от Азия и те, 
със своя номадски инстикт за завоевание, 
намират своя път от Азия към Европа", под-
чертава проф. Матанов. 

МОМЧИЛ Е сРЕД ОНЕЗИ МАЛЦИНА бъл-
гари, които осъзнават значимостта на 
Византия като щит срещу азиатски на-
шественици. Първоначално той подкрепя 
Кантакузин, който го обявява за управи-
тел на областта Меропа - от Смолян чак 
до Ксанти. Но Кантакузин вика на помощ и 
умур бег, предводителя на айдънските тур-
ци. Наемниците от Азия опустошават бъл-
гарските села и Момчил започва да воюва 
с тях. А воюването явно му се е отдавало: 
и Кантакузин, и турските хронисти пишат 
с възхита за бойните умения и огромния му 
ръст ("висок като минаре", възкликва ос-
манският поет Енвери). 

ПЪРВОНАЧАЛНО МОМЧИЛ има успех сре-
щу силите на Кантакузин и умур бег. При 
Гюмюрджина императорът е разбит от 
българите и ударен с меч, но го спасява 
шлемът му. 
През лятото на 1345 обаче щастието се 
обръща. На 7 юли Момчил отива в крепост-
та Перитор, подготвен за дълга обсада. Но 
населението й неочаквано отказва да му 
отвори вратите. Българският отряд ос-
тава заклещен между стените и поне пет 
пъти по-многобройния противник. Родоп-
ският владетел загива в битката. Трогна-
тият от смелостта му Кантакузин го оп-
лаква на бойното поле и позволява на жена 
му и на братовчед му Райко да се върнат в 
родината.

НЕЗАВИсИМАТА РОДОПсКА ДЪРЖАВИЦА 
престава да съществува. Но според някои 
предания Райко се връща в Подвис и остава 
да владее близките села. А неговите пото-
мци създават Райково, днешния квартал на 
Смолян. Дали в тази легенда има късче исти-
на, едва ли някога ще научим. Но Момчилова-
та крепост остава да пази спомена. И в до-
бавка към него ще ви нагости и с прекрасна 
гледка към някогашните земи на Меропа. 

Тервел е един от малкото, които 
разбират, че ако Византия загине, се 
изправяме лице в лице срещу един напълно 
непредсказуем противник...

TRAVEL
CASTLES
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Podvis Castle preserves the memory of one of the most 
remarkable 14th century Bulgarian leaders

Oddly enough, the Bulgarians have almost no 
legends about the most prominent figures in 
their mediaeval history. There are not many 
popular tales either about Kaloyan, Ivan Asen 
II or Ivan Alexander. Instead of these great rul-
ers, the nation preserves the memory of three 
enigmatic figures from the very end of the 
Second Bulgarian Empire. In this instalment 
of Bulgarian Castles, we will take a look at 
one of them: Momchil, the lord of the Rho-
dope Mountains. 

UNLIKE MOST OTHER ancient fortresses, 
Momchil’s Castle is easily reached by car. Just 
take the road from Smolyan to Madan and turn 
off for the village of Gradat. A decent asphalt 
road leads straight to the foot of the former 
citadel Podvis. Lost for centuries, it reappeared 
on the map in the last three decades after a 
series of excavations.

IT WAS BUILT IN THE AGE of Justinian the 
Great on the remains of an ancient Thracian 
sanctuary. Later the original castle was burned 
down during the Slav invasions and restored 
sometime in the 11th century. But its fate was 
most interesting in the mid-14th century, when 
Podvis became Momchil’s stronghold. 

THIS IS ONE OF THE FEW Bulgarian leaders 
from that time about whom relatively much is 
known. Born in the beginning of the century, for 
many years he lived as a brigand in the border-
lands of Byzantium, Bulgaria and Serbia. Many 
of his raids took place in the Bulgarian lands 
and were probably the reason why Tsar Ivan 
Alexander wanted him captured. Momchil fled 
to Serbia and Stefan dusan, and later teamed 
up with John Kantakouzenos, the pretender to 
the Byzantine throne in the famous civil war 
against Empress Anna of Savoy. 

"We, the Bulgarians, have to realise that Byz-
antium was the barrier to the Islamic world in 
Asia,” says Prof Matanov, a historian at Sofia 
university. “Not many Bulgarian rulers were 

aware of this. Tervel was perhaps one of the 
few who understood that if Byzantium perished, 
we would come face to face with a completely 
unpredictable adversary…”
 
IN THE 14th CENTURY, HOWEVER, it no long-
er played this role. “The civil wars, five in all 
in that period, also had an impact. Especially 
the second one, from 1341 to 1347. First, it 
depopulated Trace – one Byzantine historian 
still writing at the time called it a ‘Scythian de-
sert’ and a place where cities looked like lone 
ears after a storm. Second, after 1344 the 
participants in this war recruited the first Otto-
man mercenaries from Asia and they, with their 
nomadic instinct for conquest, found their way 
from Asia to Europe,” Prof Matanov says.

MOMCHIL WAS ONE OF THE FEW Bulgarians 
who recognised the importance of Byzantium 
as a shield against the Asian invaders. Initially, 
he supported  Kantakouzenos, who made him 
governor of Meropa – a region stretching from 
Smolyan to Xanthi. But Kantakouzenos also 
asked umur Bey, leader of the Aydin Turks, for 
help. The Asian mercenaries devastated the 
Bulgarian villages and Momchil started fighting 
them. This was something he was clearly good 
at: both Kantakouzenos and the Turkish chroni-
clers praised his combat skills and enormous 

stature (“tall like a minaret”, the Ottoman poet 
Enveri enthused). 

INITIALLY, MOMCHIL was successful against 
the forces of Kantakouzenos and umur Bey. 
At Komotini the Emperor was crushed by the 
Bulgarians and hit by a sword on the head, but 
was saved by his helmet. 
In the summer of 1345, however, his fortune 
turned. On July 7 Momchil went to Peritheo-
rion Fortress, preparing for a long siege. But 
its population unexpectedly refused to open 
its doors to him. The Bulgarian unit remained 
trapped between the fortress walls and the at 
least five times more numerous enemy. The 
Rhodope ruler died in the battle. Moved by his 
courage, Kantakouzenos mourned him on the 
battlefield and allowed his wife and his cousin 
Rayko to return to their homeland.

THE SMALL INDEPENDENT RHODOPE 
STATE ceased to exist. But according to some 
legends, Rayko returned to Podvis and stayed 
on to rule the nearby villages. His descendants 
founded Raykovo, now a district of Smolyan. 
Whether there is an ounce of truth in this leg-
end, we will never know. But Momchil’s Castle 
remains to keep the memory. And in addition 
it will treat you to a dazzling view of the lands 
that once formed Meropa. 

Bulgarian Castles:

The sTory 
oF MoMchiL

By KONSTANTIN TOMOV / Photography KOLELA
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Throughout Europe for you
GLS transports over 430 million parcels per year 
throughout Europe.
Every day more than 14,000 employees and about 
19,000 vehicles are on duty for 220,000 customers.

For you in Bulgaria in cooperation with
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Дрехите от металически 
материи „излязоха“ от 
вечерта и се пренесоха в 
ежедневието

The clothes made of metallic 
fabric “went out” of the evening 
and transported themselves into 
the daily round

Да носиш блясък и пайети като вечерно 
облекло отдавна е клише, което модната ин-
дустрия е забравила. А с нея и многото й по-
следователи, които са убедени, че могат да 
се излязат за сутрешно кафе или да отидат в 
офиса в металически тоалет. Разбира се, че 
е ОК. Стига да спазваме няколко правила.
Тайната, както обикновено, е в цялостното 
съчетание на дрехи и аксесоари и в балан-
са. Бляскавата блуза определено става за 
офиса, но за там е добре да я комбинираме с 
изчистена пола или панталон от традиционен 
плат. За вечерта спокойно може да я допъл-
ним с обикновени джинси и обувки на ток.
Когато и двете части от тоалета са ис-
крящи, е добре да „контрираме“ прекаления 
блясък с нещо по-небрежно като кецове или 
джинсово яке.
Ако сме решили да блестим, останалите ак-
сесоари трябва да са умерени. Същото важи 
и за грима.
Металическите платове и пайетите се съче-
тават най-добре с неутрални тонове. Ако ги 
комбинираме с нещо прекалено ярко, риску-
ваме да заприличаме на лошо копие на диско 
стила от 80-те.
Късата блестяща рокля е запазена марка за 
партита – френският лейбъл Paco Rabanne се 
завърна към знаковия си модел за този сезон, 
което означава, че и ние можем да направим 
същото. 

Wearing brilliance and sequins as an evening 
dress has long since become a cliché, which 
the fashion industry has forgotten. And with it its 
many followers as well, who are convinced that 
they may go out for their morning coffee or go to 
the office in a metallic dress. Of course it is OK. 
As long as we respect several rules.
The secret, as usual, is in the all-round 
combination of clothes and accessories and in 
the balance. The glittering blouse is definitely 
suitable for the office, but for there it is good to 
combine it with a neat skirt or trousers made of a 
traditional fabric. For the evening we may safely 
complement it with ordinary jeans and high-heeled 
shoes.
When both parts of the dress are sparkling, it 
is good to “offset” the excessive brilliance with 
something more casual such as sneakers or a 
denim jacket.
If we have decided to shine, the other 
accessories have to be moderate ones. The same 
is true for the makeup.
Metallic fabrics and sequins are best combined 
with neutral hues. If we combine them with 
something too bright, we are to run the risk of 
starting to look like a bad copy of the disco style 
of the 80s.
The short glittering dress is a trademark for 
parties – the French label Paco Rabanne has 
returned to its iconic model for this season, which 
means that we may do the same as well. 

БлЯсЪК 
оТ суТрин 
до вечер
BrILLIaNCe froM 
MorNING TILL NIGhT

1. 

2. 

3. 
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At the SSG shop you will find a wide variety 
of jewellery, made from gold, silver and 

platinum. Before 15th of February 2019 you may 
take advantage of a discount of 15% for all 

engagement rings models and of 20% for all 
wedding rings in our shop.

В магазин SSG ще откриете богато 
разнообразие на бижута, изработени от 

злато, сребро и платина. До средата 
на месец февруари 2019 г. може да се 
възползвате от отстъпка от 15 % на 

всички модели годежни пръстени и от 20 % 
за всички венчални халки в нашия магазин.

1. Cushnie 
2. Paco Rabanne
3. Valentino
4. Hillier Bartley
5. FRAME
6. TOM FORd
7. Rosie Assoulin
8. MM6 Maison Margiela

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Зузана Сайдъл е PR мениджър в Nokian Tyres, фин-
ландския производител на гуми. Отговаря за 13 
европейски пазара, включително България. 
Зузана обикновено пътува само с ръчен ба-
гаж, който винаги включва:

Ноутбук ASUS ZenBook – много малък 
и лек лаптоп, който мога да нося дори в 
дамската си чанта. 

iPhone 8Plus – Пътувам най-вече из Ев-
ропа, където мога да се възползвам от 
мобилен интернет. Обикновено оставам 
онлайн до последния възможен момент 
преди излитане и се включвам ведна-
га след кацане. 

Чантичка за козметика - про-
зрачна, според изискванията на 
контрола по сигурността. Или 
си купувам козметика в специ-
ални разфасовки за пътуване, или 
пресипвам любимите си кремове и 
лосиони в по-малки контейнери. В чан-
тичката задължително има коректор, 
фон дьо тен, балсам за устни и червило, за 
освежаване след дълги полети. 

Безглутенова вафла - понеже не мога да ям 
глутен, трудно намирам подходяща храна по ле-
тищата. А и обичайните сандвичи на борда на 
самолета не са за мен. 

Тапи за уши - много съм чувствителна към шум и 
не мога да спя дори при най-малкия около мен. Та-
пите решават проблема и в самолетите, и в хо-
телите. 

списание - обикновено чета само онлайн. Но кога-
то летя, се е превърнало в малък ритуал да се отбия 
до магазинчето на летището и да си купя списание за 
полета. Харесвам исторически и научни издания. 

Плетене - да, понякога и мениджърите трябва да се 
изключат напълно и да заредят малко батериите. Ко-
гато ми се случи, изваждам преждата и куките от куфа-
ра, пускам си музика и започвам да плета. В момента правя 
един сив шал от кашмир. 

В куфара на  
Зузана Сайдъл 

In the Suitcase of  

Zuzana Seidl 
Zuzana Seidl is PR Manager at Finnish tyre manufacturer Noki-

an Tyres. She is in charge of 13 European markets, including 
Bulgaria. Zuzana usually travels only with carry-on luggage, which 

always includes:
 
Notebook ASUS ZenBook – a very small and light laptop which 
even fits into my handbag. 

iPhone 8Plus – I travel mostly in Europe where I can take advan-
tage of mobile internet. I usually stay online until the last possible 

moment before take-off and log back in immediately after 
landing. 

Cosmetic bag – transparent, in keeping with security 
control requirements. I either buy travel-size cosmetics or 
put my favourite creams and lotions into smaller contain-
ers. My bag always contains a corrector, foundation, lip 
balm and lipstick to refresh my makeup on long flights.

Gluten free snack – since I am gluten intolerant, I do not 
always find suitable food at airports. I cannot eat the usual sand-
wiches served on board. 

Earplugs – I am very sensitive to noise and cannot sleep even with 
the slightest sound around me. Earplugs solve my problem in both 
airplanes and hotels.

Magazine – I usually only read online. But when flying, it 
has become a small ritual to visit the airport newsstand and 
buy a magazine to read during the flight. I like history and 
science.

Knitting – yes, sometimes even managers need to switch 
off completely to recharge their batteries. That’s when I take 

the yarn and needles out of my suitcase, tune in to some music 
and start knitting. Right now I am making a grey cashmere scarf. 
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ПОД 
ЕЛХАТА
UNDER THE 

CHRISTMAS TREE

18 лесни идеи за подаръци, които ще ви спестят 
мъчителните обиколки из магазините

18 easy ideas for gifts that will save you the trying tours 
around the shops

Най-уютното време на годината, най-семейни-
ят празник, най-апетитните тържествени блюда 
– с каквото и да свързвате Коледа, тя неизменно 
е маркирана и с допълнителни дози стрес. Защото 
прекрасното празнично изкарване е предшествано 
от бързане, планиране и пазаруване. А най-мъчната 
част се оказва избирането на подаръци за всички 
близки. The Inflight Magazine ще ви помогне поне с 
последната част – 18 идеи за оригинални подаръци 
за него, нея и за децата.

The coziest time of the year, the most “family” one 
among the holidays, the most palatable festive dishes 
– whatever you associate Christmas with, it is inevitably 
marked with additional doses of stress as well. Because 
the marvelous festive time is preceded by hurrying, 
planning and shopping. And the most tedious part of it all 
turns out to be the choosing of gifts for all the relatives. 
The Inflight Magazine will help you at least with the latter 
part – 18 ideas for original gifts for him, her and for the 
children.
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КолеКциЯ ФилМи
Тази година се навършиха 100 години 
от рождението на Ингмар Бергман. 
Какъв по-добър подарък за някой 
киноман от изискана колекция от 
най-значимите му ленти? Ingmar 
Bergman's Cinema The Criterion 
Collection съдържа 39 филма на швед-
ския режисьор, издадени на Blu-Ray.
От Amazon

a collection oF FilMs
This year marked the 100th anniversary 
from the bir th of Ingmar Bergman. 
What better present for some cinephile 
than an exquisite collection of his most 
important movies? Ingmar Bergman's 
Cinema The Criterion Collection con-
tains 39 films by the Swedish director, 
issued on Blu-Ray.
From Amazon

дЪсКА зА сиренА 
Тази е колкото практична, толкова и 
забавна – наподобява транспортир, 
по който да отрежете парчетата 
камембер под най-правилния ъгъл 
и пекориното – на идеалните ква-
дратчета. Да се комбинира с вино 

зА неЯ
for her

по избор.
От Uncommon Goods

a cheese board 
This one is as much practical as it is 
fun – it resembles a protractor, on which 
you are to cut the pieces of camembert 
at the most accurate angle and the 
pecorino – into the perfect squares. To 
be combined with a wine at your choice.
By Uncommon Goods

КуТиЯ с КАрТичКи
Разбира се, с образа на една от 
най-оригиналните, провокативни и 
обичани художнички – Фрида Кало. 
Съдържа 20 картички с 5 различни 
нейни автопортрета, комбинирани 
с пликове. Самата кутия, в която 
идват, е достатъчно красива, за да 
краси някой рафт.
От teNeues

a notecard boX
Of course, with the image of one of the 
most original, provocative and loved 
female painters – Frida Kahlo. It contains 
20 notecards with 5 different of her 
self-portraits, combined with envelopes. 

The box itself, in which they come, is 
beautiful enough for adorning some 
shelf.
By teNeues

чАшА с нАсТроение 
Подарък за някой не толкова близък 
човек, който обаче заслужава малко 
внимание, например колегата по 
бюро. „Магическата“ чаша Chuzy Chef 
променя настроението си от заспа-
ло в усмихнато, когато е напълнена 
с топла течност.
От Amazon

a Mug With Mood
A gift for someone not so close to you, 
who however deserves a bit of attention, 
the colleague sitting next to you at work 
for example. The “magic” Chuzy Chef 
mug changes its mood from a sleeping 
to a smiling one, when it is filled with a 
hot liquid.
From Amazon

Бижу
Красиви и оригинални обеци на 
Anne Manns от полирано сребро и 
позлатен детайл във формата на 

патладжан – подарък за скъпа на 
сърцето дама с чувство за хумор.
От Net-A-Porter

JeWelry
Beautiful and original earrings by Anne 
Manns made from polished silver and a 
gold-plated detail in the shape of an egg-
plant – a gift for a lady who is close to 
your heart and has a sense of humour. 
By Net-A-Porter

чАнТА
Моделът Gate на Loewe е толкова 
познат и обичан, че марката го пред-
лага във всякакви разновидности. 
Тази тук е от черна кожа и кожа от 
питон. Подходяща за комбиниране с 
всичко и във всеки сезон.
От Net-A-Porter

a handbag
The Gate model by Loewe is so familiar 
and loved, that the brand is offering it 
in all kinds of varieties. This one here 
is made of black leather and python 
leather. Suitable for being combined with 
anything and in any season. 
By Net-A-Porter
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КолеКционерсКи АлБуМ
„Междузвездни войни“ е не само кино 
класика, но и цяла вселена, превър-
ната в култ. The Star Wars Archives е 
безценно издание от 604 страници, в 
които самият Джордж Лукас споделя 
подробности за оригиналните три 
части на филма, допълнени от части 
от сценария, стори бордове, кадри 
от снимачната площадка.
От Taschen

a collector’s albuM
„Star Wars“ is not just a cinematic clas-
sic, but also an entire universe, which 
has transformed into a cult.  The Star 
Wars Archives  is a matchless publica-
tion consisting of 604 pages, in which 
George Lucas himself is sharing details 
about the original trilogy, supplemented 
by parts of the script, storyboards, stills 
from the set.
By Taschen

зА неГо
for hIM

деКАнТер зА уисКи
Най-лесният начин да впечатлите 
гостите си? Да им налеете уиски 
от оригинален декантер Harrison's 
Finest с формата на глобус в чаши 
с гравирана карта на света върху 
тях. Побира 850 мл течност, насред 
която „плава“ стъклен кораб. Идва в 
комплект с 9 камъчета за уиски, с 
които да замените леда.
От Amazon

a Whiskey decanter 
The easiest way of impressing your 
guests? Pouring them whiskey from an 
original Harrison's Finest decanter in the 
shape of a globe in glasses with a map 
of the world engraved on them. It holds 
850 ml of liquid, amidst which a glass 
ship is “sailing”. It comes complete with 
a set of 9 Whiskey stones, with which 
you are to substitute the ice. 
From Amazon

чАшА зА оФис
Неангажиращ, но доста забавен 
подарък за някой, който работи 
на бюро и е фен на Lego. Макар 
да не е официално лицензирана 
от известната марка, чаша-
та ви е съвместима почти с 
всички конструктори и може да 
я доукрасявате, както ви дойде. 
Build-On Brick Mug пристига в „гол“ 
вариант, готов за досглобяване.
От ThinkGeek

an oFFice Mug
A casual, but quite amusing gift for 
someone who is working at a desk 
and is a Lego fan. Although not of-
ficially licensed by the famous brand, 
your mug is compatible with almost 
all lines of toy construction bricks 
and you may add decoration to it as 
you like. Build-On Brick Mug comes 
in a “bare” form, ready for adding 

bricks to it. 
By ThinkGeek

оБеКТиви зА сМАрТФон
Вече малцина ползват фотоапа-
рат, за да запечатат важните 
си моменти. За всички останали, 
които разчитат на смартфона 
си, е комплектът Take Better Selfies 
Lens Kit. Състои се от 5 различни, 
закрепящи се към камерата на 
телефона обектива – от fish eye и 
макро до телескопичен.
От Firebox

lenses For a sMartphone
Already few of us are using a camera 
for photographing their important 
moments. The Take Better Selfies 
Lens Kit is for all the rest, who 
are relying on their smartphone. It 
consists of 5 different lenses that 
are attachable to the camera of the 
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ADVENTURES 
FOR GENTLEMAN

bul. Kniaz Aleksandar Dondukov 19, 1000 Sofia Center
+359 877 69 40 99 | www.barkamasutra.com 

Facebook: Kama Sutra Erotic Bar

smartphone – from fish eye and 
macro to a telescopic one. 
By Firebox

посТер
Чудесен и нестандартен подарък 
за някой, който няма нужда от 
нищо. Тази рисунка на класическия 
Jaguar D-Type от 1955 e излязла под 
ръката на Мирослав Димитров, 
един от най-успелите български 
автомобилни дизайнери, работил 
за Ferrari, Jaguar и Bentley. Напеча-
тана е в ограничен тираж от 100 
броя върху специалния картон на 
Hahnemühle.
От miroslavdimitrov.com

a poster
A wonderful and non-standard gift for 
someone, who needs nothing. This 
artwork of the classic
Jaguar D-Type from 1955 was drawn 

by Miroslav Dimitrov, one of the most 
successful Bulgarian automotive design-
ers, who has worked for Ferrari, Jaguar 
and Bentley. It has been printed in a 
limited circulation of 100 pcs on the 
special Hahnemühle archival paper.
By miroslavdimitrov.com

весели чорАпи
Тези специално са посветени на хора 
на науката – комплектът от четири 
чифта е с образите на Алберт Айн-
щайн, Стивън Хокинг, Исак Нютън и 
Ада Лъвлейс.
От Chatty Feet

Funny socks
These ones especially are devoted to 
men of science – the set of four pairs 
is with the images of Albert Einstein, 
Stephen Hawking, Issac Newton and Ada 
Lovelace.
By Chatty Feet
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лАМпА
Няма дете, което да обича да спи в 
абсолютна тъмнина. А лампата-ме-
дуза не просто деликатно осветява 
помещението, но и прави компания 
на малките.
От Vasili Lights

a laMpshade
No child likes sleeping in total darkness. 
And the jellyfish paper lantern not only 
delicately illuminates the room, but also 
keeps the little ones company.
By Vasili Lights

зА децАТА
for ChILdreN 

сАКсии-живоТни
Освен че ще се забавлява с живо-
тинските фигури, с тези саксии 
детето ще се научи да се грижи за 
растенията, като не ги оставя без 
вода и прежаднели. Растенията в 
тях са босилек, диви ягоди,  детели-
ни и мента.
От Firebox

aniMal planters
Besides having fun with the animal figu-
rines, with these planters the child will 

learn to look after the plants, not leaving 
them without water and very thirsty. The 
plants inside them are basil, wild straw-
berries, clovers and peppermint. 
By Firebox

3d писАлКА
3D принтирането тепърва ще 
навлиза в ежедневието ни, а подобен 
подарък ще зарадва всеки малък из-
обретател и любопитко. Писалката 
Jiamus идва с 12 различни цвята, ша-
блони за 3D рисуване и още екстри.
От Amazon

a 3d pen
3D printing is yet to be coming into our 
daily lives, and such a gift will make any 

little inventor and nosey Parker happy. 
The Jiamus pen comes with 12 different 
colours, templates for 3D drawing and 
more extras.
From Amazon

“сТроиТелни“ приБори
Комплектът за хранене ще накара 
и най-злоядото дете да си изяде 
обяда. Защото е под формата на 
строителна площадка, а всеки от 
приборите наподобява багер.
От Uncommon Goods

“construction“ plate & utensils
The plate and set of eating utensils will 
make even the most fastidious child eat 
his/her lunch. Because it is in the form 
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Spaghetti Company

Сердика център, бул. Ситняково №48

тел. 02/ 841 28 18

Mall Bulgaria 102 ет 3 до кино Арена

бул. Витоша 150, тел: 02/ 88 10 100

Работно време: понеделник - неделя от 10:00 до 00:00 ч.
spaghetticompany@mail.bg

Pizza, pasta, modernista и ТИ!

Мястото, известно с изключителна италианска кухня. Обстановката, коя-

то вдъхноява срещите, които винаги оставят у теб чувството, че си в 

сърцето на града!

Всеки от ресторантите Spaghetti Company носи свое собствено усещане. 

Независимо къде те отвеждат пътищата на София, в ресторантите от 

веригата намираш себе си сред изискана и творческа обстановка, модерен 

дизайн и оригинална италианска кухня, специално създадена под черпака на 

Маестро Марко Лукиари.

Домът на италианската кухня е наблизо. Тук е, за да намираш винаги себе 

си, приятели, делови партньори или нови срещи. Кухнята ни е палитра от 

италиански вкусове. Към това добавяме специална селекция от вина, музика 

и събития. Можеш да споделиш тук всяко късно сутрешно кафе, работен 

обяд, лежерен следобед или дълга вечеря. И всеки път ще бъде различно. 

И както казва нашият главен готвач Марко Лукиари – „Има неща, за които 

няма сезони“. Има и такива места. Spaghetti Company е едно от тях.

Spaghetti Company 

SERDIKA CENTER, 48 Sitnyakovo Blvd

phone: +359 2/ 841 2818

Mall Bulgaria 102 floor 3 near Arena cinema

150 Vitosha Blvd., phone: +359 2/ 88 10 100

Working time: Monday-Sunday 10:00 am – 12:00 pm
spaghetticompany@mail.bg

Pizza, pasta, modernista and YOU

The place, famous for exquisite Italian cuisine. The atmosphere, inspiring meetings 

that always leave you feeling in the heart of the city! 

Each of the Spaghetti Company restaurants brings its own touch. No matter where 

Sofia roads take you, in the restaurant chain you find yourself amongst elegant and 

creative atmosphere, modern design and original Italian cuisine especially prepared 

by Maestro Marco Luchiari’s ladle.

The home of Italian cuisine is nearby. It’s right here, so you can always find yourself, 

friends, business partners or new encounters. Our cuisine is a palette of Italian fla-

vours. We add a special selection of wine, music and events. Here you can share 

every late morning coffee, business lunch, a casual afternoon or a long dinner. It will 

be different each time. 

As our chef Marco Luchiari says – “There are things of no particular season”. There 

are such places. Spaghetti Company is one of them.

of a construction site, and each of the 
utensils resembles an excavator.
By Uncommon Goods

пЪзел
Не сме сигурни, че бихме се справили 
с този, но децата ще имат повече 
търпение и интерес в това да 
подредят пъзел от 1000 части, 
всяка от които е в различен нюанс. 
Този на Clemens Habicht Colour Puzzles 
позволява по-обстойно опознаване 
на цветовете.
От Amazon

a puzzle
We are not sure that we would be able 
to handle this one but children will have 
more patience and interest in putting 
together a puzzle consisting of 1000 

pieces, each of which is in a different 
shade. This one by Clemens Habicht 
Colour Puzzles allows for attaining a 
more thorough knowledge of the colours.
From Amazon

КоличКА
Превозното средство във форма на 
динозавър е подходящо за деца до 
5 години и позволява лесно бутане 
от страна на родителя, ако това е 
необходимо.
От Little Tikes

a kid’s car
The vehicle in the shape of a dinosaur 
is suitable for children under the age of 
5 and allows for easy pushing by the 
parent, if this is necessary. 
By Little Tikes
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Doverie Medical Complex 

Sofia, Ovcha Kupel 2 District, 2, Friedrich Grunanger Street
1756 Sofia, East District, Lachezar Stanchev 5 Street

phone: 02 40 36 100; 02 40 36 143
www.mbal.doverie.bg, info@mbal.doverie.bg

MC "Doverie" is a modern medical complex functionally divided into a diag-
nostic-consulting center and a multiprofile hospital for active treatment.
Doverie Hospital is one of the first private hospitals in Bulgaria. It was estab-
lished at the end of 2005 and has been part of Doverie United Holding AD 
for more than 10 years. It is a modern, European hospital, different from the 
standard Bulgarian hospitals in every respect, offering much more modern 
service, equipment and bed base.
The patients of MC "Doverie" are at the disposal of:
- A medical center with its own laboratories and high-tech diagnostic equip-

ment;
- Multi-profile Active Treatment Hos-
pital with 8 specialized hospital care 
units;
- 4 operating halls and more than 
100 beds.
In addition to high-tech equipment 
and specialized departments, Dov-
erie Medical Complex can offer its 
patients an operative treatment with 
the only Da Vinci robotic surgery 
system in Sofia. Over 80% of all di-
agnostic and treatment procedures 
are performed by applying a mini-
mally invasive (bloodless) method by 
highly qualified teams using modern 
endoscopic equipment.

Медицински комплекс „Доверие” 

София, ж.к. Овча купел 2, ул. Фридрих Грюнангер №2
1756 София, р-н Изгрев, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев №5
тел.: 02 40 36 100; 02 40 36 143
www.mbal.doverie.bg, info@mbal.doverie.bg

МК „Доверие” е модерен медицински комплекс, разделен функционално на 
диагностично-консултативен център и многопрофилна болница за актив-
но лечение.
Болница „Доверие” е една от първите частни болници в България. Създа-
дена е в края на 2005 г. и вече над 10 години е част от „Доверие Обединен 
холдинг” АД. Тя е модерна европейска болница, различна от стандартните 
български болници във всяко отношение, като предлага много по-съвре-
менно обслужване, апаратура и леглова база.
На разположение на пациентите на МК “Доверие” са:
– Медицински център, разполагащ със собстве-
ни лаборатории и високотехнологично диагнос-
тично оборудване;
– Многопрофилна болница за активно лечение с 
8 специализирани отделения за болнична помощ;
– 4 операционни зали и стационар от над 100 
легла.
Освен високотехнологично оборудване и спе-
циализирани отделения, Медицински комплекс 
„Доверие” може да предложи на своите паци-
енти оперативно лечение с единствената в 
София система за роботизирана хирургия „Да 
Винчи”. Над 80 % от всички диагностични и ле-
чебни процедури се извършват чрез прилагане 
на минимално инвазивен (безкръвен) метод от 
висококвалифицирани екипи чрез съвременна 
ендоскопска апаратура.

Dental Center 
“St. George”

www.dc-st-george.com, dc_st.george@abv.bg
cell phone: +359 886 129 213, +359 898 526 082

20 K. Irichek Str., Sofia, Bulgaria 

IMPLANTOLOGY 
PERIODONTICS  

LASER DENTISTRY 

At dental center "St. George" of Dental 
Medicine you will find cosy atmosphere and 
highly qualified dental help and care, pain-
less procedures and manipulations, which 
is must for your successful treatment.
The dental center has the latest and high-
est quality equipment such as :
•  Nd : Yag laser - treatment of various peri-

odontal diseases 
•  Er : Yag laser - treatment of hard tissue 

and caries diseases
• Diode laser
• Piezosurgery equipment
• Microscope
• Panoramic / sector X- ray
Georgi Tsalov MD - a dentist with over 35 
years of work experience, specializes in the 
field of oral surgery, implantology, aesthetic 
dental medicine and periodontology.
Sylvia Tsalova MD - specializes in the field 
of microscope-assisted endodontics, laser 
dental medicine, aesthetic restorations and 
pediatric dentistry.
You're more than welcome to visit us and 
achieve great results together!

Център по дентална 
медицина „св. георги“

www.dc-st-george.com, dc_st.george@abv.bg
тел.: 0886 129 213, 0898 526 082
ул. К. Иричек 20, София, България

ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ПАРОДОНТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ

В център по дентална медицина "Свети Ге-
орги" ще откриете уютна атмосфера и ви-
сококвалифицирани дентална помощ и грижи, 
безболезнени процедури и манипулации, необ-
ходими за вашето успешно лечение.
Центърът разполага с най-висококачествени 
и модерни апаратури:
•  Nd:Yag лазер - за лечение на различни паро-

донтологични заболявания;
•  Er:Yag  лазер - за лечение на кариеси;
• диоден лазер;
• апарати за пиезохирургия;
•  микроскоп;
•  рентгенови апарати за панорамни и сектор-

ни снимки и др.
Д-р Георги Цалов - стоматолог с над 35 години 
трудов стаж, специализира в сферата на орал-
ната хирургия, имплантологията, естетична-
та дентална медицина и пародонтологията.
Д-р Силвия Цалова се специализира в областта 
на микроскоп-асистираната ендодонтия, лазер-
ната дентална медицина, естетичните въз-
становявания и детската дентална медицина.
Заповядайте при нас, за да постигнем заедно 
перфектни резултати!
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Spaghetti Kitchen 
София, ул. 6-и септември №9
www.spaghetti-kitchen.com
office@spaghetti-kitchen.com 
Facebook: SPAGHETTI.KITCHENBG
+ 359 890 5 66666 

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

Spaghetti Kitchen е повече от място 

за хранене. Това е социално убежи-

ще, в което общуването е издиг-

нато на различно ниво. Всеки еле-

мент от иновативната среда – от 

архитектурата на пространство-

то до дизайна и вкуса на ястията, 

стимулира мисленето и разширява 

представите за собствените ни 

възможности. Менюто, основано 

на италианската кухня и американ-

ската традиция в храната на грил, 

е обогатено с привкус от Изтока и 

с модерни препратки към национал-

ната традиция. Авторските десер-

ти, приготвени в Spaghetti Kitchen, 

добавят към преживяването не-

обходимите сладки нотки. Това е 

място, идеално за социални поводи. 

То ви осигурява интимност, но и 

ви кара да се чувствате част от 

голямото приключение, наречено 

Spaghetti Kitchen.

Spaghetti Kitchen 
9, 6th of September Str., Sofia, Bulgaria

www.spaghetti-kitchen.com
office@spaghetti-kitchen.com

Facebook: SPAGHETTI.KITCHENBG
+ 359 890 5 66666

Spaghetti Kitchen*Bar
3, Sveta Nedelya Square, Sofia

www.spaghetti-kitchen.bar
office@spaghetti-kitchen.bar

Facebook: SPAGHETTI.KITCHENBG
+ 359 89 304 66 66

Spaghetti Kitchen is more than a 

place to have a meal at. This is a 

social refuge, in which communica-

tion has been elevated to a different 

level. Each element from the innova-

tive environment – from the architec-

ture of the space to the design and 

the taste of the dishes, stimulates 

thinking and broadens the notions 

of our own capabilities. The menu, 

based on the Italian cuisine and the 

American tradition in grilled food, has 

been enriched with a flavor from the 

East and modern references to the 

national tradition. The original sweet 

courses, prepared in Spaghetti Kitch-

en, are adding the necessary sweet 

notes to the experience. This is an 

ideal place for social occasions. It 

provides you with intimacy, but also 

makes you feel a part of the great 

adventure, called Spaghetti Kitchen.   

Valentino Chocolatier

София, бул. Н. Вапцаров 27
тел.: 02 96 220 82
София, ул. Николай Хайтов 2бл. Дипломат
тел.: 02 87 87 843  
София, бул. Патриарх Евтимий 16
тел.: 088 22 99 081
www.chocolatehouse.bg, www.luxbonbon.com
e-mail: house@chocolatehouse.bg

Бутиковите продукти в магазините на марка Valentino 
Chocolatier, умело съчетават изтънчен вкус и удоволствие 
от висококачествен шоколад, който се помни дълго време.
Компанията е основана през далечната 1978 г. и бързо се 
превръща в една от най-добрите в производството на 
автентичен белгийски шоколад. Valentino Chocolatier вина-
ги са били верни на традиционните белгийски стандарти 
за качество и изработка, на което се дължи и широката гама от пралини, 
които марката предлага.
В магазините на Valentino Chocolatier можете да откриете разнообразие 
от над 120 вида шоколадови бонбони, които съчетават вкусове като мле-
чен или черен шоколад с бира, ягода с черен пипер, черен шоколад с чили, 
карамел и морска сол, и редица други нестандартни комбинации.
Марка Valentino Chocolatier се отличава и с още един продукт, специално 
разработен от шоколатиери и пивовари – уникална бира, създадена за кон-
сумация с черен шоколад.  
Ако пък сте любители на вино или ликьори, за вас е подготвен разнообразен 
винен лист, а служителите ни ще ви посъветват как да съчетаете различ-
ните сортовете с млечен или черен шоколад!
Изкушенията са много – освен шоколадови, така и други най-неочаквани, 
подсилващи магията на изживяването…
Изберете своето незабравимо шоколадово пътешествие и обиколете шо-
коладовия свят с марка Valentino! Не ви трябва багаж - само един добър 

приятел за красив шоколадов спомен!

Valentino Chocolatier

Sofia, No. 27 N. Vaptarov Blvd.
phone: + 359 2 96 220 82  

Sofia, No. 2 Nikolay Haytov Str., Diplomat building
phone: +359 2 87 87 843   

Sofia, No. 16 Patriarh Evtimiy Blvd.
phone: +359 88 22 99 081 

www.chocolatehouse.bg, www.luxbonbon.com 
e-mail: house@chocolatehouse.bg 

The boutique products in the shops of the Valentino Choco-
latier brand are efficiently combining exquisite taste and 
pleasure from a high quality chocolate, which is remem-
bered for a long time.
The company was established back in 1978 and it quickly 
turned into one of the best in the making of authentic Bel-
gian chocolate. Valentino Chocolatier have always been 

true to the traditional Belgian standards for quality and workmanship, to which a 
broad range of pralines, which the brand is offering, is due as well.
In the shops of Valentino Chocolatier you may find a variety of over 120 types of 
chocolates, ones that are combining tastes such as milk or dark chocolate with 
beer, strawberry with black pepper, dark chocolate with chili, caramel and bay salt, 
and a number of other non-standard combinations.
The Valentino Chocolatier  brand is remarkable for yet another product, especially 
developed by choclatiers and brewers -  a unique beer, created for consumption 
together with dark chocolate. 
And if you are a lover of wine or liqueurs, a varied wine list is prepared for you, 
and the employees will give you advice as to how to combine the different variet-
ies with milk or dark chocolate!
The temptations are many - besides the chocolate ones, there are other, most 
unexpected ones as well, which are reinforcing the magic of the experience...
Choose your unforgettable chocolate journey and go around the chocolate world 
with the valentino brand! You do not need any luggage - just a good friend for a 
beautiful chocolate memory!
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ТАРИФИ БЕЗ РЕгИсТРИРАН БАгАЖ
Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен само ръчен багаж, има право да превози в кабината на самолета безплатен багаж както следва:

Класа на обслужване Норма на безплатен багаж Такси за багаж

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

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

ТАРИФИ с РЕгИсТРИРАН БАгАЖ
Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен регистриран багаж, има право да превози в багажниците на самолета безплатен багаж както следва:

1. По международни и вътрешни линии

Класа на обслужване Норма на безплатен багаж

Бизнес класа
2 броя с общо тегло до 15 кг. (размери 55х40х23см всеки) и 
1 дамска чанта/лаптоп
2 броя чекиран багаж до 32 кг, до 158 см* всеки**

Икономична класа
1 брой ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см (сумарна дължина до 118 см)* и 
1 дамска чанта/лаптоп
1 брой чекиран багаж до 23 кг и до 158 см*

2. Изключения

Вид карта Пояснения
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 Ер 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 Ер или карта Visa Platinum от ЦКБ, е необходимо да се свържете с нас на тел.: +359 2 4020 400 или на е-мейл: callfb@air.bg за преиздаване на билета с право на 2 броя безплатен багаж. Притежанието на карти 
CCB Club, Visa Platinum от ЦКБ, кобрандирана карта от ЦКБ и България Ер, както и златна карта FLY MORE не дава право на безплатен допълнителен чекиран багаж по тарифа без багаж. Правото на два броя багаж 
за притежатели на златна карта FLY MORE и CCB Club и за билети, заплатени с кобрандирана карта България Ер и ЦКБ и карта Visa Platinum от ЦКБ, е само за полети, при които опериращ превозвач е авиокомпания 
България Ер.

ПЪТНИКЪТ МОЖЕ ДА ПРЕВОЗВА И ПОВЕЧЕ ОТ БЕЗПЛАТНАТА НОРМА БАгАЖ сРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ. 
3. Такси за свръхбагаж - Международни линии          4. Такси за свръхбагаж - Вътрешни линии

За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг 50 евро За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг 20 евро

За големина на багажа между 158 см* и 203 cм* 70 евро За големина на багажа между 158 см* и 203 cм* 30 евро

За големина на багажа между 203 см* и 280 cм* 100 евро За големина на багажа между 203 см* и 280 cм* 40 евро

Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до 158 cм* 50 евро Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до 158 cм* 20 евро

Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до 158 cм* 100 евро Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до 158 cм* 50 евро

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

5. специални категории багаж

Спортна екипировка
Превоза на спортна екипировка не влиза в нормата на безплатния чекиран багаж. Таксува се 50 евро в посока, като допълнително парче чекиран багаж.
Екипировката трябва да е с максимални размери до 23 кг и до 203 cм*
Изключение: Безплатен превоз на 1бр. ски/сноуборд екипировка за всички директни полети, оперирани от България Ер.

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

Оръжие

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

Домашни любимци в 
пътническата кабина 
/PETC/

Приемат се само кучета и котки. България Ер не приема за превоз животни до и от Великобритания.
При пътуване с домашен любимец /куче или котка/ е необходимо при закупуването на билет да свържете с авиокомпанията за потвърждение.
Максимално тегло на животното и клетката – до 8 кг.
За полети FB1431/1432 до и от Париж, където опериращ превозвач е Air France, максималното тегло е 6 кг.
Максимални размери на клетката – 48 x 35 x 22 cм.
Не се включва в безплатната норма багаж. Заплаща се такса от 50 евро в посока.

Домашни любимци в 
багажника /AVIH/

Приемат се само кучета и котки. България Ер не приема за превоз животни до и от Великобритания.
Без ограничение в теглото на животното.
Максимални размери на клетката – 110 x 65 x 70 cм.
Не се включва в безплатната норма багаж,  заплаща се такса:
• при тегло на животното и контейнера до 32 кг -  80 евро в посока
• при тегло на животното и контейнера над 32 кг -  120 евро в посока
Изключения:
• Животни с тегло с контейнера над 32кг не се приемат за превоз до/от Брюксел.
•  Бойните и опасни породи се приемат за превоз само като карго (напр. Американски питбул териер, Стафордширски бултериер, Американски стафордширски териер, Бултериер , 

Американски булдог, Дого Аржентино, Кангал (Анатолийска овчарка), Кавказка овчарка, Ротвайлер, Родезийски риджбек).
Условия за превоз на живи животни в багажника на самолетите /AVIH до 32 кг./
• Транспортният контейнер трябва да е достатъчно голям, за да може животните да стоят в естествената си позиция, да могат да се обърнат и легнат;
• Транспортният контейнер трябва да е проектиран така, че да не пропуска течности, напр. облицовани с абсорбиращ материал като например одеяло;
•  Контейнерът трябва да е устойчив на опити за излизане. Препоръчват се  здрави пластмасови или дървени контейнери от безвреден и нетоксичен материал. Не се допускат клечки от 

телени мрежи;
• За да се избегне нараняване на животното, вътрешността на контейнера не трябва да има остри ъгли, ръбове или пирони;
• Транспортните контейнери трябва да имат вентилационни отвори от четирите страни.

За смесени превози с участието на България Ер и други партньорски авиокомпании в маршрута могат да бъдат прилагани други условия за багаж.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА БАгАЖ ПО ПОЛЕТИТЕ НА БЪЛгАРИЯ ЕР 
Всички пътници на България Ер имат право на превоз на безплатен ръчен багаж в салона и регистриран багаж /в 
багажника на самолета/, в зависимост от избраната тарифа. Безплатните норми за брой и тегло на багажа могат 
да бъдат различни, в зависимост от класата на пътуване /бизнес или икономична/, както и от тарифата, по която 
е издаден билета. Превозът на багаж по редовните линии е съобразен и с някои общи правила и политиката на 
България Ер, които трябва да имате предвид.
Авиокомпания България Eр въвежда по линиите си правила за превоз на багаж за билети, издадени след 2 май 2011 г. 
Системата PIECE CONCEPT се базира на броя, теглото и размерите на чекирания багаж.
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TARIFFS WITHOUT CHECKED BAGGAGE
Each passenger who bought a ticket in a tariff that includes only a hand baggage carriage, is allowed to transport in the cabin free baggage allowance as follows:

Class of service Allowance for free of charge baggage Fees for checked baggage carriage

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

First piece of checked baggage up to 23 kg and up to 158 cm *:
• Domestic flights – EUR 15 per direction
• International flights – EUR 20 per direction

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

1. International and Domestic flights

Class of service Норма на безплатен багаж

Business class
2 pieces with a total weight up to 15 kg  (dimensions 55x40x23cm each) and 
1 personal item/laptop bag
2 pieces checked baggage up to 32 kg, up to 158 cm* each**

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*

2. Exceptions

Card type Explanations
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 baggage up to 10 kg.
Transportation of baby carriages is free of charge, but it is mandatory to hand them over/to receive them immediately before embarkation / 
disembarkation of the aircraft.
The aviation company shall not be responsible for damages resulting from transportation on baggage belts, in case the carriage has not been 
handed over/received at the aircraft.

*  The maximum allowed volume is the sum of the external length, height and width of the baggage/l+h+w/. The passenger may carry more than the free of charge baggage allowance for an additional fee. Third piece is charged as third excess 
baggage.

**  If your tickets are paid in the company’s website, as well as in the cases of: possession of gold card FLY MORE, membership in CCB Club, or tickets paid with co-branded card from CCB and Bulgaria Air or Visa Platinum card from CCB 
you need to contact us by phone +359 2 4020 400 or e-mail callfb@air.bg to reissue the ticket entitled to free 2 pieces of luggage. Possession card CCB Club, Visa Platinum CCB, co-branded card from CCB and Bulgaria Air, and Gold Card 
FLY MORE entitle the additional free checked baggage on tariff without luggage.The right to two pieces of luggage for holders of Gold Card FLY MORE and CCB Club and tickets paid with co-branded card CCB and Bulgaria Air and Visa 

Platinum card from CCB is only on flights where the operating carrier is Bulgaria Air.

THE PASSENGER MAY CARRY MORE THAN THE FREE BAGGAGE ALLOWANCE AT ADDITIONAL COST.
3. Excess baggage fees – International flights         4. Excess baggage fees – Domestic flights

Baggage weight between 23 kg and 32 kg EUR 50 Baggage weight between 23 kg and 32 kg EUR 20

Baggage dimensions between 158 cm and 203 cm EUR 70 Baggage dimensions between 158 cm and 203 cm EUR 30

Baggage dimensions between 203 cm and 280 cm EUR 100 Baggage dimensions between 203 cm and 280 cm EUR 40

Extra piece – second bag up to 23 kg x 158 cm EUR 50 Extra piece – second bag up to 23 kg up to 158 cm EUR 20

Extra piece – third bag up to 23 kg x 158 cm EUR 100 Extra piece – third bag up to 23 kg up to 158 cm EUR 50

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

5. Special categories of baggage

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

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

Firearms

Carriage of firearms and ammunition is carried out according to the requirements of the International Air Transport Association /IATA/. It is not confirmed on codeshare flights of Bulgaria air. Carriage of firearms 
and ammunition other than sport weapons and ammunition is prohibited. In some cases, carriage of firearms and ammunition for hunting and sporting purposes may be permitted. The passenger should contact 
Bulgaria Air and provide information on the type of weapon, its serial number and the ammunition, which will be entered into the reservation system. All firearms and ammunition will be accepted only as baggage 
and must be transported in the luggage compartment of the airplane and under no circumstances in the passenger cabin. They must be suitably packed separately and the weight of the ammunition should not 
exceed 5 kg. The passenger should have all documents required by law and regulations applicable to carriage for the particular state.
Bulgaria Air reserves the right to deny carriage of firearms and ammunition.
• Hunting rifles and cartridges – total weight up to 15 kg: fee EUR 50.
• Hunting rifles and cartridges – total weight over 15 kg: fee EUR 70.
• Short-barrel firearms (pistol): fee EUR 20.
Hunting rifles and cartridges – total weight up to 15 kg: fee EUR 50 per direction.
• Hunting rifles and cartridges – total weight over 15 kg: fee EUR 70 per direction.
• Short-barrel firearms (pistol): fee EUR 20 per direction.

Pets in the passenger 
cabin /PETC/ 

Only dogs and cats are accepted. Bulgaria Air does not accept for carriage live animals to and from Great Britain.
If traveling with a pet /dog or cat/, please be advised to contact the airline for confirmation at the time of purchase of your ticket. 
Maximum weight of the pet and the cage – up to 8 kg.
For flights FB1431/1432 to/from Paris, where operator is Air France, the maximum weight of the pet and the cage is 6 kg.
Maximum dimensions of the cage – 48 x 35 x 22 cm.
Not included in the free baggage allowance. A fee of EUR 50 per direction applies.

Pets in the hold /AVIH/

Only dogs and cats are accepted. Bulgaria Air does not accept for carriage live animals to and from Great Britain.
Without limitations in the weight of the pet.
Maximum dimensions of the cage - 110 x 65 x 70 cm.
Not included in the free baggage allowance, a fee apply as follows:
• for total weight of the pet and the container up to 32 kg - EUR 80 per direction 
• for total weight of the pet and the container above 32 kg - EUR 120 per direction 
Exceptions:
 • Animals weighing over 32kg together with the container are not accepted for carriage to / from Brussels.
 •  Fightng and dangerous breeds are accepted for carriage only as cargo (example: American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, American Bulldog, Dogo Argentino, 

Karabash / Kangal / Anatolian Shepherd Dog, Caucasian Ovcharka / Caucasian Shepherd Dog, Rottweiler, Rhodesian Ridgeback).
Conditions of carriage of live animals in the aircraft hold /AVIH/
• The transport container must be large enough for the animal to stand in its natural position, to turn around and to lie down;
• The transport container must be designed to be leakproof, e.g. lined with absorbent material such as blankets;
• Тhe container must be escape proof. We recommend sturdy plastic or wood containers made from harmless and non-toxic material. Wire-mesh cages are not allowed;
• To prevent the animal from injuring itself, the interior of the container must not have any sharp corners, edges or nails;
• Transport containers must have ventilation holes on at all four sides.

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

BAGGAGE ALLOWANCE ON BULGARIA AIR FLIGHTS
All passengers of Bulgaria Air are entitled to free carriage of cabin baggage and checked baggage (in the luggage compartment of 
the airplane) depending on the chosen tariff. Free allowances for pieces and weight of baggage may vary depending on the travel 
class (business or economy) and the tariff on which the ticket has been issued. Baggage transportation on regular lines also con-
forms to some general rules and the policy of Bulgaria Air, which you should consider.
Bulgaria Air introduces rules for baggage carriage on its destinations for all tickets, issued after May 2, 2011. The PIECE CONCEPT 
system is based on the quantity, weight and dimensions of the checked-in baggage.
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Предлагаме ви няколко полезни съвета за това как да се чувствате добре по време 
на полета и след него. Изпълнявайте упражненията бавно и дишайте равномерно.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 дви-
жения 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 усе-
тите 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 ниво-
то на гърдите. Задръ-
жте 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. На-
веждайте 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.

EN

Как да се приспособим по-
бързо към часовите разлики
•Опитайте се да настроите биологич-

ния си часовник към времевата зона на 

бъдещата ви дестинация, като вечерта 

преди по лета си легнете един час по-ра-

но или по-късно

•Не прекалявайте с тежката храна и не 

пийте твърде много алкохол или кафе ве-

черта преди полета

•Яжте богати на протеин храни в подхо-

дящи 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 de-

parture by going to bed earlier or later

• Don’t consume too much food the night be-

fore you leave, or drink too much coffee or 

alcohol

• Eat protein-rich meals at times that are nor-

mal for your new time zone

• At your destination, take light exercise – 

such as a walk

• Spend at least 30 minutes in daylight

EN

По време на полет
•  Усещате болка в ушите? Запушете 

носа, затворете устата и започнете да 

преглъщате или да се опитвате да из-

карате въздуха, без да отваряте уста. 

Дъвченето на дъвка също помага

•  Стимулирайте кръвообращението си, 

като се разходите по пътеката в само-

лета

•  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 alco-

hol, tea or coffee
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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 високо-

квалифициран и с богат опит

• Самолетите на България Ер са с безу-

пречна поддръжка и могат да устоят на 

всякаква турболенция

• Опитайте да се отпуснете – вдиш-

вайте дълбоко през носа и задържайте 

въздуха няколко секунди, преди да го из-

дишате

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 aircraft are thoroughly main-

tained and designed to withstand various 

forms of turbulence

• Try to relax – breathe in deeply through your 

nose, hold for three seconds before exhal-

ing slowly

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

УДОБСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ 
ВЪЗДУХА

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

YOUR COMFORT AND 
SAFETY IN THE AIR
Вашето здраве
Ако имате притеснения за здравето си, свързани с пъ-
туването, 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 кон-
султирате 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. Оста-
вете 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 инфор-
мирате предварително за часа, в който трябва да сте 
на летището.

Вашата сигурност
Запознайте се с изискванията за сигурност и ги спаз-
вайте.
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 Ер. 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 Ер ще ви запознае с правилата за безопасност 
в самолета. Упътването включва сведения за предпазни-
те колани, кислородните маски, изходите, аварийното 
напускане на самолета, спасителните жилетки. Молим 
за вашето внимание по време на демонстрацията. Раз-
гледайте инструкцията за безопасност в самолета, коя-
то е в джоба на седалката пред вас.

Кабинен екипаж
Кабинният екипаж на България Ер се грижи да ви об-
служва отлично и да осигурява безопасността по всяко 
време. Не се притеснявайте да повикате стюардесите 
и стюардите, като използвате разположения над кресло-
то 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 ба-
гажа си. Отделете малко време, за да се аклиматизира-
те след пристигането си.

Your health
If you have any medical concerns about making a journey, or 
if you suffer from a respiratory or heart condition, see your 
doctor before traveling. There are over-the-counter medicines 
available, but we recommended always consult a doctor to 
determine which are suitable for you.

Your luggage
Try to travel light. Carrying heavy bags can cause considerable 
stress you may not be used to. Arriving at your sit exhausted 
and perspiring is not a good start to your journey. In your hand 
luggage, carry only essential items which you will genuinely 
need during the flight.

Your check in deadline
Arrive early at the airport. Give yourself plenty of time to check 

From 6 November 2006 the European Union adopted new security 
rules that restrict the amount of liquids you can take through security 
checkpoints, in addition to other prohibited articles. These liquids 
must be in individual containers with a maximum capacity of 100 
ml each, packed in one transparent, resealable plastic bag (with a 
capacity of no more than one litre). the restrictions apply to liquids 
such as water, drinks, soups, syrups, make-up, creams, lotions, gels, 
perfumes, deodorants, sprays, tooth paste and shaving foam. Liquid 
foods for babies and any medication a passenger may need during 
a flight are exempt from the above restrictions but must be presented 
at security checkpoints.

dear passengers, 
In keeping with European Commission Regulation № 68/2004 of 15 January 2004, any object capable, or appearing capable of causing injury should 
not be carried into the security restricted areas of the airports and into the aircraft’s cabins. These include, but are not limited to:

• all types of firearms;
• catapults and harpoons;
• replica or imitation firearms, toy guns;
• component parts of firearms (excluding 

telescopic sighting devices);
• fire extinguishers;
• stun or shocking devices;
• axes, hatchets, meat cleavers; machetes;
• arrows and darts;
• any type of sharpened metal objects, which 

could cause injury;

• all types of knives;
• sabers, swords;
• open razors and blades, scalpels;
• scissors with blades more than 6 cm in 

length;
• drills, screwdrivers, crowbars, hammers;
• ice skates;
• any type of sport bats, clubs, sticks or 

paddles;
• any martial arts equipment;
• ammunition, grenades, mines, explosives 

and explosive devices;
• detonators;
• gas and gas containers;
• any pyrotechnics;
• chlorine, disabling or incapacitating sprays, 

tear gas;
• turpentine and paint thinner, aerosol spray 

paint;
• alcoholic beverages exceeding 70% by 

volume. 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. 

От 6 ноември 2006г. в Европейския съюз са в сила нови мерки 
за сигурност, които ограничават количеството течности в 
ръчния багаж. Те трябва да са в самостоятелни опаковки до 
100мл всяка и общо до 1л, поставени в самозапечатващ се 
прозрачен плик, който подлежи на проверка от служителите 
по сигурността. Ограниченията се отнасят за следните теч-
ности: 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 про-
верка.

уважаеми пътници, 
В съответствие с директива на Европейската комисия 68/2004 от 15 януари 2004г., в охраняемите зони на летищата и в ръчния багаж 
не бива да се слагат предмети, с които е възможно или изглежда възможно да се причини нараняване. сред забранените предмети са:

• всякакви видове огнестрелно оръжие;
• катапулти и харпуни;
• имитации на огнестрелно оръжие, в 

това число детски играчки;
• оръжейни части, с изключение на уреди 

за телескопично виждане;
• пожарогасители;
• електрошокови уреди;
• брадви, секири, сатъри, томахавки;
• лъкове, къси копия;
• всякакви заострени метални предмети, 

които могат да послужат за нараняване;
• ножове, независимо от 

предназначението им;
• саби, мечове;
• бръсначи, скалпели;
• ножици, с режеща част по-дълга от 6см;
• бормашини, отвертки, клещи, чукове;
• кънки за лед;
• всички видове спортни стикове, бухалки, 

щеки и тояги;
• всички видове оборудване за бойни 

спортове;
• амуниции, гранати, мини, военни 

експлозиви;
• детонатори;
• газ и газови контейнери;
• всякакви пиротехнически средства;
• хлор, парализиращи спрейове, 

сълзотворен газ;
• терпентин, разредител и аерозолна боя;
• напитки с над 70% съдържание на 

алкохол;

Списъкът посочва някои от забранените за пренос 
предмети, без да бъде изчерпателен. Моля консултирайте 

се с летищния персонал за по-пълна информация.

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 you luggage identification tags ready to help you find 
your luggage. Give yourself some time for initial acclimatisation 
with the weather and environment of your destination.

EN
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THE FACE OF 

Airbus A319-112
Airbus A319-111

Embraer 190-100

Airbus A320-214
SOFIA – MOSCOW

Both airlines operate codeshare flights 
between Bulgaria and Russia.

VARNA/BOURGAS – MOSCOW
Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

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

SOFIA – MADRID, MADRID – LAS PALMAS,  
MADRID – TENERIFE

Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

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

SOFIA – BUCHAREST
Jointly operated services using Tarom aircraft and crew.

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

CODESHARE 
PARTNERS

Co-operative and marketing abetments with other airlines 
are an integral part of Bulgaria Air operating policy. Code 

sharing agreements enable travelers to take advantage of a 
greatly enhanced spectrum of global destinations with the 

minimum of procedural inconvenience.

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

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

Boeing 737-300

SOFIA – BELGRADE
Jointly operated services using Air Serbia aircraft and crew.

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

SOFIA – VARNA, SOFIA – BURGAS, SOFIA – LARNACA
Jointly operated services using Bulgaria air aircraft and crew.

ATHENS – LARNACA , ATHENS – BEIRUT, ATHENS – TEL AVIV, 
ATHENS – EREVAN, ATHENS – NICE, LARNACA - TEL AVIV
Jointly operated services using Aegean  aircraft and crew.
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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. 
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Лететe до всяка точка на света с България Ер и партньори. 
Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners.
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Лететe до всяка точка на света с България Ер и партньори.
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Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners.
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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 
9:00-12:00/12:30-17:30 Local Time

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

FLY MORE Office

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

phone.:  +359 888 903 943 
+359 2 984 02 96 

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

Varna Airport Office

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

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

Varna City Office

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

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

Bourgas Airport Office

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

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

BRU

Belgium, Brussels

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

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

LCA

Cyprus, Nicosia

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

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

Ticket Pod 1 Terminal 4 London 
Heathrow Airport Hounslow, 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 ЕР: Къде да ни намерите?

BULGARIA AIR: Where to find us?


