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Once again this month we’ll be convinced 
he was right because on June 14 the most 
amazing form of mass craziness, called World 
Cup, starts. It will really be much more than 
football: the biggest media and advertising 
event in the world; a real cornucopia for 
tour operators, televisions, sports goods 
manufacturers and God knows who else. Its 
scale far exceeds the 736 football players 
who will compete in the stadiums of Russia.

In fact, no one will be unaffected – even 
members of that increasingly thinning out 
minority that isn’t excited by the game and will 
have to survive a month without most of their 
friends and relatives.  

To Bulgarians, the upcoming football days 
have an additional dimension: it’s 24 years - a 
quarter-century, almost - since Stoichkov, 
Balakov, Sirakov and company’s incredible 
success in USA'94. What better occasion 
could there be to remember one of the rare 
moments of genuine national unity? And what 
better way to welcome the summer?

Enjoy watching! And have a wonderful 
flight, of course.  

Yanko Georgiev
CEO

Уважаеми пътници,
Добре дошли на борда на България Ер!

Dear Passengers,

Welcome aboard Bulgaria Air!

През този месец за пореден път ще 
се убедим в правотата му, защото на 14 
юни започва тази най-удивителна форма 
на масова лудост, наречена Световно 
първенство. Това наистина ще е много 
повече от футбол: най-голямото медийно 
и рекламно събитие в света; истински рог 
на изобилието за туроператори, телеви-
зии, производители на спортни стоки и 
кого ли още не. Мащабите му далеч над-
хвърлят онези 736-има футболисти, които 
ще мерят сили по стадионите в Русия. 

На практика никой няма да остане 
незасегнат - дори членовете на онова 
все по-оредяващо малцинство, което не 
се вълнува от играта и което ще трябва 
да преживее един месец без повечето си 

приятели и близки. 
А за българите задаващите се футбол-

ни дни имат и едно допълнително изме-
рение: навършват се 24 години - почти 
четвърт век - от удивителния успех на 
Стоичков, Балъков, Сираков и компания 
в САЩ '94. Какъв по-добър повод да си 
припомним един от редките моменти на 
искрено национално обединение? И какъв 
по-добър начин да посрещнем лятото?

Така че пожелавам ви приятно гледане. 
И чудесен полет, разбира се. 

Янко Георгиев,
Изпълнителен директор

Футболът не е въпрос на живот и смърт, казваше един 
легендарен английски треньор. Той е много повече от това. 

Some people think football is a 
matter of life and death. I assure 
you, it's much more serious than 
that, a legendary English coach 
used to say. 
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БОЙКО ВАСИЛеВ е един от най-уважаваните 
телевизионни журналисти в България, водещ и продуцент 
на "Панорама" по БНТ. Доктор по социология, възпитаник 
на Софийския университет, специализирал е в Хайделберг, 
германия. Автор е на десетки документални филми, 
включително “Децата на бащите”, за който получи 
голямата награда “Робер Шуман” за 2007 година.

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

ОЛег ПОПОВ е част от медийна група "Инвестор" от 
2016. Той е сред най-именитите български фотографи, 
минал през всички етапи от професията - от асистент, 
до прес фотограф за БТА, за Reuters, където работи 21 
години (включително като ръководител за Балканите). 
Има богат опит от някои от най-опасните точки по 
света, включително размириците в Чечня през 1995, 
събитията в Близкия изток, втория преврат в Москва, 
Световната купа по футбол в САЩ през 1994. 

OLEG POPOV has been part of the Investor Media Group 
team since 2016. He’s one of Bulgaria’s most prominent press 
photographers; he’s gone through all the stages of the job – 
from assistant, to press photographer at the Bulgarian News 
Agency, Reuters, where he worked for 21 years (finally as head 
of the press photographers for the Balkans), to the ‘Presa’ and 
‘Trud’ newspapers. 
He has extensive experience in covering events in the most 
dangerous points in the world, including the unrest in Chechnya 
in 1995, the events in the Middle East, the second coup in 
Moscow, the 1994 FIFA World Cup in the USA.
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Националният превозвач България Ер разшири мрежата си с полети до три от 
най-атрактивните градове в Южна Франция. Благодарение на нов codeshare 
договор с Air France, пътниците вече могат да стигнат бързо и удобно от 
София до световната кулинарна столица Лион, до прочутия с виното си 
пристанищен град Бордо, и до Ница, главния град на Ривиерата. 
Полетите до Лион, Бордо и Ница се осъществяват с удобна връзка през Париж, 
като всеки пътник може да стигне до един от трите френски града само с 
1 билет с полетен номер на България Ер. Oсвен новия codeshare договор с Air 
France, националният превозвач се подготвя усилено за предстоящия летен 
сезон и откриването на сезонни полети до Бугас, Бейрут и Лисабон.

За информация: www.air.bg

„България Ер“ е в топ 10 на най-предпочитаните работодатели сред 
студентите в България, показа единственото по рода си проучване 
Graduate Survey, което се проведе от ToTheTop Agency. Общо 7255 студенти 
от 51 български университета са участвали в анкетата. Националният 
авиопревозвач попадна в челната десетка и миналата година, а през 2016 
в ежегодното проучване на шведската компания Universum зае трето 
място като най-предпочитана компания сред студентите с бизнес профил, 
нареждайки се веднага след международните гиганти Google и Apple.

„Bulgaria Air“ is in the Top 10 of the most preferred employers among the students in 
Bulgaria, the unique Graduate Survey research, which was carried out by the ToTheTop 
Agency, has demonstrated. A total of 7255 students from 51 Bulgarian universities have 
participated in the inquiry. The national air carrier found itself in the top ten last year as 
well, and in 2016, in the annual study of the Swedish company Universum, “Bulgaria 
Air” occupied the third place as a most preferred company among the students with a 
business profile, ranking immediately after the international giants Google and Apple.

"БЪЛГАРИЯ ЕР" - СРЕД 
ПРЕДПОЧИТАНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ЛЕТЕТЕ С НАС ДО ЛИОН, 
БОРДО И НИЦА
FLY WITH US TO LYON, 
BORDEAUX AND NICE

"BULGARIA AIR" - AMONG 
THE PREFERRED EMPLOYERS

The national air carrier Bulgaria Air broadened its network of flights to three of the 
most attractive cities in Southern France. Thanks to a new codeshare agreement with 
Air France, the passengers may already get quickly and comfortably from Sofia to the 
world’s culinary capital Lyon, to the famous with its wine port city of Bordeaux, and to 
Nice, the main city on the Riviera.
The flights to Lyon, Bordeaux and Nice are being implemented with a convenient 
connection through Paris, with every passenger being able to get to one of the three French 
cities with just 1 ticket with a flight number of Bulgaria Air. Besides the new codeshare 
agreement with Air France, the national air carrier is in intense preparation for the upcoming 
scheduling season and the opening of seasonal flights to Burgas, Beirut and Lisbon.

For information: www.air.bg
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EN

ЧИСЛА И ЛИЦА
FIGURES & FACES

12.27
млн. лева е стойността на про-
екта за въвеждане на електронно 
управление в българската Агенция 
"Митници". Финансиран изцяло по 
европейската оперативна програ-
ма "Добро управление", той трябва 
да приключи през октомври и да 
съкрати времето за обслужване 
на митниците средно с 10%. 

million BGN is the value of the pro-
ject for introducing an electronic gov-
ernance in the Bulgarian “Customs” 
Agency. Funded entirely under the 
European Operational Programme 
"Good governance", it should end in 
October and shorten the servicing 
time of the customs by an average of 
10%. 

EN

4.3%
ще е средният ръст на българската 
икономика през 2018 и 2019, което я 
прави най-бързо развиващата се в 
Централна и Източна Европа, гла-
си актуалната прогноза на банка 
UniCredit. След България се нареждат 
Словакия, Румъния, Унгария и Турция, 
със среден ръст по 4 на сто. Анали-
заторите на банката предвиждат, 
че делът на лошите кредити в Бъл-
гария ще спадне до 7.7% през 2019. 

will be the average growth of the Bulgar-
ian economy in 2018 and 2019, which 
makes it the fastest developing one in 
Central and Eastern Europe, the current 
prognosis of the UniCredit bank states. 
The countries ranking after Bulgaria are 
Slovakia, Romania, Hungary and Turkey, 
with an average growth of 4 per cent 
each. The bank’s analysts are foresee-
ing that the share of bad loans in Bulgar-
ia will decrease to 7.7% during 2019. 

EN

лева ще е стойността на последния и най-скъп участък от магистрала 
"Струма", който преминава през Кресненското дефиле. През май Върхов-
ният административен съд окончателно отхвърли жалбите на еколози 
срещу проекта и процедурите по изграждането му могат да започнат. 
Магистралата, която свързва София с гръцката граница при Кулата, 
трябва да бъде завършена най-късно до 2022 година. 

BGN will be the value of the last and most expensive section of the “Struma” 
motorway, which passes through the Kresna Gorge. In May the Supreme 
Administrative Court definitively dismissed the complaints of envioronmentalists 
against the project and the procedures for constructing it may start. The motorway, 
which connects Sofia with the Greek border at Kulata, must be completed until 
2022 at the latest. 

800 000 000

EN

от оборота (равняващи се 9.1 млрд. долара по миналогодишните резултати) може 
да бъде глобен руският енергиен гигант "газпром", ако не спазва наложените му 
от Европейската комисия изисквания. Сред тях са да  преустанови практиката да 
разделя пазарите си според националните граници, което според ЕК е позволило на 
компанията да налага по-високи цени в България, Полша и прибалтийските държави. 
Освен това "газпром" няма право да иска обезщетение от България за прекратява-
нето на проекта "Южен поток". 

of the turnover (which equals 9.1 billion dollars according to last year’s results) is the amount 
with which the Russian energy giant “Gazprom” may be fined, if it does not comply with 
the requirements, imposed on it by the European Commission. Among them is stopping the 
practice of dividing its markets in accordance with the national borders, which according to 
the EC has allowed the company to impose higher prices in Bulgaria, Poland and the Baltic 
States. Besides that “Gazprom” does not have the right to require compensation from Bulgaria 
for the discontinuation of the “South Stream” project. 

10%
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ИзБеРеТе 
БъЛгАРСКОТО

Ако смятате, че пенсионният 
фонд е просто нещо, създадено 
да ви даде повече сигурност на 
старини, доста го подценявате. 

Неотдавна Morgan Stanley пресметна, че 
пенсионните фондове по света контро-
лират активи за умопомрачителните 20 
трилиона щатски долара. Те са основни 
действащи лица в борсовата търговия и 
сред най-значимите двигатели на икономи-
ката. Така ли е обаче и в България?

С ИзВъРШеНАТА В КРАЯ НА 90-Те гОДИ-
НИ у нас пенсионна реформа се преследва-
ха три основни цели: първо, да се подкрепи 
в дългосрочен план фалиралата наскоро 
разходно-покривна система (средната 
пенсия в страната 
достигна до 5 долара месечно през 1997); 
второ, да се даде възможност на осигу-
рените да спестяват за своята пенсия в 
лична сметка; и трето - но не на последно 
място - да се увеличат спестяванията, 
които да спомогнат в средносрочен и 
дългосрочен план за ръста на българската 
икономика. 

ПОСЛеДНИЯТ ВъПРОС КАТО ЦЯЛО оста-
ва встрани от погледа на анализаторите, 
макар той да е от съществено значение за 
цялостното финансово здраве на пенсион-
ната система в България. Примерите по 
света за позитивна връзка между разви-
тието на капиталовите пенсионни схеми, 
пазарите на финансови инструменти и 
икономическия ръст са безброй. С публику-
ваните портфейли на фондовете за допъл-
нително пенсионно осигуряване към края 

на 2017 може да се направи анализ доколко 
тези финансови институции спомагат за 
изпълнението на третата цел от реализи-
раната пенсионна реформа. 

ДеВеТТе ДРУЖеСТВА от пенсионносигу-
рителния сектор в България управляват 
активи за над 12 млрд. лева, което е зна-
чителен ресурс за българската икономика 
и би спомогнал за реализирането на така 
необходимия догонващ растеж спрямо 
останалите страни от ЕС. От тези 12 
милиарда около 10.5 се управляват от уни-
версалните пенсионни фондове - едни от 
най-динамично развиващите се финансови 
институции в България през последните 
15 години. Универсалните фондове се 
намират все още в своя акумулационен 
период - тоест фазата на натрупване на 
осигурителни вноски, които след това ще 
послужат за изплащането на бъдещите 
пенсии. В рамките на този период основен 
приоритет за пенсионните дружества е 
подборът на инвестиционни инструмен-
ти, които да носят адекватна доходност. 
Това е необходимо, тъй като по-високата 
възвръщаемост служи за по-бързото нара-
стване на спестяванията на осигурените 
лица и спомага за запазване на тяхната 
покупателна способност. 

ИзБОРъТ МеЖДУ АКТИВИ на развиващи 
се и развити икономики винаги е стоял 
пред всеки институционален инвеститор. 
Първите (като българската) по правило 
носят по-висок риск, но и по-висока очак-
вана доходност; вторите са по-сигурни, но 
и нормата на възвръщаемост е по-ниска. 

Текст ЕМИл ИВАНОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Подкрепят ли местните пенсионни фондове 
ръста на икономиката?
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РАЗПРЕДЕлЕНИЕ МЕжДУ ЧУжДЕСТРАННИ И МЕСТНИ ИНВЕСТИЦИИИ В ЦЕННИ КНИжА ПО ФОНДОВЕ

Когато става въпрос за пенсионни спес-
тявания и е налице дълъг инвестиционен 
хоризонт, 1% по-висока доходност на го-
дина за период от над 30 години означава 
по-голямо натрупване с повече от 30%. От 
тази гледна точка, при равни други усло-
вия, е налице естествен стимул да бъдат 
предпочетени инвестициите в развиващи 
се икономики. Доколко обаче българските 
универсални пенсионни фондове предпочи-
тат българските финансови инструменти 
може да се види от следната графика:

Съвсем видимо е, че фондовете, които по 
някакъв начин са свързани с външни ком-
пании, имат ясно изразен приоритет към 
чуждестранните инвестиции във финан-
сови инструменти. Като залагат на ценни 
книжа, търгувани на развитите пазари, 
те придобиват активи с по-високо ниво 
на ликвидност. Но, от друга страна, ясно 
показват липсата на доверие в българ-
ския пазар и своята немотивираност да 
спомогнат за неговото бъдещо развитие. 
При фондовете, управлявани от компании 
с български собственик, ситуацията е по-
различна. При тях преобладават инвести-
циите в активи на местната икономика, 
докато чуждестранните ценни книжа 
заемат по-малък процент от управлявани-
те портфейли. 

БъЛгАРСКИТе УПРАВЛЯВАщИ КОМПАНИИ 
поемат трудността, произтичаща от 
липсата на адекватна текуща оценка на 
своите вложения, поради липсата на добре 
развит капиталов пазар. Редица от търгу-
ваните компании имат пазарна цена, близ-
ка до счетоводната им стойност, което 
предполага потенциал за бъдещ растеж, но 
за съжаление и ниска ликвидност на акци-
ите към настоящия момент. Причините за 
слабите обороти на българската фондова 
борса са много, но една от най-важните 
е липсата на интерес и целенасоченото 
избягване на местния пазар от инвести-
торите, разполагащи с „дълги“ пари. Това 
е донякъде учудващо на фона на очаквани-
ята, че българската икономика ще расте 
по-бързо от тези на развитите страни 
през следващите години - и съответно 
ще дава по-голяма вероятност за висока 
доходност. 

НезАВИСИМО ОТ ТезИ ОЧАКВАНИЯ 
обаче, огромната част на спестяванията 
на българите за втора пенсия към края на 
2017 продължават да работят за чужди 
икономики. С дял на инвестициите в чуж-
бина между 70 и 80%, големите пенсионни 
фондове у нас са сред шампионите в Евро-
па по този показател. Изследване  на PWC 
за динамиката на чуждестранните инвес-
тиции на пенсионните фондове в страни-
те с развити икономики (OECD) през 2014 
год. показва, че само две страни, Холандия 

и Финландия, имат проценти над 70% 
(съответно 76% и 74%.) За голямата част 
от останалите страни процентът на 
чуждестранните инвестиции е значително 
под 50%. Инвестициите в чуждестранни 
инструменти са безспорно важни, защото 
те спомагат за по-добрата диверсифика-
ция на портфейлите. Но когато делът им е 
толкова по-голям от местните, това може 
да се окаже проблем в по-дългосрочен пе-
риод поне в два аспекта. Първо, по правило 
по-сигурните чуждестранни инвестиции 
означават и по-ниска доходност, което 
е важен момент за осигурените лица. И 
второ, увеличените спестявания, вслед-
ствие на проведената пенсионна реформа 
в България, не спомагат за реализирането 
на по-висок растеж на българската ико-
номика, просто защото се намират извън 
границите на страната. 

ВАЖНОСТТА НА ВТОРОТО очевидно не се 
възприема сериозно и от политическата 
класа - може би и поради обстоятелство-
то, че парите от пенсионните фондове ви-
наги следва да се разходват прозрачно. Тук 
е мястото да се напомни, че някои страни 
в Централна и Източна Европа поеха дори 
цената да плащат санкции към ЕС, но 
продължително време не отменяха регула-
циите, задължаващи пенсионните фондове 
да инвестират определен процент от 
своите активи в местни инструменти. У 
нас може да се подходи далеч по-рационал-
но, но задължително следва да се работи в 
тази насока. Само по този начин може да 
се използва потенциалът на пенсионните 
фондове за подпомагане на така необходи-
мия ни икономически ръст през следващи-
те години. 

ECONOMY
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Do Bulgarian pension funds support the growth of the 
national economy?

SUPPORT THE 
LOCALS

If you think of a pension fund as something 
that's merely created to give you more 
confidence in your old age, you are defi-
nitely underestimating it. 

Recently Morgan Stan-

By EMIl IVANOV / Photography SHUTTERSTOCK

ley calculated that pension funds throughout 
the world controlled assets worth an amaz-

ing 20 trillion USD dollars. 
They are major 

players in 

the stock market trading and among the most 
important engines of the economy. But is this 
also valid for Bulgaria?

THE PENSION REFORM that was performed 
in the country in the late 1990s aimed at 
achieving three major goals: first, support in 
the long run the just bankrupted expense cov-
ering system (the average pension in Bulgaria 
reached 5 dollars per month in 1997); second, 
enable those who are insured to save for their 
pension in a private account; and third but not 
last, increase the savings that would support 
the growth of the Bulgarian economy in the 
mid and long run.

THE QUESTION RAISED ABOVE 
remains somewhat ignored by the 

analysts, although it is of great 
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significance for the financial health of the 
pension system in Bulgaria. There are numer-
ous examples in the world about a positive 
relation among the development of the capital 
pension schemes, the markets of financial 
instruments, and the economic growth. The 
published portfolios of the additional pension 
insurance funds as of December 31, 2017 
can help to analyse how much these financial 
institutions help for achieving the third goal of 
the implemented pension reform.
 
THE NINE COMPANIES from Bulgaria's pen-
sion insurance sector are managing assets 
that exceed 12 billion BGN. This is a consider-
able resource for the Bulgarian economy and 
would help the country grow economically and 
make up with the other EU states. About 10.5 
billion of the whole amount are managed by 
universal pension funds, which are among the 
most dynamically growing financial institutions 
in Bulgaria in the last 15 years. The universal 
funds are still in their accumulative period 
- the stage in the course of which they accu-
mulate insurance contributions which will later 
be used for payment of the future pensions. 
Within that period the pension companies main 
priority is to select investment instruments that 
would provide adequate yield. This is neces-
sary because the higher rate of return results 
in a faster increase of the savings of insured 
people and helps them maintain their purchas-
ing power.

CHOOSING BETWEEN THE ASSETS of de-
veloping and developed economies has been 
a challenge for every institutional investor. The 
first group (the Bulgarian economy included) 
usually bring higher risk but also higher ex-
pected yield; the second group is safer and it 
brings a lower rate of return. When it comes to 
pensions savings and there is a long invest-
ment horizon ahead, a 1% higher annual yield 
for a period of more than 30 years means over 
30% higher accumulation. That said and other 
things being equal, there is a natural incentive 
for investors to prefer putting their money in 

developing economies. However, to what 

extent Bulgarian universal pension funds pre-
fer to invest in Bulgarian financial instruments 
can be seen in the chart below:
It is quite obvious that funds which are 
somehow related to foreign companies clearly 
prefer the foreign investments in financial 
instruments. By putting their money in securi-
ties traded on the developed markets they 
acquire assets with higher level of liquidity. 
But on the other hand, they clearly show a 
lack of confidence in the Bulgarian market 
and their unwillingness to help for its further 
development. Regarding the funds managed 
by companies with Bulgarian ownership, the 
situation is a bit different. Most of their money 
is put in assets of the local economy, whereas 
the foreign stocks account for a smaller share 
of the portfolios that they manage.

BULGARIAN MANAGING COMPANIES have to 
cope with the lack of adequate current estima-
tion of their investments which is caused by 
the absence of a developed capital market. 
Many of the traded companies have a market 
value close to their accounting value, which 
suggests potential for growth in the future but 
also a low liquidity at the current moment. 
There are many reasons for the low turnover 
amounts registered on the Bulgarian stock 
exchange, but one of the most important is 
the lack of interest and deliberate avoiding of 
the local market by investors who hold the so 
called 'long' money. This is surprising to some 
extent, considering the expectations that the 
Bulgarian economy will be growing faster than 
the economies of the developed countries 
in the following years - and will therefore be 
more likely to provide high yield.

REGARDLESS OF THESE EXPECTATIONS, 
however, the huge part of the savings Bul-

garian people make for a second 
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lOCAl VS. FOREIGN INVESTMENT IN BUlGARIAN PENSION FUNDS’ PORTFOlIOS

pension are still working in favour of foreign 
economies as of the end of 2017. With a 
share of investments abroad varying between 
70% and 80%, large pension funds in Bulgaria 
rank among the leaders in Europe in terms 
of this indicator. A research  conducted by 
PWC about the dynamics of the pension funds 
foreign investments in countries with devel-
oped economies (OECD) in 2014 showed 
that only two countries, the Netherlands and 
Finland, have shares exceeding 70% (76 and 
74% respectively). For the majority of other 
countries the share of foreign investments is 
much lower than 50%. Investments in foreign 
instruments are undoubtedly important as 
they help for better diversifying the investment 
portfolios. But when their share is so much 
bigger than the share of local investments, 
that may turn out to be a problem in a longer 
run in two aspects at least. First, as a rule 
the safer foreign investments also mean a 
lower level of yield, which is important for the 
insured people. And second, the increased 
savings that resulted from the pensions reform 
in Bulgaria do not help the Bulgarian economy 
achieve a higher growth simply because they 
are located abroad.

THE IMPORTANCE OF THE SECOND one 
is apparently ignored by the political class as 
well - maybe also because of the fact that the 
money from pension funds should always be 
spent transparently. We should remind that 
some countries in Central and Eastern Europe 
even decided to pay sanctions to the EU, but 
refused to remove the regulations that obliged 
pension funds to invest a certain percentage 
of their assets in local instruments. Bulgaria 
might act in a much more rational manner, 
but it should definitely work in that direction. 
This is the only way for the country to profit 
by the potential of pension funds to support 
the economic growth that is so needed in the 
years to come. 

ECONOMY
INVESTMENT
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Смъртта 
на парите

Текст КАлИН НИКОлОВ / Фотография SHUTTERSTOCK, PIXABAY

Страни като Швеция и Китай са на път съвсем да се откажат 
от кеша. Което отваря нови възможности за българската 

FinTech индустрия
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Призрак броди из Европа: призракът на хартиената 
банкнота. 
Почти три хиляди години, след като древните лидийци 
измислили да ползват златото и среброто като платеж-
но средство и да се откажат от натуралната размяна, 
най-после изглежда, че човечеството е готово за след-
ващата стъпка. Държави като Южна Корея и Швеция са 
готови да се откажат напълно от материалните пари 
след пет до десет години; най-многолюдната страна в 
света вероятно скоро ще ги последва. Как ще се отрази 
това на живота ни? И може ли България да бъде сред 
най-печелившите от това развитие?

НеКА зАПОЧНеМ ОТ ПОСЛеДНИЯ въпрос. България не 
е от страните, които видимо бързат да се откажат от 
кеша. Тъкмо обратното. По последни данни на Eurostat 
едва 5% от българите ползват онлайн банкиране - най-
ниският показател в целия Европейски съюз. Все пак има 
напредък в сравнение с 2007, когато делът на ползва-
щите електронно банкиране е бил едва 2% (в съседна 

гърция обаче за това време потребителите на такива 
услуги са нараснали от 4% до 25%). 
България обаче е лидер в една друга област, която ще 
се окаже от значение в близките години. Тук са съсредо-
точени най-много компании от т. нар. FinTech сектор в 
Централна и Източна Европа, ако се вярва на едно акту-
ално изследване на италианския банков гигант Unicredit. 
FinTech, ако по някакво чудо още не сте чували термина, 
е съкращение от Financial Technologies, или финансови 
технологии. 

ПъРВОНАЧАЛНО ТОВА Се ОТНАСЯШе до технологич-
ни решения за традиционния финансов сектор, начело 
с банките. Но после се появиха съвсем нови сектори - 
мобилни разплащания, електронни (небанкови) парични 
трансфери, crowdfunding, криптовалути... Днес, както 
казва нашумелият консултант в тази област Бърнард 
Мар, "финтек" се отнася не само до финансовия сектор, 
но и до всеки друг бизнес, който има нещо общо с раз-
плащания - което на практика означава ВСЕКИ друг  

21June 2018
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 бизнес. И не е чудно, че инвестициите 
в развиването на подобни технологии се 
увеличиха от 930 милиона долара годишно 
през 2008 до над 14 милиарда долара през 
2016. България, в която са базирани над 70 
компании от този сектор, без да смятаме 
последните стартъпи, изглежда в добра по-
зиция да се възползва от този бум. 

А ТОВА е САМО НАЧАЛОТО. В близко бъ-
деще финансовите технологии ще придо-
биват все по-голямо значение покрай две 
доста изразени тенденции. Едната е към 
разширяване на обхвата на финансови услу-
ги към хора от Третия свят, които доско-
ро нямаха достъп до тях. Благодарение на 
мобилните и онлайн разплащания финансови 
услуги вече ползват африканци и азиатци 
от области, в които няма банки и банкома-
ти. По данни на Световната банка броят на 
хората, лишени от банкови услуги, е спад-
нал от 2.5 милиарда до 1.7 милиарда души за 
времето от 2011 до 2017 година. 
Втората тенденция е за отказ от харти-
ените - и изобщо от материалните - пари. 

СЛУХОВеТе зА СМъРТТА на парите все 
още са силно преувеличени, разбира се. 
През миналата година количеството им 
в обращение по света всъщност е нарас-
нало - до около 500 милиарда банкноти и 
неизброими трилиони монети. Това едва 
ли е изненада при трайно ниските лихви 
по депозитите, понамалялото доверие към 
финансовите институции след последна-
та голяма криза, и растящия дял на т. нар. 
неформална икономика. 
Но в същото време все повече страни по 
света се устремяват към напълно безке-
шовото общество. И то далеч не в необоз-
римо бъдеще. Южнокорейската централна 
банка например официално прогнозира, че 
ще изтегли и последния кеш от обраще-
ние през 2020 година. Швеция, която е дори 
по-напред в това отношение, очаква да се 
прости с материалните пари до 2030. 

ПРез МИНАЛАТА гОДИНА еДВА 19% от 
разплащанията в шведската икономика са 
били в брой (при средно 80% за Европейския 
съюз). Дори просяците и събиращите бла-
готворителност по улиците на Стоклхолм 
вече ползват Swish, системата за мобилни 
разплащания. Кралският технологичен ин-
ститут дори смята, че хартиените пари ще 
изчезнат още до 2022 година. В 10-милионна-
та държава днес има едва 25 банкови клона, 
които приемат кеш (в 7-милионна България 
те са над 3000). А за петте години, откакто 
електронните разплащания се окуражават 
от държавата, събираемостта на данъци 
като ДДС се е повишила с 30%. 

И, РАзБИРА Се, Не ТРЯБВА да забравяме 

най-многолюдната държава на планетата. 
"Китай ще се развива по много различен 
начин от останалите основни пазари. Това 
ще е вероятно първото общество, кое-
то ще стане изцяло безкешово", каза през 
март Харалд Крюгер, главният изпълните-
лен директор на BMW Group, пред Bulgaria 
ON AIR. "Ще има разминавания и между Ев-
ропа и Северна Америка. Затова днес тряб-
ва да имаш отделен план за всеки от трите 
региона". 
В Китай електронните и особено мобилни-
те разплащания се развиха със смайващо 
темпо. Вината донякъде е на китайските 
банки - тромави, самодоволни институции, 
които обслужват гигантските държавни 
компании и никога не са били особено заин-
тересовани да привличат индивидуални кли-
енти. Това отвори широко вратите за тех-
нологични компании като Tencent и Alibaba. 

ПОЛзИТе ОТ СБОгУВАНеТО С ПАРИТе в 
традиционния им вид са много. Електрон-
ните плащания са по-лесно проследими и 
затрудняват всякакви незаконни операции 
- от наркотрафик до международен терори-
зъм. Събирането на данъците става много 
по-лесно. Спестяват се огромни разходи - 
само Bank of America например всяка година 
харчи по 5 милиарда долара за обработване 
на потока от книжни пари и за поддръжка 
на мрежата си от банкомати, подчертава 
The Financial Times в анализ по темата.
За индивида също има немалко предимства. 
Електронните пари са хигиенични (докато 
през миналата година учени изследваха 
банкнотите от 1 долар и установиха, че на 
една  от тях живеят средно по няколкосто-

тин вида различни бактерии - причинители 
на акне, вагинални, микроби от слюнка, ви-
руси и ДНК материал от кучета и котки. 
По 80% от 10-доларовите банкноти бяха 
открити следи и от кокаин). 
Електронните пари са и по-безопасни. Шан-
сът да ви оберат все още съществува, но 
за целта ще са необходими добре обучени и 
компетентни хакери - които едва ли биха 
се занимавали с кражби на дребно. А и този 
обир не е съпроводен от обичайния риск и 
да ви пребият след това. 

еСТеСТВеНО, ИМА И МИНУСИ. главният 
от тях съвпада напълно с главния плюс: 
става дума за факта, че всички разплаща-
ния са проследими. Не бихме имали нищо 
против правителството да ги използва, за 
да излови наркобароните или контрабан-
дистите. Но едва ли бихме се съгласили 
правителството да знае и за всяка наша 
покупка - примерно на шише селска, безак-
цизна ракия, или на интимните ни стоки от 
сексшопа. 
В Швеция вече съществува организация за 
защита на кеша, наречена Kontantupproret - 
"Кеш бунт". Може да ви прозвучи като сбо-
рище на анархисти. Но всъщност неин лидер 
е Бьорн Ериксон, бивш шеф на "Интерпол". А 
аргументацията им е съвсем разумна: как-
во се случва, ако преминем към електронна 
система и нещо в нея се повреди? Може да 
е просто паднал електропровод, машинна 
повреда, лошо управление, или кибертеро-
ризъм. Резултатът ще е един и същ: пълен 
хаос. И тогава на помощ може да ни дойде 
само едно нещо: добрата стара, покрита с 
бактерии и вируси хартиена банкнота. 
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Countries like Sweden and China are about to go completely cashless, 
opening up new opportunities for Bulgaria’s FinTech industry

By KAlIN NIKOlOV / Photography SHUTTERSTOCK, PIXABAY

The DeaTh 
of Money

A spectre is haunting Europe: the spectre of pa-
per money. 
Almost 3,000 years after the ancient lydians 
thought of using gold and silver as a means of 
payment instead of barter, it finally seems that 
humanity is ready for the next step. Countries 
like South Korea and Sweden are ready to com-
pletely give up physical money in five to ten 
years; the world’s most populous country is likely 
to soon follow suit. How will this affect our lives? 
And can Bulgaria be among those who will profit 
most from this?

LET’S START WITH THE LAST QUESTION. Bul-
garia is not one of the countries that are clearly in 
a hurry to give up cash. On the contrary. Accord-
ing to the latest Eurostat data, only 5% of Bulgar-
ians use online banking – the lowest figure in the 
whole European Union. Nevertheless, some pro-
gress has been made since 2007, when the share 
of e-banking users was only 2% (in neighbouring 
Greece, however, e-banking users grew from 4% 

to 25% during the same period). 
But Bulgaria is a leader in another area that will 
prove important in the coming years. It is the hub 
of companies from the so-called FinTech sec-
tor in Central and Eastern Europe, if a current 
study of Italian banking giant UniCredit is to be 
believed. FinTech, if by some miracle you still 
haven’t heard the name, is an abbreviation of 
Financial Technology. 

INITIALLY THIS APPLIED to technological solu-
tions for the traditional financial sector, led by 
the banks. But then brand new sectors appeared: 
mobile payments, electronic (non-bank) money 
transfers, crowdfunding, cryptocurrencies... To-
day, as Bernard Marr, a leading consultant in 
this field, says, FinTech refers not only to the 
financial sector but also to any other business 
that has something to do with payments – which 
in practice means EVERY other business. And it 
is not surprising that investments in the develop-
ment of such technologies have increased from 

an annual $930 million in 2008 to over $14 bil-
lion in 2016. Bulgaria, where more than 70 com-
panies from the sector are based, not counting 
the latest start-ups, seems in a good position to 
take advantage of this boom. 

THIS IS JUST THE BEGINNING. In the near 
future, financial technology will gain ever greater 
importance along two marked trends. One is to 
expand the range of financial services to Third 
World people, who previously had no access to 
them. Thanks to mobile and online payments, 
financial services are already being used by Af-
ricans and Asians in areas where there are no 
banks or ATMs. According to the World Bank, 
the number of people deprived of banking ser-
vices has dropped from 2.5 billion to 1.7 billion 
people between 2011 and 2017. 
The second trend is to give up paper – and gen-
erally physical – money. 

THE RUMOURS OF THE DEATH of money are  

BUSINESS
FINTECH
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 still greatly exaggerated, of course. last year, 
its circulation in the world actually grew to about 
500 billion banknotes and countless trillions of 
coins. This is hardly surprising considering the 
persistently low interest on deposits, the dimin-
ished trust in financial institutions after the last 
big crisis, and the growing share of the so-called 
informal economy. 
Yet at the same time, more and more countries 
around the world are moving towards a wholly 
cashless society. And not in an unforeseeable 
future either. The South Korean central bank, for 
example, officially predicts that it will withdraw 
the last cash from circulation in 2020. Sweden, 
which is even further ahead in this respect, ex-
pects to part with physical money by 2030. 

LAST YEAR, ONLY 19% of payments in the 
Swedish economy were made in cash (com-
pared with an average 80% for the European 
Union). Even beggars and charity collectors in 
the streets of Stockholm already use the mo-
bile payment system Swish. The Royal Institute 
of Technology even thinks that paper money 
will disappear by 2022. The 10-million country 
now only has 25 bank branches nationwide that 
accept cash (in 7-million Bulgaria they exceed 
3,000). And in the five years since e-payments 
have been encouraged by the state, the collec-
tion of taxes such as VAT has increased by 30%. 
 
AND, OF COURSE, WE SHOULD NOT FOR-

GET the world’s most populous country. "China 
will develop in a very different way from the 
other main markets. This will probably be the 
first wholly cashless society,” BMW Group CEO 
Harald Kruger said in an interview for Bulgaria 
ON AIR last March. "There will be differences 
between Europe and the United States. So today 
we need a game plan for all three regions." 
In China, electronic and especially mobile pay-
ments have developed at breakneck speed. To 
some extent the Chinese banks are to blame 
for this: cumbersome, complacent institutions 
that serve giant state-owned companies and 
have never been particularly interested in at-
tracting individual clients. This paved the way 
for tech companies such as Tencent and Ali-
baba. 

THE BENEFITS OF PARTING WITH MONEY as 
we know it are many. Electronic payments are 
easier to trace and hinder any illegal operations 
– from drug trafficking to international terrorism. 
Tax collection is much easier. Huge savings are 
made – Bank of America, for example, spends 
$5 billion each year to process paper money 
flows and maintain its ATM network, The Finan-
cial Times says in an analysis on the subject.
There are also many advantages for the individ-
ual. Electronic money is germ-free (in contrast, 
last year scientists examined $1 bills and found 
that hundreds of species of microorganisms live 
on each of them – causing acne, for example. 

They also identified vaginal bacteria, microbes 
from saliva, DNA from cats and dogs. Some 80% 
of $10 bills showed traces of cocaine). 
Electronic money is also safer. The chance of 
being robbed still exists, but it would require 
well-trained and competent hackers, who are 
unlikely to engage in petty theft. Besides, such 
theft is not accompanied by the usual risk of be-
ing beaten up afterwards. 

NATURALLY, THERE ARE ALSO DISADVAN-
TAGES. The main one coincides with the main 
advantage: the simple fact that all payments are 
traceable. We certainly wouldn’t mind the gov-
ernment using them to catch drug lords or smug-
glers. But we would hardly want the government 
to know all our purchases – for example, a bottle 
of homemade excise-free brandy or our favour-
ite sex toys. 
Sweden already has an organisation for the pro-
tection of cash, called Kontantupproret  (Cash 
Rebellion). This may sound like a haunt of an-
archists but, in fact, its leader is Bjorn Eriksson, 
a former head of Interpol. And their arguments 
are quite reasonable: what happens if we move 
to an electronic system and something disturbs 
it? This could simply be a fallen power line, ma-
chine malfunctioning, mismanagement or cyber-
terrorism. The result will be the same: complete 
chaos. And then only one thing could come to 
the rescue: the good old microbe-and-virus-cov-
ered paper money. 
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THINGS TO CONSIDER WHEN 

SENDING MONEY

One of the biggest concerns for many 
of the one million Bulgarians who now 
live abroad is how they can continue 
to financially support their families who 
reside in Bulgaria. There are now more 
ways to transfer money overseas than 
ever, but the costs associated with fees, 
commissions, and the unfavourable 
exchange rates that some services offer 
means that sending money to loved 
ones back home can still be a very 
expensive process.
And there are other legitimate issues 
that need to be considered as well. An 
exhaustive document submitting process 
can mean a severe delay in a potentially 
vital payment being processed, leaving 
the sender frustrated and unable to 
transfer the funds on time. Remittance 
fraud is a genuine risk too and so 

КАКВО Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ, 
КОГАТО ПРЕВЕЖДАМЕ ПАРИ

Една от грижите за много от близо 
милион българи, живеещи зад граница, 
е как да продължат да подпомагат 
финансово семействата си в България. 
Вече има различни варианти за 
чуждестранни преводи, но таксите, 
комисионните и неблагоприятните 
обменни курсове, предлагани от някои 
услуги, все още правят изпращането на 
пари много скъп процес.
Освен това трябва да се имат предвид 
и юридическите въпроси. Един бавен 
процес на подаване на документи 
може да означава сериозно забавяне 
на важно плащане и да разочарова 
изпращача, без той да може да 
прехвърли средствата навреме. 
Измамите с парични преводи също 
са сериозен риск и трябва да се имат 
предвид, когато избираме как да 

should be considered when selecting how 
to send money home, as should the fact 
that there may be recipients you may wish 
to transfer money to who don’t have their 
own bank account. 

MADE IN BULGARIA

To solve these issues, the Bulgaria-based 
Skrill Send Direct team has developed 
a flexible and user-friendly way to send 
money back home, to either a bank 
account or a digital wallet which can be 
converted into cash without incurring 
any additional fees. Transactions are 
encrypted, can be made in 40 different 
currencies, and are calculated using 

industry leading exchange rates and fees.

MORE THAN €800M SENT TO 

BULGARIA

Over €800m was sent back to Bulgaria 

from citizens working overseas in the 

past year and this value may increase 

in the future. For Bulgarians working 

internationally it’s important to know that 

they can help the people that rely on 

them in Bulgaria, so it is equally important 

that they select the right service to 

process remittances.

пратим пари у дома, както и фактът, 
че някои получатели може би нямат 
собствена банкова сметка. 
 
РЕШЕНИЕ СЪЗДАДЕНО В БЪЛГАРИЯ

За да разреши тези проблеми, 
българският екип на Skrill Send Direct 
разработи гъвкав и лесен начин за 
изпращане на пари в България до 
банкова сметка или онлайн портфейл, от 
който могат да се прехвърлят пари без 
допълнителни такси. Трансакциите са 
криптирани, могат да се извършват в 40 
валути и се изчисляват според водещите 
в бранша валутни курсове и такси. 

ПОВЕЧЕ ОТ 800 МИЛИОНА ЕВРО 
ИЗПРАТЕНИ В БЪЛГАРИЯ

Над 800 млн. евро са изпратени в 
България за изминалата година от 
сънародници, работещи в чужбина.
Възможно е тази сума да се увеличи в 
бъдеще. За българите, работещи извън 
страната, е важно да знаят, че могат да 
помогнат на хората, които разчитат на 
тях в България. Също толкова важно е и 
да могат да изберат подходящата услуга 
за паричните преводи.

Why Bulgarians living 
overseas need to 
consider how they 
send money back 
home

Защо българите в 
чужбина трябва да 
обмислят начина, 
по който изпращат 
средства в България 

"Over €800m1 was sent 
back to Bulgaria from 
citizens working overseas in 
the past year”

"Над 800 млн. евро1 са изпратени  в 
България за изминалата година от 
сънародници, работещи в чужбина”
1. Източник: Българска Народна Банка

skrill.com/send-direct

1. Source: Bulgarian National Bank



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

28

To obtain a professional qualification for a designer in Italy or France will 
cost you between 3500 and 6000 Euros for one year. For a qualification in 
the same profession in Bulgaria, you would pay circa 750 Euros, with no 
difference in the quality of the education or acquired skills.

TThe good news is that, even if you live in another country, there are al-
ready licensed educational centers offering online high quality training, 
leading to high results. One of these innovative centers is Net It 
(www.netit.bg). The center is known for its programs in the training of 
people looking for a freelance career. 

The training center develops 4 popular academies - DesignAcademy.bg, 
AccountingAcademy.bg, MarketingAcademy.bg and SoftwareAcademy.bg

For almost all of its courses, Net It offers distance learning with video re-
cordings of lectures and live consultations in virtual classrooms. Each par-
ticipant can thus have a live interaction with a qualified lecturer and ask 
questions or share his work so that it could be assessed and improved. 

Exams in theory and practice are also organized online, allowing you to 
be evaluated without going to the learning center.

Each training program provided by Net It also includes free of charge the 
course “How to start as a freelancer”, which is an online course and 
teaches us how to start a career as a freelancer. 

You can thus qualify, among others, in graphic, interior or web design, as 
an IT specialist or an e-commerce expert, and start finding your first cli-
ents through the Internet.

No matter where you are located on the globe, you already have the op-
portunity to receive a professional qualification from a licensed educa-
tional center in Bulgaria, with a diploma which will be valid in the entire 
European Union.

BULGARIAN VOCATIONAL 
EDUCATION, ACCESSIBLE ALSO 
ABROAD THROUGH NEW 
TECHNOLOGIES IN ONLINE 
TRAINING

а оуче рофесонана афая а анер  Иая 
 Франя е  сруа меу 3500  6000 еро а ена она. 
За афая о саа рофеся  Баря, бе раа  р-
обе уменя  ачесоо на реоаане, бхе а 
ооо 750 еро.

обраа нона е, че ор  а еее  руа раа ече ма 
енран учебн енрое, реаа онан обученя с соо 
ачесо, ое о со реуа. Ен о е ноан 
енрое е Не И (www.netit.bg). То е есен с рораме с 
а оооа на хора, рсе арера на собона раа. 

Учебня енр раа 4 оуярн ааем – 
DesignAcademy.bg, AccountingAcademy.bg, MarketingAcademy.bg 
  SoftwareAcademy.bg

За оч сч со урсое, Не И реаа монос а с-
анонно обучене с еоас о рссен е  он-
суа  руан асн са. В ях се учасн б 
мо  а ра с афран еор а ааа рос  
а сое сояа рабоа  я а бе оенена  оррана.

Ие о еоря  раа со са оранран онан, оео 
оояа а бее оенен бе а сае  учебня енр.

Kм сяо обучене  Не И беано се ча  урс “Сар 
 френса”, оо се роеа  онан форма  н уч а а 
аочнем арера на собона раа.

ПоПо о начн бхе мо а се афрае  рафчен, не-
рорен  уеб анер, рорамс, есер о ееронна р-
оя  ру, а се оа а намере сое р ен чре 
Инерне. 

Бе начене  оя час на емноо бо се намрае, ече мае 
монос а оуче рофесонана афая о ен-
ран учебен енр  Баря. 

БЪЛГАРСКО ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСТЪПНО 
И В ЧУЖБИНА ПОСРЕДСТВОМ 
НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА

Иян саа Не И ре 2014 . Пре обученя оаа са фоусра-
н  сфераа на еероннаа роя, а енр раоаа с ена 
аа с 12 меса. нес Не И ма фа  3 раа,  оо са рао-
оен 15 учебн а с оба о на 1000 аран мера. не-
ня аае на енра е 320 меса, о оо 150 с омр.

ОСНОВАТЕЛ И ГЛАВНА ДВИЖЕЩА СИЛА ЗАД УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НЕТ ИТ. 
ИЛИЯН ПЕТРОВ 
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Катастрофата с 
криптовалутите

В зависимост кого попитате, криптовалу-
тите са спекулативен балон, перспективна, 
но още недоразвита идея, или окончателно-
то средство да се избавим от тиранията 
на правителствата и централните банки. 
Ако се съди по едно съвсем прясно изследва-
не на холандския икономист Алекс Де Врайс, 
те могат да се окажат и факторът, който 
да заличи целия ни досегашен напредък в 
борбата с промените в климата. 

Де ВРАЙС ОТДАВНА предупреждава, че по-
стоянно растящата популярност на Bitcoin 
и останалите криптовалути (вече някол-
ко хиляди на брой) поглъща все повече из-
числителна мощ - и колосални количества 
електроенергия. Още преди година той 
пресметна, че само bitcoin годишно поглъ-
ща повече ток, отколкото цяла България. 
Сега последното му проучване, публикувано 
в реномираното издание Joule и проверено 
от други учени, дава още по-тревожни ре-
зултати. Ако темпото на растеж на Bitcoin 
се запази, до края на тази година електрон-
ната валута ще поглъща 0.5% от светов-

ното производство на електроенергия - 
тоест колкото цяла Холандия. А към края 
на 2019 консумацията й ще е вече 1.8% от 
световното производство - или повече от 
добиваното от всички соларни централи на 
планетата. Това на практика би заличило 
целия крехък напредък в областта на възоб-
новяемата енергия. 

НИКОЙ Не Се СъМНЯВА, Че популярност-
та на Bitcoin е чисто спекулативна - всъщ-
ност тъкмо това привлича нови инвести-
тори. За последната година и половина 
криптовалутата претърпя десеткратно 
поскъпване, после се срина със 75% и накрая 
пак удвои стойността си. Един биткойн, 
който през 2011 се продаваше за петдесе-
тина лева, в момента на написване на тази 
статия струва 12 902 лева. 
Разбира се, има и други причини криптова-
лутите да са популярни - извън желанието 
за бързо и лесно забогатяване. Мнозина 
виждат в тях надеждата да запазим сво-
бодата си при очертаващото се постепен-
но премахване на книжните пари по света. 

Bitcoin позволява да купувате и продавате, 
без постоянно да ви наблюдават властите. 

НО ТОВА Не ОТМеНЯ проблема с енер-
гийното потребление. Разрастването на 
криптовалутите изисква все повече и все 
по-мощни сървъри. Една-единствена тран-
закция с биткойн в момента поглъща тол-
кова ток, колкото консумира едно стан-
дартно американско домакинство за цял 
месец, подчертава Де Врайс. 
В момента енергийното потребление на 
Bitcoin расте с 20%... на месец. Ако това 
продължи, криптовалутата ще поглъща 
цялото световно производство на енергия 
още през януари 2021.
Почитателите на Bitcoin обвиняват Де 
Врайс, че е твърде песимистичен. Той твър-
ди обратното - изследванията му не обхва-
щат нелегалните транзакции, които никак 
не са малко, така че всъщност заключения-
та му може да са даже твърде оптимистич-
ни. Единствената ни надежда, смята холанд-
ският учен, е правителствата най-после да 
се вразумят и да се намесят дотогава. 

Текст КАлИН АНгЕлОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Ако расте със сегашното темпо, Bitcoin ще поглъща цялото 
световно производство на енергия още през 2021 година
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If it grows with the present rate, Bitcoin will be consuming the entire 
global energy production as early as in 2021

By KAlIN ANGElOV / Photography SHUTTERSTOCK

The Cryptocurrencies 
Disaster

Depending on who you ask, cryptocurrencies 
are a speculative bubble, a perspective, but still 
underdeveloped idea, or the definitive means to 
get rid of the tyranny of the governments and 
the central banks. looking at a very recent study 
by the Dutch economist Alex de Vries, they may 
turn out to be the factor that is to obliterate 
our entire progress until now in fighting climate 
change.

DE VRIES HAS LONG BEEN warning that the 
constantly growing popularity of Bitcoin and 
the other cryptocurrencies (already several 
thousand in number) is swallowing up an ever 
increasing amount of computing power - and 
colossal amounts of electricity. As early as 
one year ago he calculated that bitcoin alone 
is swallowing up more electricity per year, than 
the whole of Bulgaria. Now his latest research, 
published in the reputable Joule publication and 
verified by other scientists, gives even more wor-
rying results. If the rate of growth of Bitcoin re-
mains the same, up until the end of this year the 
digital currency will be consuming 0.5% of the 
world’s electricity production - i.e. as much as 
the whole of the Netherlands. And as of the end 
of 2019 its consumption will already be 1.8% of 
the global production - or more than the quantity 
produced by all solar power plants on the planet. 
This would practically wipe out the entire fragile 
progress in the field of renewable energy.

NO ONE DOUBTS, THAT the popularity of Bit-
coin is purely speculative - in fact this is pre-
cisely the thing that is attracting new investors. 
For the last year and a half the cryptocurrency 
underwent a tenfold rise in its price, then it col-
lapsed with 75% and finally it doubled its value 
again. One bitcoin, which in 2011 was being sold 
for around fifty BGN, is at the moment this article 
is being written worth 902 BGN.
Of course, there are other reasons for the cryp-
tocurrencies to be popular – outside the wish for 
getting rich easily and quickly. Many people see 

in them the hope for preserving our freedom with 
the emerging gradual removal of paper money 
around the world. Bitcoin allows you to buy and 
sell, without constantly being watched by the au-
thorities.

BUT THIS DOES NOT RULE OUT the problem 
with the energy consumption. The growth of the 
cryptocurrencies demands ever more numerous 
and ever more powerful servers. A single bitcoin 
transaction at the moment consumes as much 
electricity, as does a standard American house-
hold for an entire month, De Vries emphasizes.

At the moment the energy consumption of Bit-
coin is growing by 20%... per month. If this con-
tinues, the cryptocurrency will be devouring the 
entire world’s energy production as early as in 
January 2021.
Bitcoin’s admirers are blaming De Vries for be-
ing too pessimistic. He maintains the opposite 
– his research does not include the illegal trans-
actions, which are not at all few in number, so 
actually his deductions are one may say too opti-
mistic. Our only hope, the Dutch scientist thinks, 
is for the governments to finally come to their 
senses and to interfere until then. 
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роботът, 
който ще ви 
оСтави без 
работа

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

За половината познати професии има "висок риск" да 
бъдат автоматизирани още до 10-15 години
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Преди две години The Financial Times направи любопи-
тен експеримент: изправи водещата си репортерка 
Сара О'Конър срещу компютърна програма, нарече-
на Emma. Двете едновременно получиха актуалните 
данни за заетостта във Великобритания; задачата 
им бе да ги превърнат в готова за публикуване допис-
ка и да я изпратят до редактора. 

EMMA Се СПРАВИ зА 12 МИНУТИ, срещу 35 за Сара. 
Текстът й бе добре структуриран, с адекватно доба-
вени други данни, и идеално коректен граматически. 
Вероятно бихте го намерили за малко скучен - твър-
де обстоятелствен и изпъстрен с излишни числа. На 
Emma засега й липсва основното журналистическо 
умение - способността да отсее важното и интерес-
ното от скучното. Но това, уви, важи и за немалко 
журналисти от плът и кръв. 

ТОВА е САМО КУРИОзеН експеримент, разбира се 
- на този етап не се очертава машини да заменят 
хората в медиите. Но той все пак убедително показ-
ва, че никой не е застрахован от опасността да бъде 
изместен от робот. 
Ето ви и друг пример: веригата за продажба на бельо 

Cosabella реши да замени дотогавашната си реклам-
на агенция с AI платформа, разработена от компани-
ята Adgorithms и наречена Albert. Натоварен с цялата 
отговорност по рекламните и маркетинг кампании, 
Albert още след първия си месец работа увеличи ефек-
тивността на онлайн рекламата на фирмата с 50%, 
намалявайки същевременно разходите й с 12%. След 
три месеца ефективността вече бе със 155% по-го-
ляма. 
Апокалиптичните фантастики като "Терминатор" и 
"Матрицата" ни плашеха, че машините може да ни 
изтребят или поробят. Сега доста по-реалистични-
ят сценарий е просто да ни отнемат работата. При 
това не в неопределеното бъдеще, а след пет до де-
сет години. И България, по всичко личи, е от особено 
застрашените държави. 

"СТРАХОВеТе ОТ AI АПОКАЛИПСИС са силно преу-
величени", писа Даниела Рус, професор по роботика 
от Масачусетския технологичен институт, в ста-
тия за FT Weekend. "Дори и след огромния напредък в 
тази област в последно време, изкуственият инте-
лект е далеч зад хората в области като възприятие, 
рационално мислене, комуникация и творчество.  
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 липсва му социална интелигентност, как-
то и умението да съставя необичайни ком-
бинации или идеи". Но това не значи, че AI не 
е достатъчно напреднал да отнема работни 
места. Точно както преди столетие маши-
ните преобразиха селското стопанство и 
пратиха много селяни към градовете, така 
изкуственият интелект ще преобрази съ-
временната промишленост, смята Рус. 

ДОТУК ВСИЧКО зВУЧИ ПОзНАТО: подобни 
прогнози витаят в пространството вече 
от години. Но сега един детайлен доклад на 
ОЕСD се опитва да хвърли светлина върху 
най-важния въпрос: колко застрашени от 
автоматизация са работните места в от-
делните индустрии, и в кои държави рискът 
е по-висок. 
Първият опит за такъв анализ бе напра-
вен още през 2013 от Карл Фрей и Майкъл 
Осборн, учени от Оксфордския универси-
тет. Разглеждайки само икономиката на 
САЩ, те стигнаха до шокиращия извод, че 
до едно или най-много две десетилетия 47% 
от всички човешки дейности вече ще се 
вършат от роботи. Заключенията на Фрей 
и Осборн са обобщени по симпатичен начин 
на сайта willrobotstakemyjob.com - трябва 
само да въведете професията си, и ще раз-
берете какъв е шансът за автоматизация 
(за пишещи журналисти е 11% - "нямате 
грижи", казва сайтът). 

АНАЛИзъТ НА ФРеЙ И ОСБОРН предизвика 
много спорове. Три години по-късно излезе 
друго мащабно проучване, на Арнц, Циеран 
и грегъри, което смята, че в близко бъдеще 
застрашени от автоматизация са не 47%, 
а 9% от работните места в САЩ. Дори и 
това е достатъчно притеснително, защо-
то става дума за 13 милиона души. И по-
неже застрашените работни места не са 
разпределени равномерно из страната, а 
са съсредоточени в отделни места, това 
заплашва да доведе до криза, надхъврляща 
тази от срива на американската автомо-
билна индустрия през 50-те. 

НОВИЯТ ДОКЛАД НА OECD, съставен от 
любица Неделкоска и гленда Куинтини, има 
две основни достойнства в сравнение с 
предишните: първо, той разглежда и много 
други държави, а не само САЩ; и второ, от-
чита доста повече фактори. 
Заключенията му обаче са все така притес-
нителни. За 14% от работните места в раз-
глежданите държави има много висок риск 
от автоматизация в следващото десетиле-
тие (над 70 на сто). За други 32% рискът е 
висок (между 50 и 70 на сто). Ако отчетем 
населението на включените в изследването 
32 държави, това означава, че за 210 мили-
она души има над 50% шанс да загубят рабо-
тата си в следващото десетилетие. 

КОИ СА НАЙ-зАСТРАШеНИТе ПРОФеСИИ? 
За разочарование на нарастващите орди 
почитатели на Master Chef, най-рисковият 
сектор е приготвянето на храна. Следват 
строителството, почистването, селско-
то стопанство, шофирането, търговията 
на дребно. Науката и здравеопазването 
изглеждат по-скоро сигурни. А най-малка е 
заплахата за политиците (колкото и да съ-
жаляваме за това) и за учителите. 

БъЛгАРИЯ Не е ВКЛЮЧеНА в списъка - но 
там са страни от нашия регион, като гър-
ция, и със сходно икономическо развитие, 
като Словакия. И за двете рискът от авто-
матизация е сред най-високите. 
Като цяло работещите в по-развитите 
страни са по-малко заплашени от онези в 
държавите със средни доходи. Но рискът 
зависи до голяма степен и от профила на 
конкретната икономика, а също и от неща 
като работна култура и среда. 
Словакия е всъщност страната с най-го-
лям дял силнорискови професии (почти 65%), 
следвана от литва, Турция и гърция. 
Чехия, Русия и Австрия са в средата на ска-
лата. В най-голяма безопасност са работ-
ните места в страни като Финландия, Нова 
Зеландия и Норвегия. 

ОБЯСНеНИЯТА СА НАЙ-РАзЛИЧНИ. Слова-
кия например има изключително силно раз-
вита автомобилна промишленост - сектор, 
който дава вече почти четвърт от Брут-
ния вътрешен продукт. А автомобилната 
промишленост е сред най-податливите на 
автоматизация. Да не говорим, че с очак-
ваното настъпление на електрическите 
автомобили, които са доста по-прости за 
производство от тези с вътрешно горене, 
нуждата от работна ръка в сектора ще на-
малее. Това впрочем би засегнало и добре 

развиващите се в България производства 
на автомобилни компоненти. 
От друга страна, най-развитите страни 
са с нисък риск и поради факта, че повече-
то подлежащи на автоматизация работни 
места там вече са автоматизирани. 

ПО ПРОгНОзНИТе ЧИСЛА може да се спори 
много, но няма съмнение, че в близко бъде-
ще милиони хора ще се окажат ненужни на 
трудовия пазар. Успокояващото обяснение 
на икономистите е, че те ще се пренасо-
чат към други, по-висококвалифицирани 
дейности. Но това обяснение не отчита 
един дребен факт: повечето загубени ра-
ботни места ще са именно в секторите с 
най-ниска квалификация. Реалистично ли е 
да очакваме, че майстор на кебапчета или 
шофьор на товарен камион може да стане 
програмист? 
Човечеството е преживявало само едно со-
циално сътресение от подобен мащаб: с на-
чалото на Индустриалната ера. Тя предиз-
виква десетилетия на несправедливости, 
бунтове и кървави революции. Има ли опас-
ност това да се повтори? Повечето ана-
лизатори не вярват в това. Те смятат, че 
обществото ще намери начин да се справи 
цивилизовано с промяната. "Не се очаква 
световното богатсво да започне да нама-
лява от навлизането на изкуствения инте-
лект. А ако то се увеличава, ще остават 
повече пари за преразпределение", смята 
Даниела Петкова, изпълнителен директор 
на пенсионноосигурителната компания "До-
верие". Как ще се случва това преразпреде-
ление - дали чрез нашумелия напоследък уни-
версален базов доход, или по други начини 
- тепърва трябва да се измисли. Проблемът 
е само, че това е задача за политиците. А 
те, както видяхте, са недосегаеми за из-
куствения интелект. 



35June 2018



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

36

Half of the known professions are at “high risk” of being 
automated in 10-15 years

By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHUTTERSTOCK

Will Robots Rob 
you of your Job?

Two years ago, The Financial Times conducted an interesting experiment: 
it put its leading reporter Sarah O'Connor against a computer programme, 
called Emma. Both simultaneously received current UK employment data; 
their task was to write a report and to file it to the editor for publication. 

EMMA FILED IN 12 MINUTES, Sarah did so in 35. Emma’s copy was 
well-structured, supplemented with relevant other data, and grammatically 
flawless. You’d probably find it a bit boring – very detailed and full of unnec-
essary figures. For the time being though,  Emma lacks the most important 
journalistic skill: the ability to distinguish the newsworthy from the dull. But 

this, alas, is also true of many flesh and blood journalists. 

THIS IS ONLY A CURIOUS EXPERIMENT, of course – at this stage ma-
chines are unlikely to replace humans in the media. Nevertheless, this con-
vincingly shows that nobody is insured against the danger of being replaced 
by a robot.  
Here is another example: lingerie retailer Cosabella decided to replace its 
digital ad agency with an AI platform, developed by Adgorithms and called 
Albert. Charged with full responsibility for ad and marketing campaigns, 
even after just one month Albert increased the company’s return on online 

"Безработни" - част от мемориала "Ф. Д. Рузвелт" във Вашингтон
'Umeployed' - part of the F. D. Rousevelt Memorial in Washington
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advertisement by 50%, while at the same time cutting costs by 12%. After 
three months, the return was 155% higher. 
Apocalyptic sci-fi action films such as “The Terminator” or “The Matrix” 
scared us that machines could destroy or enslave us. The much more real-
istic scenario now is simply that they will take away our jobs. Moreover, not 
in the indefinite future, but in five to ten years’ time. And Bulgaria, it seems, 
is among the particularly vulnerable countries. 

"FEARS OF AN AI APOCALYPSE are hugely inflated," Massachusetts Insti-
tute of Technology roboticist Daniela Rus wrote in an article for FT Week-
end. "Even with all of the major advances being made in this realm today, 
AI comes nowhere close to people in terms of perception, reasoning, com-
munication and creativity. It lacks social intelligence and can’t put together 
unfamiliar combinations of ideas." But this does not mean that AI is not 
sufficiently advanced to displace jobs. “Just as machines transformed the 
world of agriculture a century ago, AI and robotics will profoundly impact 
many modern industries,” Rus says. 

ALL THIS SOUNDS FAMILIAR: such forecasts have been made for years. 
But now a detailed ОЕСD report is trying to shed light on the most important 
question: how threatened by automation are the jobs in the different indus-
tries, and which countries face the highest risk. 
The first attempt at such an analysis was made back in 2013 by Oxford 
University scientists Carl Frey and Michael Osborne. looking only at the US 
economy, they reached the shocking conclusion that in one or at most two 
decades, 47% of all human activities would be done by robots. Frey and 
Osborn’s conclusions are nicely summarized at willrobotstakemyjob.com – 
all you need to do is enter your profession to see the chance of automation 
(for writing journalists it is 11% - "no worries", the website says). 

FREY AND OSBORN’S ANALYSIS gave rise to much dispute. Three years 
later, another large-scale study was conducted by Arntz, Zierhan and Greg-
ory, which estimated that in the near future automation will threaten only 
9% rather than 47% of jobs in the US. Even that is worrying enough though, 
for it concerns 13 million people. And because the vulnerable jobs are not 
distributed equally across the country but are centred in certain places, this 
could well lead to a crisis exceeding that of the collapse of the American 
car industry in the 1950s. 

THE NEW OECD REPORT, compiled by ljubica Nedelkoska and Glenda 
Quintini, has two main advantages compared to the previous ones: first, it 
looks at many other countries, not just the US; and, second, it takes a lot 
more factors into account. 
Its conclusions, however, are still worrying. About 14% of the jobs in the 
surveyed countries are at a very high risk of automation in the next decade 
(over 70%). For another 32% the risk is high (between 50% and 70%). If we 
take into account the population in the 32 countries included in the study, 
this means that 210 million people face a 50% chance of losing their jobs 
in the next decade. 

WHICH ARE THE MOST VULNERABLE JOBS? To the chagrin of the 
growing number of MasterChef fans, food preparation is the sector most at 
risk. Follow construction, cleaning, agricultural labour, driving, retail trade. 
Science and healthcare look pretty safe. least threatened are politicians 
(regrettably) and teachers. 

BULGARIA IS NOT INCLUDED in the list – but it does include countries 
from our region, such as Greece, and countries with a similar economic 
development, such as Slovakia. For both countries the risk of automation 
is among the highest. 
In general, workers in the more developed countries are less at risk than 
those in middle-income ones. But the risk also largely depends on the pro-
file of each economy, as well as on factors such as work culture and 
environment. 

Slovakia is actually the country with the highest share of high-risk profes-
sions (almost  65%), followed by lithuania, Turkey and Greece. 
The Czech Republic, Russia and Austria are in the middle of the scale. 
Jobs in countries like Finland, New Zealand and Norway are most secure. 

THE EXPLANATIONS VARY. Slovakia, for example, has an extremely strong 
automotive industry – a sector that now yields almost a quarter of GDP. And 
the automotive industry is among those most susceptible to automation. Not 
to mention the fact that with the expected advance of electric cars, which 
are a lot simpler to produce than internal combustion cars, the need for 
labour in the sector will decrease. This, incidentally, would also affect the 
well-developed automotive components production in Bulgaria. 
On the other hand, the most developed countries are also less at risk be-
cause most jobs liable to automation have already been automated there. 

THE PROJECTED FIGURES can be argued a lot, but there is no doubt that 
millions of people will prove superfluous in the labour market in the near 
future. The reassuring explanation of economists is that they will retrain for 
other high-skill jobs. But this explanation does not take into account one 
small fact: most jobs will be lost precisely in the low-skill sectors. Would it be 
realistic to expect a grill master or a truck driver to become a software writer? 
Humanity has experienced only one social turmoil of this scale: the begin-
ning of the Industrial Age. It led to decades of injustice, riots and bloody 
revolutions. Is there a danger of this being repeated? Most analysts don’t 
think so. They believe that society will find a way to cope in a civilized man-
ner with the change. “The advent of artificial intelligence is not expected 
to erode global wealth. And if it increases, more money will be left for 
redistribution,” says Daniela Petkova, CEO of Doverie Pension Assurance 
Company. How this redistribution will happen – whether through the much 
talked about universal basic income or in some other ways – is yet to be 
figured out. The problem is only that this is a task for politicians. And they, 
as we’ve seen, are immune to artificial intelligence. 
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12.5% OF BULGARIANS LIVE ELSEWHERE IN THE EU

THE CURSE OF THE 
CYRILLIC ALPHABET

Eдна осма, или 12.5%, от българите в трудоспособна възраст живеят в друга страна 
от Европейския съюз, показва последните данни на Eurostat. Това е с цели 8% повече 
спрямо 2007, първата година от европейското членство на страната. 

ПО ТОзИ ПОКАзАТеЛ България се нарежда на шесто място в общността. С най-голям 
дял на живеещите зад граница е Румъния (почти 20%), следват литва, Хърватия, Пор-
тугалия и латвия. 
На другия полюс са Швеция и Франция, при които едва 1.3% от населението живеят в 
друга страна от ЕС, Великобритания (1.1%) и германия (само 1%). 

зА ПОСЛеДНИТе ДеСеТ гОДИНИ най-голяма отрицателна промяна - тоест загуба на 
трудоспособно население - са претърпели Румъния, латвия, литва и България. За смет-
ка на това в Кипър делът на живеещите навън е спаднал от 7.1% до едва 3.9%, тоест 
значителен брой са се завърнали у дома. 
Напук на често повтаряните мантри за "изтичането на мозъци" обаче, само около една 
четвърт от българските емигранти в ЕС са с висше образование - един от най-ниски-
те проценти след тези на Румъния, Португалия и Хърватия. Най-висок дял на висшисти 
има сред работещите навън французи, ирландци и финландци - над 60%. 

One eighth, or 12.5% of the active Bulgarian population, is living in other countries in the Euro-
pean Union, according to Eurostat latest figures. This number is 8% higher than the  one reported 
in 2007, the first year of Bulgaria's EU membership.

ACCORDING TO THIS INDICATOR, Bulgaria ranks sixth in the community. Romania has the 
highest share of people living abroad (nearly 20%), followed by lithuania, Croatia, Portugal, and 
latvia.
In the opposite end of the ranking are Sweden and France which have just 1.3% of their popula-
tion living in another country of the EU, Great Britain (1.1%), and Germany (only 1%). 

DURING THE PAST TEN YEARS those who suffered the biggest negative change in terms of 
losing active population are Romania, latvia, lithuania, and Bulgaria. In turn, Cyprus saw the 
share of its population living abroad decrease from 7.1% to 3.9%, which means that a significant 
number of Cypriots have returned home.
Contrary to the common belief about a “brain drain”, however, only about a fourth of the Bulgar-
ian emigrants in the EU have higher education - and that is among the lowest shares following the 
share of Romanian, Portuguese, and Croatian emigrants. France, Ireland, and Finland report the 
biggest share of emigrants with higher education who work abroad - more than 60%. 

Стотици български потребители на со-
циалната мрежа Twitter се оказаха с бло-
кирани профили, защото платформата се 
подвела от факта, че пишат на кирилица, 
и ги сметнала за руски ботове. През май 
компанията обяви, че ще засили мерките 
срещу фалшиви новини и злонамерени 
"тролове". По информация на уважаваното 
издание The Verge обаче потърпевши от 
това са и невинни български потребите-
ли, които установили, че профилите им са 
блокирани, а съобщенията им са скрити. 

Hundreds of Bulgarian Twitter users found 
their profiles in the social media blocked, as 
the platform got misled by the fact that they 
were writing in Cyrillic and thought they were 
Russian bots. last May the company an-
nounced it was going to increase its measures 
against fake news and ill-intentioned trolls. 
According to The Verge, however, innocent 
Bulgarian users turned out among the victims 
too - they found out that their profiles were 
blocked and their messages hidden. 

12.5% ОТ БЪЛГАРИТЕ 
ЖИВЕЯТ ДРУГАДЕ В ЕС

ПРОКЛЯТИЕТО 
НА КИРИЛИЦАТАБългарско училище в Полис Хрисохус, Кипър

Bulgarian school in Polis Chrysochous, Cyprus
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лиляна Павлова, министър за българското 
председателство на Съвета на ЕС, пред Bulgaria ON AIR 

Текст КАлИН АНгЕлОВ / Фотография ОлЕг ПОПОВ, ЙОРДАН СИМЕОНОВ

българия 
доказа, че вече 
не е периферна 

и догонваща

Г-жо Министър, дълги години осно-
вен упрек към всички управляващи 
в България бе, че нямат доста-
тъчно енергична и целенасочена 

външна политика, особено в рамките 
на еС. Сега българското председател-
ство на Съвета на европейския съюз бе 
използвано за налагането на една по-ак-
тивна роля за страната в европейските 
дела. Как виждате продължението на 
тази роля след края на председателство-
то?
Българската външна политика не е сезон-
но явление. Тя не е за шест месеца, а се 
основава на трайни ценности и интереси 
– мир, сътрудничество, добросъседство, 
демокрация, права, свободи и върховенство 
на закона. Това са принципите и ценности-
те в основата на Европейския съюз. Те са 
отразени в приоритетите на нашето пред-
седателство, в девиза и в посланията му. 
То беше шанс България да стане по-види-
ма, да освободи образа си от демодирани 
клишета. Мисля, че постигнахме това сред 

партньорите ни в Европа. 
Отзивите от организацията и резултати-
те на председателството са положителни 
и са основание да имаме по-високо само-
чувствие като народ и държава. Получихме 
висока оценка от всички партньори и ин-
ституции. Спокойно можем да кажем - Да, 
ние можем и знаем. 
Председателството беше шанс да фор-
мираме европейския дневен ред и ние го 
използвахме пълноценно в много области – 
миграцията, финансите на ЕС, заетостта 
и социалната политика, цифровия пазар и 
общество, защитата на потребителите, 
енергетиката и околната среда, външната 
политика и разширяването. За нас е важно, 
че имаме ангажименти за продължаване на 
направеното от нас от европейските ни 
партньори, които трябва да поемат щафе-
тата на ротационното шестмесечно пред-
седателство в следващите 12 месеца – Ав-
стрия и Румъния. През последните години 
ЕС беше съсредоточен върху това да дава 
отговор на възникващи кризи. Българското 

председателство се постара да пренасо-
чи вниманието на Съюза от кризите към 
бъдещето, особено към по-дълбоките про-
цеси на трансформиране на икономиките 
и обществата в Европа. Посоките на бъл-
гарския принос в това отношение са някол-
ко – дебати за следващата Многогодишна 
финансова рамка; силна социална Европа; 
младите хора в дебатите за бъдещето на 
Европа; развитие на демократичната леги-
тимност на ЕС.

Преди шест месеца разговаряхме за цели-
те, които българското председателство 
си поставя. Каква част от тези цели 
днес можете да сметнете за изпълнени? 
Какво не се случи според очакванията?
Тук е добре да говоря с конкретни приме-
ри. Ето няколко важни законодателни акта 
в различни области, които ЕС окончателно 
прие при Българското председателство. В 
опазването на околната среда - Регламент 
за мониторинга и докладването на еми-
сиите на въглероден двуокис и разхода на 
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гориво на нови тежки превозни средства 
и директивите от пакета за отпадъците. 
В енергетиката и климата - Регламент за 
споделяне на усилията в постигане на цели-
те на ЕС за климата и Директива за енер-
гийната ефективност на сградите. Това са 
важни регламенти, защото са свързани с 
въвеждане на модерен и чист транспорт, 
подобряване енергийната ефективност на 
сградите като се насърчи тяхното сани-
ране. В цифровия пазар - регламент, който 
слага край на географското блокиране, или, 
по-ясно казано, край на дискриминацията 
при пазаруване онлайн. В областта на си-
гурността - Регламент за система на ЕС 
за информация за пътуванията и разреша-
ването им. Този акт има особено важно 
значение за сигурността и защитата на 
външните граници на ЕС. В социалната 
област - Директива за командированите 
работници. Над тази директива работеха 
четири председателства преди Българско-
то. Разговорите през последните 5 месеци 
бяха дълги и тежки, дори продължаваха в  
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 малките часове, и в крайна сметка се по-
стигна баланс на решенията и се одобри от 
всички държави. С директивата се устано-
вява принципът на еднакво заплащане за ед-
накъв труд в сферата на услугите, положен 
на едно и също място с гарантирана правна 
сигурност на гражданите. 
Още е рано да анализираме какво не се е 
случило според очакванията ни. главното 
предизвикателство, което още стои пред 
нас, е да постигнем консенсус по реформа-
та на европейската система за убежище, 
известна като Дъблински регламент. Ние 
сме петото председателство, което тър-
си съгласие по този труден въпрос. Нашият 
принос е, че сменихме изцяло философия-
та на законодателния дебат, който беше 
сведен до спорове за преместването на 
мигранти и квотите за това. Българско-
то предложение, по което се надяваме да 
постигнем компромис, разглежда пробле-
ма във всичките му аспекти – охраната 
на границите, политиката на връщане на 
незаконните имигранти, третирането на 
проблема в корена му, т.е. европейската по-
мощ за страните – източници на миграция. 
Предстои ни напрегната работа в облас-
тта на цифровия пазар и общество – за ав-
торското право, аудиовизуалните медийни 
услуги, киберсигурността, телекомуника-
циите.

България върна в европейския дневен ред 
темата за включването на западните 
Балкани. Как се промениха отношенията 
в региона след това? Някои социологиче-
ски проучвания вече показват чувстви-
телно променени нагласи към България в 
страни като Македония, Албания и Черна 
гора...
България върна темата за европейската 
перспектива на Западните Балкани. Тема-
та за разширяване на ЕС не е част от при-
оритета ни. Много пъти повтаряме, че вся-
ка страна от региона трябва да  постигне 
определени резултати. Има условия, на кои-
то да отговарят и ние не искаме да даваме 
фалшиви очаквания на хората. 
Но не би било преувеличено да кажа, че Бъл-
гария пое ролята на регионален лидер, по-
ставяйки Западните Балкани като знаков 
приоритет на своето председателство на 
Съвета на ЕС. Случват се събития, които 
до вчера ни се струваха фантазия – Атина 
и Скопие никога не са били толкова близо 
до решаване на 27-годишния спор за името. 
Отдавна не сме били свидетели на толко-
ва двустранни и многостранни срещи на 
партньорите ни от Западните Балкани, 
заредени с толкова добра воля и констру-
ктивизъм. Факт са първите конкретни 
инициативи за регионално икономическо 
сътрудничество, които бяха подписани по 
време на срещата на върха между ЕС и За-

падните Балкани в София. Можем да кажем, 
че председателството ни донесе вятър 
на промяната в нашия дял на Европа, поло-
жителната промяна. Начертахме пътя на 
Балканите към ЕС. А именно тук, в София, 
на 17 май направихме решителна крачка 
напред. Започнахме да си говорим искрено 
и открито, доверието се възстановява, а 
това е много важно. Премиерът Борисов 
като обединител събра в София лидерите 
на държавите членки, страните от Запад-
ните Балкани и водещи финансови донори и 
партньори. Дори бих напомнила за срещата 
на 26 март във Варна на лидерите на ЕС-
Турция. Въпросът за европейското бъдеще 
на Западните Балкани отсъстваше през по-
следните пет години на масата на ЕС. И не 
само го поставихме, но и спечелихме под-
крепа и дългосрочен ангажимент за това. 
Следващото Австрийско председателство 
също заяви, че един от приоритетите му 
ще е свързан с темата, а получаваме не-
официални заявки и от други предстоящи 
ротационни председателства. 

Направете една реалистична прогноза 
кога страните от западните Балкани 
биха могли да станат членки на еС. И 

какви ефекти и ползи може да донесе 
това за България?
жан-Клод Юнкер прогнозира, че най-подгот-
вените – Сърбия и Черна гора – могат да 
се надяват на членство в ЕС най-рано през 
2025 година. Без да споря с него, аз не бих 
се ангажирала с прогноза за дата. Това са 
сериозни решения и трябва да се извърви 
нелесен път. Присъединяването ще изисква 
единодушие между 28 държави членки на ЕС. 
Присъединяването е процес, който се дви-
жи не от календар, а от реформи. Колкото 
по-рано кандидадите "си напишат домашно-
то“, толкова по-рано ще ги приветстваме 
в общия европейски дом. В усилията си те 
няма да бъдат сами. ЕС ще е до тях и ще 
го подкрепя – икономически и политически. 
В това отношение българската концепция 
за свързаността  на Западните Балкани и 
ЕС е фундаментална. Икономически, инфра-
структурно, образователно, дигитално и 
като всекидневни контакти те трябва да 
бъдат все по-свързани с ЕС, да падат не-
нужните бариери. Това е процес, който ще 
подобри живота на гражданите на тези 
страни и ще изгради трайна обществена 
подкрепа за европейския им път на разви-
тие. От друга страна, този процес ще по-
добрява средата за търговия и инвестиции 
в тях, ще намалява коренните причини за 
емиграция към държавите от ЕС. Мисля, че 
държавите членки осъзнават дълбокия си 
интерес от европейската перспектива на 
Западните Балкани. Ако Европа не е там, на 
нейното място ще бъде някой друг. И това 
може да ни струва скъпо. Светът няма да 
чака Европа да преодолее „умората“ си от 
разширяването и да добие отново „апетит“ 
за него. Другите големи международни иг-
рачи никога не се уморяват и имат несек-
ващ интерес. Изборът ни е прост: искаме 
ли този регион, който исторически, гео-
графски и културно е част от Европа, да 
се завърне и политически в нейното лоно, 
или предпочитаме той да остане изолиран 
и траен източник на несигурност, неста-
билност, заплахи? Министър-председате-
лят Борисов направи сравнение, че общото 
население на Западните Балкани е по-малко 
от Румъния – 17.5 милиона. А Брутният им 
вътрешен продукт се равнява на словаш-
кия. Потенциалът им за развитие обаче 
и огромен. Интеграцията им е напълно по 
силите на 505-милионния Европейски съюз.

Организирането на еднократни събития 
обикновено оставя след себе си скъпа и 
рядко използвана инфраструктура - все-
ки, който е виждал състоянието на олим-
пийските обекти в Атина, ще се съгласи. 
Как изглежда наследството на българ-
ското председателство от такава глед-
на точка?
Мисля, че няма да имаме такъв проблем.  

"Председателство-
то беше шанс 
България да стане 
по-видима, да 
освободи образа 
си от демодирани 
клишета. Мисля, че 
постигнахме това"
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 Всичко, което направихме за целите на 
председателството, ще функционира и 
след като то приключи. Националният дво-
рец на културата например ще продължи да 
действа като международен конгресен и 
културен център и да предоставя отлични 
условия за това. Нещо повече – председа-
телството ни помогна да ги рекламираме. 
Подобрената инфраструктура в София и в 
страната остава на разположение на граж-
даните и на туристите. Например, в нача-
лото на юли в София ще се проведе среща-
та 16+1 на Китай с европейските страни 
и НДК отново ще е домът за международни 
срещи на високо ниво.

Тези шест месеца, в които България ко-
ординираше процесите в съюза, съвпад-
наха с някои ключови преговори, напри-
мер около новия бюджет. Той трябваше 
да компенсира отпадането на вноска-
та на Великобритания, да намери нови 
средства за политики като опазване на 
границите и превенция на миграцията, 
и да преразгледа разходите по някои до-
сегашни пера така, че да ги направи по-
ефективни. Доколко взетите решения 
съвпадат с целите, които България пре-
следваше в тези преговори? 
Решения за бъдещата многогодишна фи-
нансова рамка на ЕС – от 2021 до 2027 го-
дина - още няма. Поставихме началото на 
дебатите за нея. Те ще бъдат в разгара 
си през австрийското предсе-
дателство. Постарахме се да 
дадем конструктивно начало 
- отчитайки финансовите по-
следствия от Брекзит и необ-
ходимостта да бъдат финанси-
рани нови политики - миграция, 
отбрана, сигурност, иновации, 
като същевременно не постра-
дат традиционни политики, 
които са в самата ДНК на съ-
юза – Политиката на сближава-
не и Общата селскостопанска 
политика.

Как ще се отрази на нашата 
страна решението за увели-
чаване на вноската в общия 
бюджет? Намаляват плаща-
нията по Общата селскостопанска поли-
тика, увеличават се тези за дигитална 
икономика и опазване на границите - как-
ви ще са ефектите върху българската 
икономика?
Не можем да кажем каква ще бъде вноска-
та на България в следващия бюджет на ЕС, 
преди да имаме съгласие и решение за него. 
България е сред държавите членки, които 
са готови да я увеличат, за да помогнат 
така да се попълни част от недостига, оч-
ертаващ се след излизането на Великобри-

тания. Не бива да се страхуваме от това, 
че бихме плащали повече в общата каса на 
ЕС, защото нетният баланс за страната 
ни ще остане положителен - какъвто е през 
цялото ни членство досега. 
Как евентуалните промени ще се отразят 
на България, е рано да прогнозираме. Про-
ектът, който Европейската комисия обяви 
на 2 май, съдържа само разпределение на 
средства по политики, а не по държави. 
Предложенията по държави ще бъдат обя-
вени най-рано в края на юни. Те ще се осно-
вават на специална формула в проекта за 
Общ регламент за европейските фондове. 
В него със сигурност ще има и други крите-
рии за разпределение освен БВП. От това, 
което знаем досега, България няма основа-
ния за притеснение. За двете най-големи 
политики на ЕС – Общата селскостопан-
ска и кохезионната – Комисията предлага 
стойности, сходни с предишния програмен 
период. Намаленията са минимални.  Зато-
ва пък предложението съдържа значителни 
увеличения на финансирането на политики, 
от които страната ни е заинтересована – 
трикратно за управлението на границите 
и миграцията, удвоен бюджет на програма-
та за академичен обмен „Еразъм +“, както и 
новия бюджетен пакет за Цифрова Европа, 
от който България ще може да се възползва 
максимално.

България има най-сериозния демограф-

ски проблем в европа и ако не промени 
тенденциите, пенсионната й система 
ще преживее много сериозни сътресения 
още към 2035-2040 година. Вместо да се 
мисли за внос на работна ръка отвън, 
най-разумното решение изглежда да се 
убедят емигриралите през последните 
десетилетия българи да се върнат. Как 
би могло да се случи това?
То вече се случва. През последните някол-
ко години средно 25 000 души годишно са 
напускали страната ни. Това число остава 

стабилно, но броят на завръщащите се по-
стоянно се увеличава до средно над 21 000. 
Нетната емиграция е спаднала до 4 000 
годишно, което е далеч под нивата от по-
следните три десетилетия.
България е четвърта в ЕС по икономически 
растеж – близо 4% през 2017. Безработи-
цата е 5.2% по данни на Евростат от на-
чалото на май. Средната работна заплата 
е нараснала с над 11% на годишна база. 
Спестяванията на българите са 46 мили-
арда лева - 47% от БВП. Страната ни има 
един от най-големите дялове на жилищна 
собственост, свободна от ипотеки – 82%.
Как тези тенденции да продължат? Като 
правим всеки ден страната си по-добро за 
живеене място. Икономическите показа-
тели и инфраструктурното развитие от 
последните години показват, че това се 
случва с ускорени темпове. Резултатите 
от изборите го потвърждават и правител-
ството е решено да продължи в тази посо-
ка. Присъединяването на България към ев-
рото е новата ни стратегическа цел. Тя е 
важна не само заради икономическите пре-
димства да сме част от общата валута, но 
и геостратегически – страната ни да бъде 
част от европейското ядро.

Резултатите от Българското председа-
телство са ясни за специалистите. Но 
ако трябва да обясните на обикновените 
хора ползите от него, какво бихте им 

казала?
Председателствата 
са задължение на всяка 
членка – нещо като де-
журство по Съюз. В този 
смисъл от него не могат 
да се очакват едностран-
ни ползи. Председателст-
ващата страна трябва 
да е честен посредник, 
независим арбитър и да 
улеснява законодател-
ните дискусии в ЕС. Но 
начинът, по който тя 
изпълнява тези свои за-
дължения, влияе много на 
мястото є в Съюза. Бъл-
гария се справи отлично и 
това допринесе за между-

народната є репутация. Трябва да започнем 
да се разделяме с комплексите ни на пери-
ферна и догонваща страна. България е пъл-
ноценна и активна участничка в живота на 
ЕС, тя има свои идеи, позиции, цели, които 
отстоява и постига. Не сме само обект, но 
и субект на политиките. Европа и светът 
научиха повече за родината ни. Тя никога 
досега не е била толкова често в между-
народните медии – и то с добро. Десетки 
хиляди делегати от всички държави членки 
бяха у нас и можаха на място да видят бъл-
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гарските постижения, история, култура, 
гостоприемство, креативност, чувство за 
хумор. Всичко това е важно за доверието 
и инвестициите в България, а оттук – за 
растежа, работните места, стандарта 
на живот. Така че от председателството 
може да няма видими незабавни ползи, но 
непреките са огромни. Председателство-
то създаде самочувствие на българската 
администрация и дипломация, че могат да 
се справят достойно със задачи, които до-
сега не са поемали. 

И все пак има и преки пол-
зи?
Разбира се. Ползите за Ев-
ропа са и ползите за Бълга-
рия. Да вземем дебатите 
за следващия многогодишен 
бюджет на ЕС. Инвестици-
ите от него са от жизнено 
значение за икономиката 
ни. Можем да кажем, че ус-
пяхме да насочим дискусии-
те за отстояване на тра-
диционните политики във 
финансирането. 
Европейската перспекти-
ва на Западните Балкани 
е една от гаранциите за националната ни 
сигурност – става дума за стабилността 
и сигурността на съседите ни, съответно 
и на България. Развитието на икономиче-
ско регионално сътрудничество в региона 
може да стимулира бизнес отношенията 
между нашите страни и да увеличи инвес-
тициите.
Координацията на социалните системи 
между държавите членки улеснява трудо-
вата мобилност на европейските гражда-
ни, една от четирите свободи на ЕС, от 
която българите от години прилагат. Но с 
осъвременяване на настоящите правила и 
подобряване на инструментите за сътруд-
ничество между държавите членки ще се 
осигури справедливост за мобилните граж-
дани и данъкоплатците.
Цялото законодателство в цифровата об-
ласт означава облекчения и нови възмож-
ности за българския бизнес, включително 
– за малкия и средния, инвестиране в диги-
талните умения и стимулиране на предпри-
емаческата дейност в IT технологиите.
Увеличаване на възможностите за научни 
изследвания и иновации, обмен на студенти 
и учене през целия живот са стъпки напред 
за създаване на Европа като добро място за 
работа и живот, за конкурентоспособност, 
работна заетост и икономически растеж.
Благополучието и просперитетът на все-
ки българин е богатство за цяла Европа, 
а България се доказа, че е пълноправен, 
достоен, стабилен, отговорен и доверен 
партньор. 

"България е 
четвърта 
в ЕС по 
икономически 
растеж – близо 
4% през 2017. 
Безработицата 
е 5.2% по данни 
на Евростат"
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lilyana Pavlova, Minister for the Bulgarian Presidency of the Council of 
the European Union, talks to Bulgaria ON AIR

By KAlIN ANGElOV / Photography OlEG POPOV, YORDAN SIMONOV

BulgaRia has 
PRoveD iT’s no 

longeR eu’s 
CaTChing-uP 

fRinge

Ms Pavlova, all Bulgarian power-
holders have long drawn criticism 
mainly about the lack of a suf-
ficiently vigorous and focused 

foreign policy, especially within the EU. Now 
this country has taken advantage of its Presi-
dency of the Council of the European Union 
to take up a more active role in European 
affairs. How do you see the follow-up to this 
role after the end of the Presidency?
Bulgarian foreign policy is not a seasonal phe-
nomenon. It does not last six months, it is based 
on durable values and interests: peace, coop-
eration, good-neighbourliness, democracy, rights, 
freedoms, and the rule of law. These are the core 
principles and values of the European Union. They 
are reflected in the priorities of our Presidency, 
in its motto and its messages. It gave Bulgaria a 
chance to become more visible, to clear its image 
of outdated clichés. I think we have achieved this 
among our partners in Europe.
The feedback on the organisation and results 
of the Presidency is positive and gives us every 
reason to boost our self-confidence as a nation 
and state. We have received high marks from 
all partners and institutions. We can safely say: 
Yes, we can and know how.
The Presidency was a chance to shape the Euro-
pean agenda and we made full use of it in many 
areas: migration, EU finance, employment and so-
cial policy, the digital economy and society, con-
sumer protection, energy and the environment, 
foreign policy and enlargement. It is important to 

know that our work will be carried on by Austria 
and Romania, our European partners to which 
the six-month presidency will rotate in the next 
12 months. In recent years, the EU has focused 
on responding to crises as they emerged. The 
Bulgarian Presidency tried to shift the Union’s at-
tention from crises to the future, especially to the 
deeper-going processes of economic and social 
transformation in Europe. Bulgaria is contributing 
to this in several aspects: the debate on the next 
Multiannual Financial Framework; a strong social 
Europe; involving young people in the debate on 
the future of Europe; increasing the democratic 
legitimacy of the EU.

Six months ago, we talked about the goals of 
the Bulgarian Presidency. What part of these 
goals can you consider achieved today? Can 
you specify what fell short of expectations?
let me answer by some specific examples. Sev-

eral important legislative acts in various areas 
were conclusively adopted by the EU during the 
Bulgarian Presidency. In environmental protec-
tion, the Regulation on the monitoring and report-
ing of CO2 emissions from and fuel consumption 
of new heavy-duty vehicles and the Waste Pack-
age directives. In energy and climate: the Effort 
Sharing Regulation to achieve the EU climate 
action targets and the Energy Performance of 
Buildings Directive. These are important regu-
lations because they require introducing mod-
ern and clean transport, improving the energy 
performance of buildings by encouraging their 
renovation. In the digital single market: a reg-
ulation that puts an end to geo-blocking or, to 
put it simply, an end to discrimination in online 
shopping. In the area of security: Regulation on 
a European travel information and authorisation 
system (ETIAS). This act is particularly impor-
tant for the security and protection of the EU 
external borders. In the social field: the Posted 
Workers Directive. Four previous presidencies 
have worked on this directive. The debate in the 
last five months has been long and difficult, go-
ing far into the night, but in the end a balanced 
solution was reached which was approved by all 
Member States. The Directive establishes the 
principle of equal pay for equal work performed 
in the same place in the services sphere, ensur-
ing legal certainty for citizens.
It is still too early to analyse what fell short of 
our expectations. The main challenge that still 
lies ahead is to reach consensus on the reform 

"If Europe is not 
there for the 
Western Balkans, 
somebody else will 
take its place. And 
that could cost us 
dearly"
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of the Common European Asylum System, also 
known as the Dublin Regulation. We are the fifth 
presidency that is trying to achieve concord on 
this difficult issue. We contributed by overturning 
the philosophy of the legislative debate, which 
had been reduced to disputes on the reloca-
tion of migrants and the respective quotas. The 
Bulgarian proposal, on which we hope to reach 
a compromise, addresses the problem in all its 
aspects: border security, the return of irregular 
immigrants, tackling the root cause of the prob-
lem, i.e. European assistance for the source 
countries for migration.
Hard work lies ahead in the digital single market 
and society: on copyright, audiovisual media ser-
vices, cybersecurity, telecommunications.

Bulgaria put the topic of Western Balkans 
integration back on the EU agenda. How 
have relations in the region changed since 
then? Some opinion polls find a substan-
tially changed attitude towards Bulgaria in 
countries like Macedonia, Albania and Mon-
tenegro...
Bulgaria revived the subject of the European 
perspective of the Western Balkans. The issue 
of EU enlargement is not part of our priorities. 
We’ve repeatedly said that each country in the 
region must achieve certain results. There are 
conditions that must be met and we do not want 
to raise any unrealistic expectations.
However, it would not be an overstatement to 
say that Bulgaria assumed the role of regional 

leader, adopting the Western Balkans as a pri-
ority emblematic of its EU Council Presidency. 
Events are happening that seemed impossible 
only yesterday: Athens and Skopje have never 
been so close to resolving the 27-year-old name 
dispute. It’s been a long time since we’ve seen 
our Western Balkan partners hold so many bilat-
eral and multilateral meetings, everybody there 
being so well-intentioned and constructive. The 
first concrete initiatives for regional economic 
cooperation are already a fact. They were signed 
during the EU-Western Balkans Summit in Sofia. 
We may well say that our Presidency brought a 
wind of change to our part of Europe, a change 
for the better. We mapped out the path of the 
Balkans to the EU. And it was here, on May 17 
in Sofia, that we took a decisive step forward. 
We began talking to each other honestly and 
openly, trust is being restored, and this is very 
important. As a unifier, Prime Minister Borissov 
gathered in Sofia the leaders of the EU Member 
States, the Western Balkan countries, and lead-
ing financial donors and partners. I would even 
recall the EU-Turkey leaders meeting in Varna 
on March 26. The EU has ignored the question 
of the Western Balkans’ European future over 
the last five years. We not only reintroduced it on 
the agenda, we also enlisted support and a long-
term commitment to it. The Austrian Presidency 
which comes next has also said that one of its 
priorities would be related to the subject, and 
unofficially we are hearing about similar plans 
from other upcoming presidencies, too.

When can the Western Balkan countries be 
realistically expected to join the EU? And how 
could this impact and benefit Bulgaria?
Jean-Claude Juncker forecast that the best pre-
pared countries, Serbia and Montenegro, can 
hope for EU membership in 2025 at the earliest. 
With all due respect, I would rather not commit 
to a specific date. These are serious decisions 
and difficult to agree. All 28 EU Member States 
will have to approve the accession. Accession 
is a process that is moved forward by reforms, 
not by the calendar. The sooner the candidate 
countries “do their homework”, the sooner we 
will welcome them to the common European 
home. They will not be alone in their efforts. The 
EU will be there to support them – economically 
and politically. In this respect, the Bulgarian con-
cept of EU-Western Balkans connectivity is fun-
damental. In terms of economy, infrastructure, 
education, digital and everyday contacts, they 
have to be increasingly connected with the EU, 
unnecessary barriers have to be removed. This 
process will improve the life of those countries’ 
citizens and will build sustained public support 
for their European path of development. On the 
other hand, this process will improve the trade 
and investment environment, it will reduce the 
root causes of emigration to the EU countries. I 
think that Member States are realizing their in-
terest in the European perspective of the West-
ern Balkans. If Europe is not there, somebody 
else will take its place. And that could cost us 
dearly. The world won’t wait for Europe to re-
cover from its enlargement “fatigue” and again 
develop an “appetite” for it. The other big inter-
national players are untiring and their interest is 
unflagging. Our choice is simple: do we want this 
region, which is historically, geographically and 
culturally part of Europe, to be reintegrated into 
it politically, too, or do we prefer it to remain an 
isolated and permanent source of insecurity, in-
stability, threats? Prime Minister Borissov noted 
that the aggregate population of the Western 
Balkans, 17.5 million, is less than that of Roma-
nia. And their GDP equals that of Slovakia. Their 
development potential is enormous, however. 
Their integration is entirely within the capacity of 
the 505-million strong European Union.

Organising one-off events usually leaves be-
hind expensive and rarely used infrastructure 
– anyone who has seen the condition of the 
Olympic venues in Athens will agree. How 
does the Bulgarian Presidency’s legacy look 
like in this respect?
I don’t think we will have such a problem. Every-
thing we did for the Presidency’s sake will con-
tinue to function once it is over. The National Pal-
ace of Culture (NDK), for example, will remain an 
international convention and cultural centre and 
provide excellent conditions. What is more, the 
Presidency has helped us to advertise the ven-
ues. local people and visitors will benefit from 
the improved infrastructure in Sofia and the  

POLITICS
COVER STORY



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

50

 rest of the country. For example, in early July, 
Sofia will host the 16+1 Summit between China 
and Central and Eastern European countries, 
and the NDK will again welcome international 
high-level meetings.

Some key negotiations, say, about the new 
EU budget, took place during the six months 
in which Bulgaria coordinated processes in 
the Union. The new budget was supposed to 
make up for Britain’s lost contribution, find 
fresh financing for policies such as border 
protection and migration control, and opti-
mize spending on some previous items. How 
far do the decisions taken match the goals 
pursued by Bulgaria in these negotiations?
There are still no decisions on the EU’s future 
Multiannual Financial Framework (2021-2027). 
We marked the beginning of this debate. It will 
be in full swing during the Austrian EU Coun-
cil Presidency. We tried to get it off to a con-
structive start, considering the financial effects 
of Brexit and the need to finance new policies: 
migration, defence, security, innovations, while 
safeguarding traditional policies that are in the 
very genes of the Union: Cohesion Policy and 
Common Agricultural Policy.

How will the decision to increase the con-
tribution to the common budget affect our 
country? Common Agricultural Policy pay-
ments are decreasing, while more money is 
budgeted for digital economy and border pro-
tection: how will the Bulgarian economy be 
impacted?
We cannot say what Bulgaria’s contribution 
to the next EU budget will be before we have 
reached agreement and a decision on it. Bulgar-
ia is among the Member States that are ready to 
increase their contribution to help close part of 
the gap that Britain’s withdrawal will open. We 
must not be concerned that we would pay more 
into the common EU purse because our coun-
try will remain a net beneficiary, as it has been 
throughout our membership so far.
How the possible changes will affect Bulgaria is 
still too early to say. The draft unveiled by the 
European Commission on May 2 merely allo-
cates financing by policy, not by country. Mem-
ber States’ proposals will be announced at the 
end of June at the earliest. They will be based on 
a special formula in the draft General Regulation 
for the European funds. It will definitely establish 
allocation criteria other than GDP. From what we 
know so far, Bulgaria has no cause for concern. 
For the two largest EU policies: Common Agri-
cultural Policy and Cohesion Policy, the Com-
mission proposes financing levels similar to the 
previous programming period. The reductions 
are insignificant. However, the proposal contains 
substantial increases in the funding of policies 
our country is interested in: three times more 
money for border management and migration, 
a doubled budget for the Erasmus+ academic 

exchange programme, as well as the new Digital 
Europe budget package, of which Bulgaria will 
be able to take full advantage.

Bulgaria faces the most serious demographic 
problem in Europe and lest the trend is re-
versed, its pension system is in for very seri-
ous trouble as early as by 2035-2040. Instead 
of thinking about importing workers, the most 
sensible solution seems to convince Bulgar-
ians who have emigrated in the last decades 
to return. How could this happen?
It is already happening. An average 25,000 peo-
ple have been leaving our country annually over 
the last few years. This figure remains stable, 
but the number of returnees has risen steadily 
to over 21,000 on average. Net emigration has 
dropped to 4,000 per year, which is well below 
the levels of the past three decades.
Bulgaria has the EU’s fourth highest economic 
growth: nearly 4% in 2017. In early May, Eurostat 
reported unemployment at 5.2%. The average 
wage has grown by over 11% on an annual basis. 
Bulgarians’ savings total 46 billion leva, or 47% of 
GDP. The country has one of the highest propor-
tions of mortgage-free residential property: 82%.
How can these trends persist? By making our 
country daily a better place to live. Economic 
indicators and infrastructure development in re-
cent years have shown that this is happening at 
an accelerated pace. The election results con-
firm this, and the government is determined to 
press ahead in this direction. Bulgaria’s entry 
into the eurozone is our new strategic goal. It 
is important not only because of the economic 
advantages of adopting the single currency, but 
also in geostrategic terms: making our country 
part of the European core.

The results of the Bulgarian Presidency are 
clear to specialists. But if you were to explain 
the benefits of it to the man or woman in the 
street, what would you tell them?
Each Member State is obliged to hold a presi-
dency, something like a Union duty roster. In this 
sense, unilateral benefits cannot be expected 
from it. The holder of the presidency should be 
an honest broker, an independent arbitrator and 
a facilitator of legislative discussions in the EU. 

However, the way in which it fulfils these obliga-
tions has important implications for its position 
in the Union. Bulgaria did an excellent job and 
this has enhanced its international reputation. 
We have to start shedding our complexes as a 
catching-up fringe. Bulgaria fully and actively 
shares in the life of the EU, it has its own ideas, 
positions, goals for which it stands up and which 
it achieves. We are a policy maker, not just a 
target of policies. Europe and the world have 
learned more about our homeland. It has never 
before received such extensive international 
media coverage, and moreover in a positive 
light. Tens of thousands of delegates from all 
Member States visited Bulgaria and were able 
to see for themselves our achievements, history, 
culture, hospitality, creativity, sense of humour. 
All this is important for building confidence and 
attracting investments to Bulgaria, and hence for 
growth, jobs, living standards. So even though 
the Presidency may not produce immediate tan-
gible gains, its indirect benefits are huge. The 
Presidency made the Bulgarian administration 
and diplomacy self-confidence that they can 
cope adequately with tasks they had not ever 
faced before.

Still, there are direct benefits, too?
Of course. What benefits Europe benefits Bul-
garia, too. Take the debate about the next multi-
annual EU budget. The investments that it will 
envisage are vital for our economy. We can say 
that we managed to steer the discussions to up-
holding traditional funding policies.
The European perspective of the Western Bal-
kans is one of our national security guarantees: 
the point here is that once our neighbours are 
stable and secure, so is Bulgaria. The promotion 
of economic cooperation in the region can cata-
lyze business relations between our countries 
and bring in more investments.
The coordination of the social systems between 
Member States eases the labour mobility of Eu-
ropean citizens, one of the four EU freedoms 
that Bulgarians have been enjoying for years. 
But updating existing regulations and improv-
ing cooperation tools between Member States 
will ensure fair treatment of mobile citizens and 
taxpayers.
The whole body of legislation in the digital do-
main is intended to make life easier and open 
up fresh opportunities for Bulgarian business, 
including small and medium-sized enterprises, 
investing in digital skills and promoting IT entre-
preneurship.
Broader opportunities for research and innova-
tion, student exchanges and lifelong learning 
bring closer a Europe that is a good place to 
work and live, fostering competitiveness, em-
ployment and economic growth.
The wellbeing and prosperity of every Bulgarian 
is an asset for the whole of Europe, and Bulgaria 
has proved to be a befitting, stable, responsible 
and reliable partner in its own right. 

"Bulgaria has the 
EU’s fourth highest 
economic growth: 
nearly 4% in 2017. 
In early May, 
Eurostat reported 
unemployment  
at 5.2%"
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ДИГИТАЛНАТА 
ТРАНСфОРмАЦИЯ 
ТРЯБВА ДА Е 
фОКУСИРАНА 
ВЪРхУ хОРАТА
госпожо Дречева, разкажете ни малко повече за мащабната 
трансформация на бизнеса на Konica Minolta в глобален мащаб и 
в каква посока се развиват иновациите на компанията?
Трансформацията на компанията тече от няколко години и всички 
промени са с цел по-добро бъдеще на нашите клиенти, служители, 
обществото като цяло. За целта през 2014 г. бе създадена вътреш-
на организация BIC (Business Innovation Center), където се изследват 
съвременните нужди на компаниите и се създават нови продукти, 
които да направят работата им по-ефективна и по-конкурентоспо-
собна. Пример за това са т.нар. wearable communicators или смарт 
очилата на Konica Minolta, с които ще освободим ръцете на служи-
телите в производствения процес. Силно фокусирани сме и в разра-
ботването на продукти за работното място на бъдещето, които 
правят възможна връзката между хората, устройствата и прос-
транствата.
В началото на 2016 г. Konica Minolta закупи мажоритарния дял в 
MOBOTIX системите за видео наблюдение. С тази инвестиция ком-
панията се стреми да осигури и решения за мрежова сигурност от 
следващо поколение. Смарт камерите имат множество приложения 
и решават редица проблеми на компании от различни индустрии.
Предлаганите продукти и услуги в портфолиото ни расте. Това ес-
тествено води до ред промени в начина ни на мислене и стратеги-
ята на пазара.

Дигиталната трансформация все още е ключова тема за много 
компании. В тази връзка кои са ключовите фактори тя да бъде 
успешна?
Хората, технологиите и планирането. За нас дигиталната тран-
сформация е преживяване, базирано на технологиите, но с фокус 
върху нуждите на хората.  Това не е просто поредната тенденция, 
а е централен компонент в бизнес стратегията. Тя променя всички 
аспекти на бизнеса и изисква сериозно сътрудничество, обмисле-
но планиране и ангажиране на всеки служител, лидерска подкрепа и 
ясна визия за конкретни действия.
В дългосрочен план фокусът трябва да е насочен към позитивно-
то клиентско преживяване. Ние вярваме, че точно това е крайната 

Елена Дречева-Владимирова, 
Изпълнителен директор на Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД

цел на дигиталната трансформация. Клиентите ще ни оценяват на 
база опита, който имат с дадената компания, вместо по бранда или 
продуктите.

Как Коника Минолта България може да подпомогне дигиталната 
трансформация на компаниите и до колко важно е управление-
то на документи и бизнес процеси в този аспект?
Екипът ми е съставен от отлични специалисти, които са на разпо-
ложение да консултират компаниите как да повишат конкурентна-
та си способност и да добавят стойност в предложенията си към 
своите клиенти. Разполагаме и с необходимите технологии, за да 
стартираме вътрешната трансформация. Тя започва с управление-
то на документи и бизнес процеси, защото това е ново мислене в 
организационната култура. Важно е компаниите да могат да бора-
вят с цялата си документация, бързо и лесно. Информацията, която 
все още е на хартиен носител е трудна за намиране и анализиране. 
Нашата сила е в това да извлечем данните от документите, да 
ги синтезираме, за да са лесни за анализ, да автоматизираме до-
кументните процеси, да направим колаборацията между отделни-
те служители по-бърза и по-ефективна. Щом всичко това е на лице, 
компанията е способна да взема решения по-лесно и бързо, защото 
скоростта и проактивната иновация на нашите клиенти е един 
от ключовите фактори за успех в настоящото време на дигитална 
трансформация. Наред с това всички тези процеси ще бъдат в съ-
ответствие с GDPR изискванията към компаниите.

Как бихте искали да се развивате в бъдеще като мениджър и 
бизнес лидер?
Предизвикателствата не спират. Има още много какво да науча и 
много неща, с които да се справя. Не спирам да изследвам, да се 
развивам и да изисквам. За кратък период с екипът ми постигнах-
ме много, но предизвикателства тепърва предстоят.  Днешната 
реалност е много турбулентна и изиска скорост, гъвкавост и по-
стоянно нови компетенции.  Разчитам на хората си и вярвам, че 
ще продължим да работим с разбиране и грижа към клиентите си, 
водейки ги към успешна дигитална трансформация.
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УСещАНе 
зА ВОЙНА

Струва ли Ви се, че днес чувате думата „война“ повече, 
отколкото вчера? 
Ако отговорът е „да“, не се безпокойте. Не ви мъчи па-
раноя. Или най-малкото, всички сме станали параноици. 

Но как да не станем? То не беше Северна Корея и заплахите на 
Ким-най-младши, то не беше руският президент Владимир Путин 
и новите му тайнствени оръжия, то не бяха войнствени пози от 
американския му колега Доналд Тръмп, то не беше играта на нерви с 
Иран, или пък нарастващата военна мощ на Китай. И най-големият 
оптимист би се стреснал. То направо си мирише на война.

зАщО ЛИ? ИМА НЯКОЛКО МАЛКИ ПРИЧИНИ, и една по-голяма. 
През 1962 година. Кубинската криза, пикът на двуполюсното проти-
вопоставяне, изправи планетата на нокти. Но след щастливата й 
развръзка войните носеха следните прилагателни – „малка“, „мест-
на“, „регионална“. И макар че няколко пъти след това СССР и САЩ 
са били на ръба на войната поради чиста случайност или обикнове-
на глупост, светът знаеше елементарното правило на Студената 
война: Ударят ли руснаците, американците ще отвърнат, и обра-
тното. После политат ядрените ракети и накрая всички умират. 
Следователно, по-вероятно е никой да не удря. 

КОгАТО СТУДеНАТА ВОЙНА СВъРШИ, възможността за ядрени уда-
ри бе сведена изведнъж до нула. Войните бяха по-скоро изключение 
и затова лесно се превръщаха в краткотрайно телевизионно шоу. 
Изведнъж – бум! В последните години сякаш всички са се хванали за 
пищовите. 
В Сирия като че ли воюват всички страни, за които се сетите. 
Русия на Путин отбеляза поредица: грузия, Крим (безкръвно), Сирия 
и (неофициално) Донбас. САЩ още не са напуснали Афганистан, а 
престоят им в Близкия изток доста се проточи. Междувременно, 
в Белия дом влезе импулсивен нервак. Вчера Тръмп признава Йеру-
салим за столица на Израел, днес си мери бутоните с Ким Чен-ун, 
утре къса иранската ядрена сделка напук на европейците. Ами ако 
прегрее? Ако обърка копчето на смартфона с атомния бутон? Се-
риозни издания си зададоха този въпрос. После начертаха няколко 
военни сценария.

НО НАЙ-СеРИОзНАТА ПРИЧИНА за уплаха не е личностна, нито 
опира до Тръмп, Путин, Ким или аятоласите. Ученият от Харвард 

Текст БОЙКО ВАСИлЕВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Проблемът на съвременния свят не е в Тръмп, Путин или 
аятоласите - а в така наречения "капан на Тукидид"

греъм Алисън я нарече „капана на Тукидид“. Древногръцкият историк 
описал Пелопонеските войни и показал как залезът на старата сила 
и изгревът на новата неминуемо пораждат конфликт.  Статуквото 
(Спарта) е уплашено от растежа на новодошлия (Атина): „Възходът 
на Атина и страхът, който той предизвика у Спарта, направиха 
войната неизбежна“, рекъл Тукидид. Оттук нататък, да дадем дума-
та на Йода в „Междузвездни войни“: „страхът води до гняв, гневът 
води до омраза, омразата води до страдание“.  

зАМеНеТе СПАРТА СъС САщ – и Атина с Китай – и трайно ще 
загубите съня си. Дали войната помежду им е неминуема? Можем ли 
да не паднем в „капана на Тукидид“? Статистиката на Алисън обез-
куражава. Падали сме в този капан в 12 от 16 случая през последни-
те 500 години. С други думи, изворът на нашия страх и трепет е ге-
ополитически. Със сетивата си усещаме, че вървим към пропастта 
и синонимите на думата „война“ леко лепнат по езика ни.
Покрай това можем да чуем куп глупости. Уж сериозни хора гово-
рят, че човечеството трябвало да се прочисти; че само войната 
отсявала болното от здравото; че планетата била препълнена – 
и само пожарът носел спасение. Няма защо да слушаме тези во-
пли прекалено внимателно. От край време човечеството проявява 
склонността да вижда дървото, не и гората.

МОЖеМ ДА Се УТеШИМ С ДРУгО. Светът днес не е съвсем като 
в Древна гърция. Той е свързан по безпрецедентен начин – и това е 
както проблем, така и неочакван шанс. Безпокойството плаши, но 
също така действа като предпазен клапан пред разгръщането на 
трагедията. Вижте какво стана с корейската олимпиада: мислехме 
я за риск, а тя се превърна в повод Югът и Северът да влязат в 
небивал досега диалог. Ракетите на Ким Чен-ун се оказаха прос-
то инструмент за стратегически натиск; нещо подобно може да 
се окаже и иранската ядрена програма. Само си представете – о, 
чудо – че импулсите на Тръмп и стойките на Путин направят света 
по-предпазлив, внимателен и следователно по-мирен! Няма ли да по-
вярваме, че всяко зло за добро?    

МИСЛИТе ЛИ, Че МНОгО се размечтах? Ще поема този риск. Защо-
то, като истински демократ, вярвам в индивидуалната глупост и в 
колективната мъдрост. Първото прави света по-интересен, вто-
рото – по-предвидим. Дано обаче уцелим пропорциите. 
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The problem of today’s world is not Trump, Putin or the 
Ayatollahs, it’s the so-called Thucydides Trap

By BOYKO VASIlEV  / Photography SHUTTERSTOCK

A SENSE 
OF WAR

It seems you are hearing the word “war” today more than yesterday? 
If you do, don’t worry. You’re not paranoid. Or, at the very least, we’ve all 
become paranoid. How could we not? North Korea and Kim III’s threats 
came on top of Russian President Putin and his new exotic weapons, 

compounded by the aggressive struts of his US counterpart Donald Trump, 
and then the war of nerves with Iran, all this against the background of 
China’s mounting military might. Even the greatest optimist would be star-
tled. The world reeks of war.

WHY? THERE ARE SEVERAL SMALL REASONS, and one big one.
In 1962, the Cuban Missile Crisis, which marked the peak of bipolar con-
frontation, scared the hell out of the planet. But after it was happily de-
fused, wars came to be qualified as “small”, “local”, “regional”. And even 
though several times after that the USSR and US were on the brink of war 
by sheer accident or mere folly, the world was aware of the basic rule of 
the Cold War: If the Russians strike, the Americans will strike back, and vice 
versa. Then the nuclear missiles are launched, and in the end everybody 
dies. Hence, it is more likely that nobody will strike.

WHEN THE COLD WAR ENDED, the possibility of nuclear strikes was sud-
denly reduced to zero. Wars were the exception rather than the rule, and 
therefore easily turned into a short-run TV show. Suddenly – bang! In recent 
years, everybody seems to have taken up arms.
In Syria, any country you can think of seems to be fighting. Putin’s Russia 
played four of a kind: Georgia, Crimea (bloodless), Syria, and (unofficially) 
Donbas. The US has still not left Afghanistan and has long overstayed its 
presence in the Middle East. Meanwhile, a hot-tempered egocentric has 
entered the White House. One day Trump recognizes Jerusalem as the 
capital of Israel, the next day he indulges in a button measuring contest 
with Kim Jong-un, and the day after he breaks the Iranian nuclear deal to 
spite the Europeans. What if he overheats? If he confuses his smartphone 
button with the nuclear button? Serious publications asked this question. 
Then they outlined several military scenarios.

BUT THE MOST SERIOUS CAUSE for worry is not the personality, be 
it Trump, Putin, Kim or the Ayatollahs. Harvard scientist Graham Allison 
called it the “Thucydides Trap”. The ancient Greek historian described the 
Peloponnesian War and showed how the decline of the old power and the 
rise of the new one inevitably breed conflict. The status quo (Sparta) fears 
the growth of the intruder (Athens): “It was the rise of Athens and the fear 

that this instilled in Sparta that made war inevitable,” Thucydides observed. 
From then on, let’s listen to Yoda in Star Wars: “Fear leads to anger. Anger 
leads to hate. Hate leads to suffering.” 

REPLACE SPARTA WITH THE UNITED STATES – and Athens with China 
– and you’ll be robbed of your sleep for good. Is war between them inevita-
ble? Can the “Thucydides Trap” be avoided? Allison’s statistics is disheart-
ening. We’ve fallen into this trap on 12 out of 16 occasions over the last 
500 years. In other words, the source of our fear and trepidation is geopo-
litical. We sense that we are heading for the abyss, and the synonyms of 
the word “war” come easy to us.
Along with this, we can hear a lot of nonsense. Seemingly serious people 
argue that mankind needs to be cleansed, that only war can sort out the 
fit from the unfit, that the planet is overcrowded – and can only be saved 
by conflagration. No need to pay all that much attention to these wails. 
Humanity has always tended not to see the forest for the trees.

WE’VE GOT ANOTHER CONSOLATION. The world today is not quite 
the same as in ancient Greece. It is interconnected in an unprec-
edented way – and that’s both a problem and an unexpected 
chance. Anxiety frightens, but it also acts as a safety valve 
lest the tragedy unfolds. Take a look at what happened with 
the Korean Olympics: we thought it posed a risk, yet it 
gave the South and North an occasion to engage in an 
unheard-of dialogue. Kim Jong-un’s missiles proved 
simply an instrument of strategic pressure, the Irani-
an nuclear programme could turn out to be some-
thing similar. Just imagine – surprise, surprise 
– that Trump’s vagaries and Putin’s swaggers 
make the world more cautious, careful and 
hence – more peaceful! Won’t we believe 
that every cloud has a silver lining?

YOU THINK I’M A DREAMER ? I’ll take 
my chances. Because, as a true demo-
crat, I believe in individual folly and in 
collective wisdom. The former makes the 
world more interesting, the latter makes it 
more predictable. let’s only hope we strike 
the right balance. 
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политиката 
и топката

Футболът е война, но без стрелбата, каз-
ваше някога Джордж Оруел. Покрай 21-ото 
Световно първенство по футбол, което ще 
започне на 14 юни на московския стадион 
"лужники", тази мисъл вероятно ще бъде 
цитирана честичко в следващите седмици. 
Политиката ще играе поне толкова важна 
роля на това първенство, колкото и топ-
ката: като се започне от противопоста-
вянето между Русия и Запада и се стигне 
до очертаващия се раздор между ФИФА, 
световната федерация по футбол, и УЕФА, 
европейското й поделение. 

8 гОДИНИ ПО-КъСНО. Самият факт, че 
именно Русия ще е домакин на най-гледано-
то събитие през годината, вече изглежда 
като победа на Владимир Путин. И несъмне-
но е. Но е факт, че когато домакинството 
бе присъдено през 2010, ситуацията изгле-
ждаше съвсем различна. Търканията между 
Москва и Запада още не бяха започнали; са-
мият Путин бе тогава министър-председа-
тел, овакантил президентския пост, за да 
спази конституцията. Вече бе обявил наме-
рението си най-после да вкара страната в 
Световната търговска организация, орга-

низира среща на г8 в родния си Петербург. 
главната цел на това първенство би била 
да покаже Русия като надежден партньор и 
добър съсед, бе казано в прав текст в една 
от речите на руската кандидатура. 
По съвсем друг начин изглеждаше и ФИФА. 
Йозеф Блатер все още бе начело на светов-
ната футболна федерация и приветства 
решението за руското домакинство като 
начин да се изведе играта в нови терито-
рии и да "се разшири хоризонтът й". Днес 
Блатер е отстранен и със забрана да зае-
ма каквито и да било позиции в световния 

Текст КАлИН АНгЕлОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Путин срещу Запада, силите за сигурност срещу терористите, ФИФА 
срещу УЕФА: световното първенство в Русия ще е битка, далеч 

надхвърляща очертанията на футболното игрище
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футбол в продължение на шест години. Де-
сет от 22-мата гласували тогава членове 
на изпълнителния комитет бяха уличени или 
наказани за корупция. 

ДНеС СИТУАЦИЯТА е КОРеННО различ-
на. ясно е, че шампионатът в Русия няма 
да е празник на добросъседството. Всъщ-
ност само допреди два месеца дори не бе 
сигурно, че той ще се състои. След про-
словутото отравяне на бившия разузнавач 
Сергей Скрипал във Великобритания имаше 
открити призиви страната да бойкотира 
футболното първенство, подкрепи ги дори 
бившият вътрешен министър Алън Джон-
сън (а Борис Джонсън сравни шампионата 
с олимпиадата през 1936, организирана от 
Хитлер). Няколко други страни от ЕС също 
заговориха за бойкот. 
В крайна сметка всичките 32 отбора ще 
участват в Русия. До особено провокатив-
ни мачове няма да се стигне благодарение 
на факта, че страни като САЩ и Украйна не 
успяха да се класират за финалната фаза. 

След като лондон и Москва взаимно отзо-
ваха дипломатите си покрай аферата Скри-
пал, това е другият потенциален източник 
на напрежение - но Русия и Англия са в два 
различни потока и могат да се срещнат 
най-рано на полуфинал. 
Англичаните ще изиграят първия си мач 
срещу Тунис на стадиона във Волгоград, 
построен точно под Мамаев курган и коло-
салната, 8000-тонна статуя на Родината, 
издигната в чест на битките през Втора-
та световна. Не се очаква и обичайното 
нашествие от английски футболни фенове 
- закупилите билети на Острова са почти 
наполовина по-малко, отколкото за предиш-
ното първенство в Бразилия. Хладните дву-
странни отношения са едната причина; дру-
гата, далеч по-сериозна, са опасенията от 
агресията на руските футболни хулигани. 

ХУЛИгАНСТВОТО ПО РУСКИТе СТАДИОНИ 
разцъфтя в последното десетилетие; 
FARE, организацията за борба с насилието 
и расизма към FIFA, дори изказа тревогите 

си, че тези прояви се толерират от вла-
стите. Както показва и руският, и българ-
ският опит, футболните агитки са удобен 
политически инструмент при организиране 
(и потушаване) на протести. 
В интерес на истината обаче през 2016 ру-
ската държава най-после взе по-строги мер-
ки срещу хулиганите. Въведени бяха специ-
ални идентификационни карти за влизане по 
стадионите, които се отнемат при прови-
нение. Отделно от това охраната по време 
на световното ще е силно затегната. Едва 
ли ще бъдат допуснати сцени на насилие по 
време на първенството, с което Путин иска 
да покаже на света напредъка на Русия. 
По-сериозна е заплахата от тероризъм, 
особено от страна на мюсюлмански сепа-
ратисти от Северен Кавказ. Британското 
и френското външни министерства преду-
предиха гражданите си, че терористични 
атаки по време на шампионата са "много 
възможни". 

ДеН ПРеДИ СТАРТА на световното, на 13 
юни, ще станат ясни отговорите и на два 
ключови въпроса за бъдещето на футбола: 
кой ще е домакин на първенството през 
2026 година, и ще се стигне ли до открито 
разцепление между ФИФА и УЕФА. 
За шампионата през 2026 (първият в исто-
рията с 48 отбора вместо сегашните 32) 
има две кандидатури: на Мароко и съвмест-
на на САЩ, Канада и Мексико. Натискът 
в полза на северноамериканската вече се 
осъществява на най-високо ниво: самият 
президент Тръмп призова всички амери-
кански съюзници да гласуват внимателно. 
"Би било срамно, ако страни, които винаги 
сме подкрепяли, се организират да лобират 
срещу американската кандидатура", каза 
президентът. "Защо да подкрепяме такива 
страни, ако те не ни подкрепят". 
Вторият въпрос е свързан с плановете на 
президента на ФИФА Джани Инфантино 
(бивш кадър на УЕФА) да създаде два нови 
глобални турнира: световно клубно пър-
венство, което да се провежда веднъж на 
четири години, и ежегодна лига на нации-
те, която ще е нещо като алтернатива на 
континенталните футболни първенства. 
За експертите това е очевиден опит да се 
измъкнат най-доходните турнири от ръце-
те на европейската централа УЕФА - и не е 
чудно, че нейните шефове реагираха остро 
срещу предложенията. Още повече, че идея-
та за лига на нациите принадлежи на УЕФА. 
А световното клубно първенство директ-
но посяга към приходите на европейската 
Шампионска лига. Клубове като "Барселона" 
и "Ювентус" засега подкрепят Инфантино. 
Но на конгреса на ФИФА на 13 юни в Москва 
битката между Европа и останалия свят 
ще е жестока. Макар и, както казва Оруел, 
без стрелба. 
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Putin vs. the West, security 
forces vs. terrorists, FIFA 
vs. UEFA: the World Cup in 
Russia will be a contest going 
far off the pitch 

By KAlIN NIKOlOV / Photography SHUTTERSTOCK

“Football is war minus the shooting,” George Or-
well once said. Around the 21st FIFA World Cup, 
which will kick off on June 14 at Moscow’s lu-
zhniki Stadium, this thought is likely to be quoted 
often in the coming weeks. Politics will play at 
least as important a role in this championship as 
the ball: starting with the confrontation between 
Russia and the West and ending with the loom-
ing conflict between FIFA, the International Foot-
ball Federation, and UEFA, its European division. 
EIGHT YEARS ON. The very fact that Russia 
will host the year’s most watched event already 
seems like a victory for Vladimir Putin. And it 
no doubt is. But it is a fact that when the host 
country was chosen in 2010, the situation looked 
quite different. The friction between Moscow 
and the West had not yet begun; Putin then was 
prime  minister, vacating the presidential post to 
comply with the Constitution. He had already an-
nounced his intention to finally get his country 
into the World Trade Organization, and organ-
ised a G8 summit in his native St Petersburg. 
The main goal of this championship would be 
to show Russia as a reliable partner and good 
neighbour, it was stated bluntly in one of the 
speeches of the Russian bid. 
FIFA, too, looked quite different. Joseph Blatter 
still headed the International Football Federation 
and welcomed the choice of Russia as the host 
country as a way to take the game to new territo-
ries and “expand its horizon”. Blatter was removed 
and is currently serving a six-year ban from par-
ticipating in FIFA activities. Ten of the 22 Execu-
tive Committee member who voted at the time 

were charged with or punished for corruption. 

TODAY THE SITUATION IS RADICALLY differ-
ent. It is clear that the World Cup in Russia won’t 
be a celebration of good-neighbourliness. In 
fact, just two months ago, it wasn’t even certain 
if it would take place. After the infamous poison-
ing of former intelligence officer Sergei Skripal 
in the UK, there were calls to boycott the World 
Cup, which were supported even by former 
Home Secretary Alan Johnson (and Boris John-
son compared the championship to the 1936 
Olympics, organised by Hitler). Several other EU 
countries also started talking about a boycott. 
In the final analysis, all 32 teams will take part in 
Russia. There won’t be any particularly provoca-
tive matches thanks to the fact that countries 
such as the US and Ukraine failed to qualify for 
the final stage. After london and Moscow mutu-
ally recalled their diplomats in the wake of the 
Skripal affair, this is the other potential source 
of tension – but Russia and England are in two 
different groups and could meet at the earliest 
in the semi-finals. 
England will play their first match against Tu-
nisia at Volgograd stadium, built exactly under 
Mamayev Kurgan and the colossal 8,000-tonne 
statue of the  Motherland, erected to commemo-
rate the battles during World War II. Nor is the 
usual invasion of English football fans expected 
– tickets bought in the UK are almost half less 
than for the last World Cup in Brazil. Cool bilat-
eral relations are one reason, the other, far more 
serious one, are the fears of the aggression of 

Russian football hooligans. 

HOOLIGANISM IN RUSSIA’S STADIUMS has 
flourished in the last decade; FARE, the organi-
zation for Football Against Racism in Europe at 
FIFA, even voiced concern that these manifesta-
tions are tolerated by the authorities. As both the 
Russian and Bulgarian experience shows, foot-
ball fans are a convenient political instrument in 
organising (and quelling) protests. 
In truth, however, in 2016 Russia finally took 
tougher measures against the hooligans. Spe-
cial identification cards were introduced that will 
be required to enter a stadium, and will be taken 
away for offences. Apart from that, security dur-
ing the World Cup will be very tight. Scenes of 
violence will hardly be tolerated during a cham-
pionship with which Putin wants to show Russia’s 
progress to the world. 
The more serious threat is terrorism, especially 
by Muslim separatists from the North Caucasus. 
The British Foreign Office and the French Foreign 
Ministry have warned their citizens that terrorist 
attacks during the World Cup are “very likely”. 

A DAY BEFORE THE WORLD CUP kicks off, on 
June 13, the answers to two key questions about 
the future of football will become clear: who will 
host the 2026 championship, and whether there 
will be a split between FIFA and UEFA. 
Two countries have made bids to host the 2026 
World Cup (the first ever with 48 teams instead 
of the current 32): Morocco and the joint bid of 
the United States, Canada and Mexico. Pressure 
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СекС, наркотици 
и марадона

Петнайсетте най-шокиращи събития в историята на 
световните първенства, подбрани от Bulgaria On Air

The fifteen most shocking events in the history of world 
championships, selected by Bulgaria On Air

SEX, DRUGS, AND MARADONA

15. 
ОТКРИВАНЕТО НА АфРИКА
DISCOVERING AFRICA
Още в края на 70-те Пеле предрече, че 
Африка ще спечели световната купа. До 
1990 това звучеше комично: африкан-
ските отбори бяха известни най-вече 
с непознаването на правилата при пряк 
свободен удар (Заир) и с това, че си 
имат шаман в щаба. Камерун промени 
това за 90 минути. Срещу действащия 
световен шампион Аржентина, воден 
от самия Марадона, африканците 
изглеждаха обречени. Но те успяха да 
поведат и да удържат аванса си дори 
и след два червени картона. Марадона 
беше ритан безмилостно цял мач, но не 
се оплака: "По-добрият отбор победи, и 
точка", каза той след мача. Понеже то-
ку-що беше извел "Наполи" до титлата 
в Италия за сметка на "Милан", публика-
та в Милано викаше за Камерун. "Днес 
излекувах италианците от расизма, не е 
ли чудесно", засмя се Диего. 

Back in the late 1970s Pele predicted that 
Africa would win the World Cup. Until 1990 
this sounded funny: African teams were 
most famous for not knowing the rules for 
taking direct free kicks (Zaire) and having a 
shaman in the staff. Cameroon changed that 
in the course of 90 minutes. Playing against 
the acting world champion Argentina led by 
the great Maradona, the Africans seemed 
doomed. But they managed to take the 
lead and keep it even after they got two red 
cards. Maradona was kicked mercilessly all 
the time but did not complain: “The better 

team won the game, that's it”, he said after 
the match. As he had just led Napoli to the 
title in Italy leaving behind Milan, the audi-
ence in Milan supported Cameroon. “Today 
I cured the Italians from racism, isn't that 
great”, Diego laughed. 

14. 
УБИЙСТВО НА ИГРИЩЕТО ЗА 
фУТБОЛ
MURDER ON THE FOOTBALL 
FIELD
Полуфиналът през 1982 между Франция и 
ФРГ вероятно щеше да се запомни като 
един от най-атрактивните мачове 
в историята – с блестящ футбол, 
множество обрати до 3:3 и драматични 

дузпи. Стига да не беше германският 
вратар Харалд Шумахер. До средата на 
второто полувреме той вече бе успял 
да "респектира" Платини и два пъти да 
просне на земята Дидие Сикс. После при 
една контра Патрик Батистон бе изве-
ден сам срещу вратата, но не я улучи. 
Когато Батистон стреля, Шумахер бе 
на 4 метра от него. Топката вече беше 
излязла в аут, когато вратарят стигна 
до французина и го прегази с дивашки 
скок. Батистон се сгромоляса (после се 
оказа, че е с 3 избити зъба), притичаха 
лекари, а Шумахер невъзмутимо си 
дъвчеше дъвката и чакаше да изпълни 
аут (съдията не видя нарушение). След 
мача германецът предложи да плати 
коронките на Батистон. 

The semifinal in 1982 between France and 
the Federal Republic of Germany would 
probably be remembered as one of the most 
attractive matches in history – with brilliant 
football, many twists up to 3:3, and dramatic 
penalty kicks. If it wasn't for the German 
goal-keeper Harald Schumacher. Until the 
middle of the second half he had already 
managed to “awe” Platini and knock down 
Didier Six twice. Then in a counter-attack 
Patrick Battiston was left alone against the 
goal but missed the chance. When Battiston 
kicked the ball, Schumacher was 4 metres 
away. The ball had already gone out when the 
goal-keeper reached the French player and 
ran over him with a savage leap. Battiston fell 
down (it turned out later he lost 3 teeth), doc-
tors ran across, and Schumacher munched 
his chewing gum impassively waiting to 
return the ball in the game (the judge saw no 
violation). At the end of the game the German 
offered to pay for Battiston's crowns. 

in favour of the North American bid 
is already at its height. President 
Trump himself called on all US al-
lies to vote carefully. "It would be 
a shame if countries that we al-
ways support were to lobby against 
the US bid," he said. "Why should 
we be supporting these countries 
when they don’t support us?” 
The second question is linked with 
the plans of FIFA President Gianni 
Infantino (a former UEFA execu-
tive) to create two new global tour-
naments: a Club World Cup to be 
held once every four years, and an 
annual Nations league, a kind of 
alternative to the continental foot-
ball leagues. Experts see this as an 
obvious attempt to usurp the most 
lucrative tournaments from UEFA 
– and it comes as no surprise that 
its bosses reacted sharply against 
the proposals. Moreover, the idea 
of a Nations league belongs to 
UEFA. And a Club World Cup di-
rectly targets the revenues of the 
European Champions league. For 
now, clubs like Barcelona and Ju-
ventus support Infantino. But at 
the FIFA Congress on June 13 in 
Moscow, the battle between Eu-
rope and the rest of the world will 
be fierce. Even if, as Orwell says, 
minus the shooting. 
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13. 
ЗА ПАРТИЯТА И РОДИНАТА
FOR THE PARTY AND THE MOTH-
ERLAND
Това е няма комедия, а не отбор, казва 
италианският помощник-треньор, 
пратен през 1966 да разузнава дебю-
тиращите на световно първенство 
севернокорейци. Италия е отбор от 
суперзвезди - Факети, Мацола, Ривера 
- и никой не допуска, че между двата 
тима може да има интрига. Всъщност 
интрига няма - корейците побеждават 
уверено с 1:0 (гол на Пак Ду Ик) и ели-
минират Скуадрата. После в четвърт-
финала с Португалия повеждат 3:0 до 
25-ата минута, преди португалците да 
се вземат в ръце и с 4 гола на Еузебио 
да обърнат нещата до 5:3. Според 
мълвата капитанът на КНДР Пак Сьон-
джън прекарва 12 години в концлагер, 
защото отпразнувал победата над 
Италия в бар.

This is a silent comedy and not a team, said 
Italy's assistant coach sent in 1966 to inves-
tigate the North Koreans making their debut 
at a world championship. Italy was a team 
of superstars: Facchetti, Mazzola, Rivera, 
and nobody ever thought there might be 
an intrigue between the two teams. In fact, 
there was no intrigue – the Koreans won 1:0 
with confidence (with a goal scored by Pak 
Doo-ik) and eliminated La Squadra. Then 
in the quarterfinal with Portugal they were 
already leading 3:0 until the 25th minute, 
before the Portuguese recovered and turned 
the game to 5:3 with 4 goals of Eusebio. 
Rumours spread it that the captain of the Ko-
rean team, Pak Seung-zin, spent 12 years in 
a concentration camp for having celebrated 
the victory over Italy in a bar.

12. 

БИТКАТА ЗА САНТЯГО
THE BATTLE FOR SANTIAGO
Ако се чудите как е изглеждал футболът 
преди картоните, намерете в YouTube 
записа от прочутия мач между Чили 
и Италия на Мондиал '62. Като цяло 
първенството в Чили е еталон за гру-
бост - в първите осем мача има трима 
изгонени, три счупени крака, пукнато 
коляно и 5 пукнати ребра. В дебюта на 
България на световни първенства (сре-
щу Аржентина) Тодор Диев завършва 
със сцепен нос и 11 различни синини по 
краката. Но домакините бият всички 

рекорди срещу Италия – започват 
да плюят в лицата, скубят и ритат 
противниците си от първата минута. 
Първият фаул идва в 12-ата секунда. В 
4-ата минута провокираният италианец 
Ферини отвръща на удара и е изгонен. 
Но отказва да напусне терена и се 
налага да влиза полиция. После чилиецът 
Санчес, син на боксьор, чупи носа на 
италианския капитан с кроше. Марио 
Давид опитва да му отмъсти и също е 
изгонен. Накрая реферът Кен Астън съв-
сем изпуска мача от контрол. Вероятно 
тъкмо този унизителен спомен го е 
подтикнал през 1966 да предложи въвеж-
дането на жълти и червени картони. 

If you ever wondered what football looked 
like before the penalty cards were intro-
duced, find in YouTube a record of the fa-
mous match between Chile and Italy played 
on Mondial '62. As a whole, the champion-
ship in Chile was a standard of rudeness: in 
the first eight games there were three players 
expelled, three broken legs, an injured 
knee, and 5 broken ribs. During Bulgaria's 
debut on world championships (against 

Argentina) Todor Diev ended the game with 
a broken nose and 11 different bruises on 
his legs. However, the hosts beat all records 
against Italy: they started to spit in the 
face, pluck and kick their opponents from 
the very first minute. The first foul came in 
the 12th second. In the 4th minute, after 
being provoked, the Italian Ferini responded 
to the blow and got expelled. However, he 
refused to leave the game and police had to 
interfere. Then the Chilean Sanchez, the son 
of a boxer, broke the nose of Italy's captain 
with a straight one. Mario David tried to take 
revenge and got expelled, too. In the end, the 
referee, Ken Aston, totally lost control of the 
game. Maybe it was this humiliating memory 
that made him propose the introduction of 
yellow and red cards in 1966. 

11. 
фУТБОЛНИЯТ АНШЛУС
THE FOOTBALL ANSCHLUSS
"Ще посветим седмия гол на жените 
си, а осмия – на домашните си кучета", 
бе казал един национал на ФРГ преди 

смятания за протоколен мач с Алжир 
през 1982. Германците не само не 
стигнаха до 7 и 8, а направо загубиха 
с 1:2 и рискуваха да напуснат турнира. 
Алжир бе на косъм да преодолее групите, 
стига Австрия да удържеше хикс с 
германците или пък ФРГ да победеше с 
повече от два гола. Всъщност герман-
ците поведоха още в 11-ата минута, 
на почивката противниците си шепнеха 
нещо прегърнати на път за съблекал-
ните, а втората част мина в бавене и 
ефектно връщане на топката назад към 
вратарите. Възмутеният австрийски 
коментатор призова зрителите да 
изключат телевизорите и мълча до края 
на мача. А след него германски фенове 
се събраха пред хотела да освиркват 
футболистите, които ги замеряха от 
балконите с водни бомбички.

“We’ll dedicate the seventh goal to our women 
and the eighth one – to our dogs”, a player 
of the national team of the Federal Republic 
of Germany said before the match against 
Algeria in 1982 which was considered a 
formal one. The Germans not only failed to 
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score a seventh and eighth goal but even lost 
1:2 and risked to be thrown out of the tourna-
ment. Algeria was very close to overcoming 
the group competition and only needed that 
Austria kept a draw with the Germans or the 
Federal Republic of Germany won with more 
than two goals. In fact, the Germans took the 
lead as soon as the 11th minute, during the 
break the opponents whispered something 
to each other walking hugged on their way 
to the changing-rooms, and the second part 
passed in protraction and spectacular returns 
of the ball to the goal-keeprs. The indignant 
Austrian commentator called upon the viewers 
to switch off their TV sets and kept silence 
until the end of the game. After that German 
fans gathered in front of the hotel to boo the 
players who threw water bombs at them from 
the balconies. 

10. 
ПЛЮЯ НА ТЕБЕ!
I SNAP MY FINGERS AT YOU! 
Холандия срещу Германия е най-лютото 
съперничество във футболна Европа, 

но онова, което се случи между двата 
тима през 1990, надхвърли всички очак-
вания. За фаул срещу Руди Фьолер Франк 
Рийкард получи жълт картон, който 
го вадеше от участие в четвъртфи-
налите. Вбесеният холандец се изплю 
право в къдравата фризура на Фьолер. 
Минута по-късно германецът падна в 
наказателното след сблъсък с вратаря, 
притичалият Рийкард се опита да го 
изправи на крака, дърпайки го за ухото, 
и после стъпи на глезена му. Побеснели-
ят Фьолер скочи на крака и тутакси бе 
изгонен от съдията. Докато гледаше 
недоумяващо рефера, Рийкард го издебна 
в гръб и отново го нахрачи. Сега вече 
съдията изгони и него. 
Имаше спекулации, че Фьолер провокирал 
холандеца с расистки обиди, но самият 
Рийкард ги отрече. Франк обясни, че бил 
изнервен заради скорошния си развод, 
и се извини. По-късно двамата заснеха 
шеговита реклама по този инцидент и 
дариха хонорарите си за благотвори-
телност. 

The Netherlands against Germany is the 
most ferocious rivalry in European football, 
but what happened between the two teams 
in 1990 went beyond all expectations. After 
committing a foul against Rudi Voeller, Frank 
Rijkaard was shown a yellow card which 
was going to leave him out of the quar-
terfinal. The furious Dutchman spilled out 
right into Voeller’s curly coiffure. A minute 
later the German fell in the penalty area 
after running into the goal-keeper, Rijkaard 
who just ran over tried to help him stand up 
by pulling his ear and then stepped on his 
ankle. Voeller who had already gone mad 
jumped up and was immediately expelled 
by the referee. While he was staring at the 
judge in perplexion, Rijkaard took him by 
surprise and expectorated at him once again. 
Now the judge expelled him, too. There 
were speculations that Voeller provoked the 
Dutch player with racial insults, but Rijkaard 
himself denied them. Frank explained that he 
felt nervous because of his recent divorce 
and offered his apology. Later the two shot 
a playful ad of the incident and donated their 
fees for charity.

9.
ПРОЩАВАНЕ С мАРАДОНА
FAREWELL TO MARADONA
Изтърпял наказанието си за употреба 
на кокаин, Марадона се завърна прео-
бразен за световното през 1994 и бе в 
основата на победите на Аржентина в 

първите два мача (4:0 над Гърция, 2:0 
над Нигерия). В България вече треперех-
ме какво ще причини на нашите нацио-
нали, когато дойде новината, че играч 
на Аржентина е наказан за употреба на 
забранени стимуланти. Оказа се тъкмо 
Диего – и ФИФА го наказа за още 15 
месеца, с което на практика приключи 
кариерата му. А аржентинците без своя 
лидер загубиха от България с 0:2. 

Having served his punishment for cocaine 
abuse, Maradona returned totally changed 
for the World Cup in 1994 and was in the 
centre of Argentina's victories in the first 
two matches (4:0 against Greece, 2:0 
against Nigeria). In Bulgaria we were already 
standing in terror of what he would do to our 
national team, when the news arrived that a 
player of Argentina has been punished for 
using forbidden stimulants. It turned out it 
was Diego himself – and FIFA punished him 
for 15 more months which practically put an 
end to his career. Without their leader, the 
Argentineans lost 0:2 against Bulgaria.  

8. 
ДЕНЯТ, В КОЙТО фУТБОЛЪТ 
УмРЯ
THE DAY FOOTBALL DIED

Всеки бразилец ще ви каже, че на 5 юли 
1982 футболът умря. Или поне умря 
схващането за него като красива игра, 
основана върху въображението и импро-
визацията. На тази дата Бразилия на 
вълшебниците Зико, Сократес, Серезо 
и Фалкао; Бразилия, която вкара 12 гола 
в първите си четири мача; Бразилия, 
която бе големият фаворит за титла-
та, трябваше само да вземе равен от 
едва пълзящата дотогава Италия. Но 
вместо това Бразилия загуби с 2:3 и, 
за да сме честни, това бе не толкова 
загуба на красотата срещу катеначото 
(самите италианци играха достатъчно 
зрелищно), колкото поражение на хаоса 
срещу системата. 

Every Brazilian will tell you that on July 5, 
1982 football died. Or at least it was the 
death of football as a beautiful game based 
on imagination and improvisation. On that 
day Brazil of the magicians Zico, Socrates, 
Cerezo and Falcao; Brazil that scored 12 
goals in its first four matches; Brazil that was 
the big favourite for the title, had to simply 
make a draw against the hardly creeping 
Italy. But instead, Brazil lost 2:3 and, to 
be frank, that was not so much a defeat 
of beauty against catenaccio (the Italians 
themselves played quite spectacularly), but a 
loss of the chaos against the system. 

"Бразилия трябваше само 
да вземе равен от едва 
пълзящата дотогава Италия. 
Но вместо това Бразилия 
загуби с 2:3"

63June 2018

ANALYSIS
FOOTBALL



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

64

7. 
ИмПЛОЗИЯТА НА ЗИДАН
THE IMPLOSION OF ZIDANE
Това трябваше да е лебедовата песен 
на най-големия играч на съвременната 
епоха. Геният на Зинедин Зидан избута 
застарелите французи до финала на 
Мондиал 2006, а фантастично изпълнена 
от него дузпа в стил "Паненка" им даде 
аванс срещу италианците. И когато 
всички очакваха този пословично скро-
мен и почтен играч да вдигне за втори 
път купата, всичко се срина. След 
размяна на думи с Матераци Зидан се 
приближи до италианеца и му удари една 
глава в гърдите, за да напусне завинаги 
световната сцена с червен картон. 
После се разбра, че Матераци казал 
някаква детинска обида за сестрата на 
Зидан. Италианецът се извини и призна, 
че смята Зизу за "най-великия". 

This had to be the swan song of the greatest 
player of modern time. Zinedine Zidane's 
genius helped the ageing French team reach 
the final of Mondial 2006, and a Panenka 
penalty he performed fantasically gave 
them an advantage against the Italians. 
And when everybody expected that this 
proverbially modest and honest player will 
raise the cup for the second time, everything 
collapsed. After exchanging a few words 
with Materazzi, Zidane got close to the Italian 
and hit him with his head in the chest before 
leaving the world stage for ever with a red 
card. Later it turned out that Materazzi had 
said a childish offence about Zidane's sister. 
The Italian apologized and admitted that he 
considered Zizu “the greatest”. 
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6. 
НЕДОСТИЖИмИТЕ АНГЛИЧАНИ
THE UNATTAINABLE ENGLISHMEN
Родината на футбола дълго се отнася 
с презрение към опитите на останалия 
свят да ритат топка. Едва през 1950 
англичаните най-после скланят да 
участват в световните шампионати 
на ФИФА. В първия си мач бият Чили 
само с 2:0 – всички решават, че фавори-
тът пести сили. Но после англичаните 
се изправят срещу полуаматьорския 
състав на САЩ – и падат 0:1 (на Ос-
трова един вестник изписва резултата 
10:1 в полза на Англия, решавайки, че 
единицата е изпусната от телеграфи-
ста). След това губят от Испания и в 
повторния мач с Чили, за да си заминат 
безславно. 

The homeland of football has long looked 
contemptuously at the attempts the rest of 
the world made of kicking the ball. Only in 
1950 did the Englishmen finally agree to 
participate in FIFA world championships. In 
their first match they beat Chile with just 2:0 
– everyone decided that the favourite was 
saving its power. But then the Englishmen 
met the half-amateurs from the USA – and 
lost 0:1 (on the island a newspaper wrote 
the result as 10:1 in favour of England, 
considering that the “1” has been dropped by 
the telegraph operator). Then they lost from 
Spain and in the second match with Chile 
before going home ingloriously. 

65June 2018



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

66

5. 
фАТАЛНИЯТ АВТОГОЛ
THE FATAL OWN GOAL
"Животът не свършва тук", обясняваше 
Андрес Ескобар, след като неговият 
злощастен автогол през 1994 изпрати 
смятаните уж за скрит фаворит ко-
лумбийци у дома. Всъщност оказа се, че 
свършва, поне за него. Седмици по-късно 
Ескобар, току-що подписал с "Милан", 
бе прострелян с 6 куршума пред един 
бар в Меделин. 100 000 души дойдоха да 
изпратят ковчега му.
Още се спори дали е бил убит заради 
отпадането от мондиала, или по друга 
причина. Повечето свидетели смятат, 
че си е отишъл, просто защото е 
посмял да отвърне на двама местни 
наркодилъри, които го заяли за авто-
гола. Въпросните дилъри, братя Гайон, 
прехвърлиха вината върху охранителя 
си Умберто Муньос. Той направи 
самопризнания (според някои – срещу 
солидна сума в брой) и бе осъден на 43 
години затвор – но освободен след само 
11, през 2006. 

„Life does not end here”, Andres Escobar 
explained when his unfortunate own goal 
in 1994 sent the Colombians, considered 
a hidden favourite, back home. In fact, it 
turned out that life did end there, at least 
for him. Weeks later Escobar who had just 
signed a contract with Milan was shot with 6 
bullets in front of a bar in Medelin. 100,000 
people came to send his coffin. Debates are 
still continuing about whether he was killed 
because of the drop out from the Mondial or 
for another reason. Most witnesses think he 
died just because he dared respond to two 
local drug dealers who nagged at him for the 
own goal. The dealers, the Gallon brothers, 
threw the guilt to their guard Humberto Mu-
noz. He made confessions (some say – in 
return to a significant amount of money) and 
was sentenced to 43 years of jail, but was 
released 11 years later, in 2006.

4. 
КОГАТО ВСИЧКИ БЯхА БЪЛГАРИ
WHEN EVERYONE WAS BULGAR-
IAN
В историята на футбола неведнъж се е 
случвало световният шампион и главен 
фаворит да отпадне от почти неизвес-
тен отбор. Разликата през 1994 бе, че 
ставаше дума за Германия. 
Бундестимът дотолкова бе дотегнал 
на целия свят с безскрупулния си навик 
на побеждава, че на 10 юли Стоичков, 
Балъков, Сираков и компания имаха 
милиардна подкрепа. "Цял свят викаше 

за България", спомня си британският 
комик Омид Джалили пред ВВС. "Всеки в 
Англия беше почетен българин", добавя 
нашумялата водеща Линзи Хипгрейв. 

In the history of football it has happened 
more than once that the world champion 
and main favourite dropped out defeated by 
an almost unknown team. The difference 
in 1994 was that the favourite was called 
Germany.
The Bundesteam had annoyed the entire 
world so much with its unscrupulous hab-
bit of winning that on July 10 Stoichkov, 
Balakov, Sirakov and company enjoyed the 
support of billions. “The whole world was 
cheering for Bulgaria”, British comedian 
Omid Djalili remembers in front of BBC. 
“Everyone in England was an honorary 
Bulgarian”, the popular presenter Lynsey 
Hipgrave adds.

3. 
ТРАГЕДИЯТА НА мАРАКАНА
THE MARACANA TRAGEDY
На Мондиал '50 последният мач Брази-
лия – Уругвай ще реши шампиона. На 
домакините им стига дори равенство, 
а "Маракана" се пука по шевовете – над 
200 000 зрители. Година преди това бра-
зилците са смазали Уругвай 5:1 за Копа 
Америка. Победата им не буди съмнение 
– още преди мача кметът на Рио ги 
поздравява като шампиони, а вестник 
"Мунду" отпечатва тираж със заглавие 
"Бразилия – шампион 1950!". Бразилците 
натискат от начало и повеждат, но 
в 66-ата Скиафино изравнява, а после 
Гиджа прави 2:1 за Уругвай. В последна-
та минута уругваецът Гамбета хваща 
топката с ръце в пеналта. Съотбор-
никът му Андраде едва не го убива: 
"Какво правиш, откачалка!". Оказва се, 
че в адския шум само Гамбета е чул по-
следния сигнал. 169 души по трибуните 
припадат, двама получават инфаркт.

At Mondial '50 the last match between 

Brazil and Uruguay was about to determine 
the champion. The hosts only needed a 
draw and Maracana was full to the last 
seat – there were more than 200,000 people 
there. A year earlier the Brazilians defeated 
Uruguay 5:1 for Copa America. Their victory 
was indisputable – even before the match 
had started, the mayor of Rio greeted them 
as champions and Mundu printed its new 
issue with a title “Brazil – champion 1950!”. 
The Brazilians started with pressing their 
opponents and took the lead, but in the 66th 
minute Schiaffino equalized and then Ghig-
gia scored for 2:1 for Uruguay. In the last 
minute Gambetta from Uruguay caught the 
ball with his hands in the penalty area. His 
team-mate Andrade nearly killed him: “What 
are you doing, you freak!” It turned out that 
in the hellish noise Gambetta was the only 
one to hear the last signal of the referee. 169 
people in the audience fainted away, two got 
a heart attack.

2. 
РЪКАТА И КРАКЪТ НА мАРА-
ДОНА
MARADONA'S HAND AND LEG
Англия и Аржентина са стари футболни 
врагове, но през 1986 четвъртфиналът 
между тях имаше и допълнителен заряд 
- само преди 4 години бе приключила 
войната за Фолклендските острови. 
Марадона не спомогна за затоплянето 
на отношенията в 51-ата минута, 
когато вкара топката във вратата 
с ръка - нещо, видяно от всички на 
стадиона с изключение на рефера Бен 
Насър и българския му помощник Богдан 
Дочев. Англичаните още се възмуща-
ваха, когато 4 минути по-късно Диего 
показа другата страна на гения си - взе 
топката в центъра, финтира ефектно 
Биърдсли и Рийд, после излъга Бъчър, 
след това Фениук и накрая вратаря 
Шилтън, за да вкара Гола на века. 

England and Argentina are old football 
enemies, but in 1986 the quarterfinal they 

played was even more emotional – the war 
for the Falkland Islands had finished just 4 
years earlier. Maradona did not help the rela-
tions get warmer in the 51st minute, when 
he sent the ball in the goal with his hand 
– something that everyone on the stadium 
but the referee Bin Nasser and his Bulgarian 
assistant, Bogdan Dochev, saw. The English 
players were still filled with indignation when 
4 minutes later Diego showed the other side 
of his genius – he took the ball in the centre, 
feinted Beardsley and Reid impressively, then 
cheated Butcher, then Fenwick ,and finally 
the goal-keeper, Shilton, before scoring the 
Goal of the Century.

1. 
ЧУДОТО В БЕРН
THE BERN MIRACLE
Между 1950 и 1955 Унгария печели 43 
от общо 51 мача (включително и ис-
торическото 6:3 над Англия на "Уембли) 
и вкарва средно по 4 гола на мач. За 
това време унгарците губят само един 
двубой. За тяхно безмерно съжаление - 
най-важния, финала за Световната купа 
срещу ФРГ в Берн (1954). 
В предварителните групи Унгария е 
разбила германците с 8:3. Така им 
потръгва и във финала - само след 8 
минути вече водят 2:0 с голове на 
Пушкаш и Цибор. До почивката обаче 
ФРГ изравнява, а шест минути преди 
края отбелязва и трети гол. Пушкаш 
отново се разписва в самия край, но по 
неясна причина уелският съдия отсъжда 
засада. Унгария, вероятно най-забе-
лежителният отбор в историята на 
футбола, така и не печели световната 
титла. А германците, за пръв път след 
края на войната, могат да си позволят 
да изпитат национална гордост. 

Between 1950 and 1955 Hungary won 43 
out of 51 matches (including the historical 
6:3 over England on Wembley) and scored 
an average of 4 goals in a game. During that 
time the Hungarians only lost one match. 
To their endless regret – the most important 
one, the World Cup final against the Federal 
Republic of Germany in Bern (1954).
In the preliminary groups Hungary defeated 
the Germans 8:3. The final game started in 
a similar way – in just 8 minuted they were 
already leading 2:0 with goals scored by 
Puskas and Cibor. However, until the break 
Germany managed to equalize, and six 
minutes before the end scored a third goal. 
Puskas scored at the very end again, but for 
an unclear reason the Welsh referee marked 
an off-side. Hungary, probably the most 
remarkable team in the history of football, 
failed to win the world cup. And the Ger-
mans, for the first time after the war ended, 
could afford feeling national pride. 
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A NEW INVADER 
IN EUROPE

MULTIVITAMINS HAVE zERO EFFECT
Най-популярните мултивитамини и минерални добавки нямат никакъв забележим ефект 
върху здравето и нито намаляват, нито повишават риска от сърдечносъдови заболя-
вания, инфаркт, инсулт и ранна смърт. Заключението е на учени от Университета на 
Торонто в Канада, които са обобщили резултатите от най-различни проучвания по 
темата, проведени между 2012 и 2017. 
Изводите са публикувани в престижното Journal of the American College of Cardiology. Из-
следванията категорично показват, че най-популярните хранителни добавки на пазара 
- мултивитамини, витамин D, витамин C и калций - нямат никакъв ефект върху честота 
на сърдечносъдовите проблеми. 
Eкипът, воден от Дейвид Дженкинс от университетската болница на Торонто, е уста-
новил полезен ефект само от две добавки: фолиева киселина (витамин В9) и витамин В-
комплекс. Те са показали известно снижаване на риска от инфаркт, макар резултатите 
още да не са окончателни. 
Световният пазар на хранителни добавки расте със завидни темпове в последните 
години. Общите приходи на този сектор надхвърлиха 50 милиарда долара още през 2015 
година, и се очаква да достигнат 278 милиарда до 2024. 
Заключението на Дженкинс и колегите му е, че единственият ефективен начин да си 
набавим нужните вещества е просто да се храним разнообразно и здравословно. 

THE MOST POPULAR MULTIVITAMINS and mineral supplements have no noticeable effect on 
the health and neither decrease, nor increase the risk of cardiovascular diseases, heart attack, 
stroke and early death. The conclusion is made by scientists from the University of Toronto 
in Canada, who have summarized the results from various studies of the topic, implemented 
between 2012 and 2017.
The conclusions have been published in the prestigious Journal of the American College of 
Cardiology. The studies are categorically showing that the most popular food supplements on the 
market - multivitamins, vitamin D, vitamin C and Calcium - do not have any effect whatsoever on 
the incidence of cardiovascular problems.
The team, led by David Jenkins from the University Hospital of Toronto, has ascertained a healthy 
effect from just two supplements: folic acid (vitamin B9) and vitamin B-Complex. They have 
demonstrated a certain reduction of the risk of heart attack, even though the results are not yet 
definitive.
The global food supplements market is growing at a notable rate in the last years. The total 
income of this sector have surpassed 50 billion dollars as early as in 2015, and are expected to 
reach 278 billion until 2024.
Jenkins’s and his colleagues’ conclusion is that the only effective way of obtaining the necessary 
substances is by having a varied and healthy diet. 

Нашествията на животински видове от 
други континенти често причиняват 
огромни екологични щети - какъвто 
бе случаят с тихоокеанската медуза 
Mnemyopsis в Черно море или с черно-
морските миди в големите американски 
езера преди години. 
Сега в Европа е открит нов нашестве-
ник: гигантски чукоглав плосък червей. 
Произлизащ от Югоизточна Азия, този 
хищен вид с лекота достига до 25-27 см 
на дължина и се храни с други, по-малки 
червеи. Вероятно е пренесен в Европа 
с вносни плодове и зеленчуци. Учените 
тепърва ще установяват мащабите 
на нашествието и какви са ефектите 
върху местната фауна. 

The invasions of animal species from other 
continents are often causing huge environ-
mental damage - as was the case with the 
Pacific Mnemyopsis jellyfish in the Black 
Sea, or with the Mediterranean mussels in 
the Great lakes years ago.
Now a new invader has been found in Eu-
rope: giant hammerhead flatworms. Native to 
Southeast Asia, this predatory species can 
easily reach up to 25-27 cm in length and it 
feeds on other, smaller worms. It has proba-
bly been transported to Europe with imported 
fruits and vegetables. Scientists are yet to 
ascertain the scale of the invasion and what 
its effects are on the local fauna. 

мУЛТИВИТАмИНИТЕ 
ИмАТ НУЛЕВ ЕфЕКТ

НОВ 
НАШЕСТВЕНИК 
В ЕВРОПА
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Чувството за самотност се отразява на организма 
по-зле от пушенето. Но и създава неочаквани нови 

възможности за бизнес

Текст ВАлЕРИ ЦЕНКОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Сто 
години 
Самота

На 10 май, половин час след пладне, 104-го-
дишният професор Дейвид гудол сам затег-
на вентила на системата за вливане на 
барбитурат в болницната си стая в кли-
ника Еternal Spirit (вечен дух). След минути 
професорът заспа, а половин час по-късно 
сърцето му спря завинаги. „Това се проточи 
много дълго“ (“This is taking a long time), бяха 
последните му думи. 

ПРОЧУТИЯТ АВСТРАЛИЙСКИ еКОЛОг и бо-
таник сам потърси услугите на болницата 
в Бил-Бенкен, Швейцария, където добровол-
ното прекъсване на живота е позволено. 
Съдбата дари гудол с дълъг живот - но и 
той сам помогна за това, благодарение на 
девиза си „за да си жив, бъде активен ("to 
keep alive, keep active). Професорът игра-
ше тенис до 90-годишен, пишеше поезия, 
участваше в театралната трупа в Пърт, 
на 101 години получи Ордена  на Австралия 
за принос в науката, а на 102 спечели съдеб-
на битка, за да продължи да  преподава… 
гудол знаеше как да се справи с всичко в 
живота - освен със самотата. Признаваше, 

че тя го измъчвала още от пенсионирането 
му в края на 70-те години. И го подтикнала 
към няколко опита за самоубийство. След 
първия обясни на лекарите: "Не искам да 
свърша като Ивет Викърс“. 

ВИКъРС, БИВШИЯТ СеКССИМВОЛ на Аме-
рика, бе обявена за „Символ на самотата“, 
след като през май 2010 бе открита мърт-
ва в дома си в Калифорния - поне година след 
реалната дата на смъртта й. 
Ивет бе първата плейметка, появила се на 
цяло разгъващо се фолио в Playboy, после 
стана звезда от филмите на ужасите като 
„Атаката на 15-метровата жена“ и „Атака-
та на гигантските пиявици“. Но мечтата 
на милиони мъже така и не успя да създаде 
семейство - след два провалени брака, без 
деца, без религия, тя си отиде и цяла година 
никой не забеляза, че я няма. 
Но частен случай ли е това? Все повече екс-
перти твърдят, че не. Никога преди не сме 
били толкова свързани - и толкова самотни. 
В този свят на абсолютна непрекъсната 
комуникация страдаме от нарастващо от-

чуждение и живеем в изолация, без реално 
общуване. Купуваме си билети от автомат, 
поръчваме си дрехи от интернет, дори кафе-
то ни го приготвя машина-робот, отбелязва 
Джон Касиопо, психолог и автор на нашуме-
лия бестселър "Самота". 
Касиопо нарича самотата „усещане за хро-
нична изолация“ и предупреждава, че тя е 
пагубна за физическото здраве на индивида. 
Стига до този извод, след като установява 
високи нива на епинефрин (хормон на стре-
са) в сутрешната урина на самотните хора.

„САМОТАТА ПРОНИКВА ДъЛБОКО в нас. 
Засяга не само мозъка, но и базовия процес 
на ДНК-транскрипцията. Самотен ли си, 
цялото ти тяло е самотно“, пише Касио-
по. Самотата може и да не е убила Ивет 
Викърс, но тя без съмнение е свързана 
със сърдечните проблеми, които в крайна 
сметка сложили край на живота й. 
Още Фройд свързва самотата с чувство-
то на тревожност и отбелязва, че първите 
прояви на фобия при децата са свързани със 
страха от тъмнината и самотата. 
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В изследване на Мадридския университет 
основното внимание на учените е съсре-
доточено върху връзката между самотата 
и продължителността на живота. Испан-
ските учени обединили резултатите от 35 
студии с участието на общо 77 220 добро-
волци и категоричният им извод е, че само-
тата е рисков фактор №1 за смъртността 
в модерното общество. 

СВеТОВНАТА зДРАВНА ОРгАНИзАЦИЯ пре-
дупреждава, че въздействието на самота-
та върху организма е по-опасно  от затлъс-
тяването и е равносилно на последствията 
от изпушване на 15 цигари на ден.  Звучи 
зловещо и в същото време напълно сериоз-
но. Хроничната самота увеличава много-
кратно риска от сърдечен удар, инсулт и 
дори развитие на ракови тумори, и съкра-
щава живота с поне 20 процента…
Миналата година тогавашният генерален 
хирург на САЩ Вивек Мърти предупреди, че 
американците „са застрашени от епидемия 
от самота и социална изолация“. Той обяс-
ни, че липсата на социални контакти може 

да предизвика възпаления и да увреди сери-
озно имунната система, поради това са-
мотните хора са застрашени да напуснат 
този свят преждевременно. 
Американско изследване установява, че 28% 
от възрастните са измъчвани от самота. 
Според статистиката в Европа между 25 и 
48 процента от населението се определят 
като „самотници“. 

зАПЛАХАТА е ТОЛКОВА РеАЛНА, че Вели-
кобритания дори създаде министерство на 
самотата - след като се оказа, че в лондон 
всеки втори пенсионер признава, че живее 
в пълна самота. Почти 500 000 лондончани 
по 5-6 дни в седмицата не контактуват с 
никого, 3.9 милиона казват, че телевизорът 
е „единствената им компания“. Общо на 
Острова 9 млн. души признават, че стра-
дат от липсата на социални контакти и се 
чувстват изоставени.   
Тези факти принудиха премиера Тереза Мей 
да създаде специално министерство на са-
мотата и да повери този пост на секрета-
ря по спорта Трейси Кауч. 

В германия споразумението за съставя-
нето на новото правителство на Ангела 
Меркел включва и обещания за борба със 
самотата сред германците - чрез засил-
ване, укрепване и развиване на социалната 
солидарност. 
японците познават феномена хикикомори, 
който се отнася за млади хора между 15 и 
39 години, които поне шест месеца живе-
ят в пълна самоизолация. В момента като 
хикикомори са регистрирани 541 000 души, 
като 34 процента от тях са прекарали по-
вече от 7 години в самоналожена самота, 
други 29% не са срещали и не са разговаряли 
с хора между 3 и 5 години. 
Този феномен се повява в началото на 90-
те години, когато според неофициални дан-
ни около 1 млн. души между 16 и 25 години се 
обричат на изолация, заключват се в стаи-
те си, четат непрекъснато манга комикси, 
гледат телевизия или играят на компютър-
ни игри, отказват да работят , не ходят 
на училище, не общуват със семействата и 
приятелите си. Това е реакцията на младе-
жите на социалното напрежение, на което  
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 са подложени, за да се реализират пълно-
ценно в живота. 

РАзБИРА Се, САМОТАТА Не БИВА да се 
възприема изцяло само в негативен план: 
самотата ни осигурява спокойствие, от-
мора, творчество, позволява ни да си събе-
рем мислите и да планираме и организираме 
живота си. 
Д-р Касиопо прави разлика между самотата 
и това да останеш насаме. 
Когато хората се стремят към нея, тя 
може да има и терапевтичен ефект. Всъщ-
ност, по-малко социални контакти понякога 
могат и да са здравословни.
През 80-те години италианският журна-
лист и писател Тициано Терцани, след като 
дълги години e кореспондент за различни 
издания в Азия, се заключил в една колиба 
в японската префектуа Ибараки. „Шест ме-
сеца не съм виждал жив човек, единствено 
общувах с кучето Баоли“, пише той след 
това в книгата си „Един гадател ми каза“ 
( A Fortune Teller Told Me). Четял книги, раз-
хождал се и съзерцавал природата: „Най-по-
сле имах време, за да имам време“. 
Кенет Рубин, психолог от Университета 
на Мериленд  твърди, че самотата може 
да бъде и благотворна, и има рецепта как 
да я постигнем. Предпоставките се крие в 
онова, което той нарича „Ако“ (ifs): самота-
та може да бъде продуктивна само: ако е 
доброволна, ако може да регулира ефектив-
но нашите емоции, ако, стига да поискаме, 
можем да станем част от някоя социална 
група, ако можем да поддържаме позитивни 
отношения извън социалните групи. 
Ако тези условия са неизпълними, самота-
та се превръща в наказание, болест, епи-
демия…
Рубин съветва, когато имаме възможност, 
да търсим самотните разходки, самотни 
къмпинг пътешествия, като намираме вре-
ме за размисъл. Терцани успява да го по-
стигне и след „самотната терапия“ зарязва 
журналистиката и се отдава на писане на 
книги - чак до смъртта си през 2004. В кни-
гата си за пророка той казва: „Единствени-
ят истински учител не е в гората, нито в 
колиба или ледена пещера в Хималаите. Той 
е вътре в нас“. 

ИСПАНеЦъТ АЛВАРО СеРеСО е ПРИМеР за 
това, че самотата може да бъде и бизнес. 
Още на 19 решава да стане първият добро-
волен Робинзон Крузо; днес, вече на 36, пе-
чели добре с първата фирма за самотници 
Docastaway. Услугата му е уникална: усамо-
тение на един от 1700 девствени острови 
по света, на които не е стъпвал човешки 
крак. Откакто напуснал удобствата на 
родната Малага, той е посетил 400  остро-
ва – повечето в района около Индонезия и в 
Индийския океан. 

Преди 15 години се оказал на самотен ос-
тров от Андаманския архипелаг в Индия и 
разбрал какво означава истинска свобода. 
Затова създава фирмата, която до днес е 
помогнала на над 500 души да го последват. 
Срещу $1500 седмично те получават „клю-
ча към Рая“ – абсолютно девствен остров, 
където никога преди това не е стъпвал 
човешки крак. Единственото условие е да 
запазите пълна дискретност за местата, 
които посещавате, за да се съхрани изоли-
раността им. 

СРеД КЛИеНТИТе МУ е БИВШИЯТ британ-
ски милионер Йън Аргъс Фрейзър Стюарт 
Хардинг, някога притежател на екстрава-
гантни имоти, който обаче продал всичко и 
тръгнал на самотни пътешествия: из пус-
тинята Калахари, Конго, до Брега на скеле-
тите в Ангола… Накрая стига до самотни-
те острови на Docastaway. И ето че вече 
8 години живее като Робинзон Крузо. Носи 
със себе си само една раница с най-необ-
ходимото за оцеляване. Но не се е разделил 
с мобилния си телефон, който използва за 
една-единствена цел - да следи курса на ак-
циите на лондонската борса.   
Сходна трансформация е претърпял фран-
цузинът готие Тулмонд, директор на фила-
телното издателство Timbropresse, който 
през 2013 открива магията на пълната са-
мота и оттогава всяка година предприема 
ново пътешествие. 

НО ДА Се ВъРНеМ НА ДАЛеЧ по-масо-
вия обратен случай, в който самотата е 
бедствие. Вече немалко бизнес начинания 
започват да се занимават с проблема. Във 
Великобритания фирмата Veggie Cares дос-
тавя здравословни храни на възрастни хора - 
но служителите й не само разнасят пакети, 
а и остават за малко, сядат на чаша чай и 
непринуден разговор със самотните старци. 
В Манхатън пък вече от 14 години се орга-
низират „cuddle parties“ (Прегръдка-парти) 
от психотерапевтите Марша Бачински 
и Рийд Михалко. Фирмата им взима по 10 
долара за едночасов сеанс и интересът е 
огромен.

Бизнесът с прегръдките расте непрекъсна-
то. И е подкрепен от науката: прегръдката 
насърчава отделянето на ендорфини, допа-
мин и окситоцин (хормона на прегръдката), 
понижава стреса и кръвното, преодолява 
безсънието, подобрява комуникацията, 
усилва усещането за щастие.

ИСТИНСКИ ВАЖНИЯТ ВъПРОС днес обаче 
е друг: доколко интернет и възможностите 
за дистанционно общуване се отразяват на 
усещането ни за самота? Дали Facebook ни 
разделя, или ни събира?
Далеч преди да се появят социалните мре-
жи, интернет вече задълбочаваше тен-
денцията към изолация. Феноменът на все 
по-голяма свързаност между хората и ед-
новременно с това намаляване на конта-
ктите между тях се нарича точно така: 
Парадоксът на интернет. Още през 1998 
изследване на учени от университета 
Carnegie Mellon разкри, че увеличаването на 
сърфирането в нет увеличава и усещането 
за самота. 
Според статистиката в западния свят 
през 50-те години само 10 процента от до-
макинствата са били от един човек. През 
2017 цели 34 процента са едночленни. 
Социологът Ерик Клиненбърг, автор на 
нашумялата Going Solo, го обяснява така: 
"Качеството, а не количеството на соци-
алните връзки води до самотата". Социал-
ната мрежа може да ви даде възможност 
да имате 1000 онлайн "приятели" - но тя ви 
отнема от шансовете да общувате пълно-
ценно с шепата си реални приятели. 
Всеки трети потребител на Facebook (те 
са сега 2.6 милиарда) всеки ден е в социал-
ната мрежа, а 48% поглеждат "какво ново" 
има в мрежата още преди да са станали 
от леглото. 28% не си лягат, преди да са 
го прегледали за последно. Чудно ли е, че 
не им остава време не само да прегърнат, 
но даже и да погледнат близките си? Или 
дори да се сдобият с "близки" хора? Впрочем 
ето ви още един дребен факт в заключение: 
Ивет Викърс си отишла в момента, в който 
е влязла онлайн, показа разследването на 
полицията. 
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The feeling of loneliness affects the organism worse than smoking. But 
it also creates unexpected new business opportunities

By VAlERI TSENKOV / Photography SHUTTERSTOCK

one hundred 
years of solitude

On the 10th of May, half an hour past noon, the 
104 years old professor David Goodall himself 
tightened the valve of the system for injecting 
barbiturate in his hospital room in the Eternal 
Spirit clinic. Minutes later the professor fell 
asleep and half an hour later his heart stopped 
forever. “This is taking a long time”, were his 
last words.

THE FAMOUS AUSTRALIAN ECOLOGIST and 
botanist himself sought the services of the hos-
pital in Biel-Benken, Switzerland, where the vol-
untary ending of life is permitted.
Fate gave Goodall a long life – but he himself 
also helped for that, thanks to his motto “to keep 
alive, keep active”. The professor was playing 
tennis up until he was 90 years old, he was writ-
ing poetry, he participated in the theatrical com-
pany in Perth, when he was 101 years old he re-
ceived the Order of Australia for contribution to 
science, and when he was 102 he won a judicial 
battle, in order to continue teaching… Goodall 
knew how to cope with everything in life – except 
solitude. He admitted it tormented him since as 
early as his retirement at the end of the 1970s. 
And it drove him to several suicide attempts. Af-
ter the first one he explained to the doctors: “I 
don’t want to end up like Yvette Vickers”.

VICKERS, THE FORMER SEX SYMBOL of 
America, was declared a “Solitude symbol”, after 
having been found dead in May of 2010 in her 
home in California – at least a year after the real 
date of her death.
Yvette was the first playmate who appeared on 
a whole unfolding folio in Playboy, then she be-
came a star from horror movies such as “Attack 
of the 50 Foot Woman” and “Attack of the Giant 
leeches”. But the dream of millions of men nev-
er managed to create a family – after two failed 
marriages, without children, without religion, she 

departed from this life and for a whole year no 
one noticed that she was gone.
But is this a special case? An ever growing 
number of experts say no. We had never be-
fore been so connected – and so lonely. In this 
world of absolute constant communication we 
are suffering from a growing alienation and we 
live in isolation, without real communication. We 
are buying tickets from an automatic device, we 
order clothes via the Internet, even our coffee is 
prepared by a robot-machine, John Cacioppo, 
a psychologist and author of the much talked 
about bestseller “loneliness”, notes.
Cacioppo calls loneliness “a feeling of chronic 
isolation” and warns that it is pernicious to the 
physical health of the individual. He reaches this 
conclusion after ascertaining high levels of epi-
nephrine (stress hormone) in the morning urine 
of the lonely people.

„LONELINESS BURROWS DEEP within us. It af-
fects not only the brain, then, but the basic pro-
cess of DNA transcription. When you are lonely, 
your whole body is lonely“, Cacioppo writes. 
loneliness may have not killed Yvette Vickers, 
but it is undoubtedly connected with the cardiac 
problems that ultimately put an end to her life. 
Freud connected loneliness in his day with the 
feeling of anxiety and noted that the first mani-
festations of phobia in children are related with 
fear of the dark and of loneliness.
In a study of the University of Madrid the main 
attention of the scientists is focused on the con-
nection between loneliness and the duration of 
life. The Spanish scientists have combined the 
results from 35 studies with the participation of 
a total of 77 220 volunteers and their categorical 
conclusion is that solitude is risk factor No. 1 for 
mortality in the modern society.

THE WORLD HEALTH ORGANISATION fore-

warns that the effect of loneliness on the body is 
more dangerous than obesity and is equal to the 
consequences of smoking 15 cigarettes per day. 
It sounds sinister and at the same time com-
pletely serious. Chronic solitude substantially in-
creases the risk of heart attack, stroke and even 
developing cancer neoplasms, and shortens the 
duration of life by at least 20 per cent…
last year the then Surgeon General of the USA 
Vivek Murthy warned that Americans “are threat-
ened by an epidemic of loneliness and social 
isolation”. He explained that the lack of social 
contacts may cause inflammations and seriously 
damage the immune system, due to which lonely 
people are at risk of departing this world prema-
turely. An American study ascertains that 28% of 
adults are suffering from loneliness. According 
to the statistic in Europe between 25 and 48 per 
cent of the population ae defining themselves as 
“lonely persons”. 

THE THREAT IS SO REAL that Great Britain 
even established a Ministry of loneliness – after it 
turned out that in london every second pensioner 
is admitting that he/she is living in total solitude. 
Almost 500 000 londoners are not contacting an-
yone for 5-6 days per week, 3.9 million are saying 
that the TV is “the only company they have”. A 
total of 9 million people in the UK are admitting 
to suffering from the lack of social contacts and 
feeling abandoned. These facts forced the Prime 
Minister Theresa May to establish a special Min-
istry of loneliness and to entrust the position of 
minister to the Parliamentary Under Secretary of 
State for Sport Tracey Crouch.
In Germany the agreement for the formation of 
Angela Merkel’s new government includes prom-
ises for combating loneliness among the German 
people as well – through increasing, strengthen-
ing and developing social solidarity. The Japa-
nese are familiar with the hikikomori phenome-
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non, which has to do with young people 
at an age of between 15 and 39, who 
are for at least six months living in com-
plete self-isolation. At the moment 541 
000 people have been registered as 
hikikomori, with 34 per cent of them hav-
ing spent over 7 years in self-imposed 
solitude, another 29% have not met and 
have not spoken to people for between 
3 and 5 years.
This phenomenon emerged in the be-
ginning of the 1990s, when according 
to unofficial data around 1 million peo-
ple at the age of between 16 and 25 
commit themselves to isolation, lock 
themselves up in their rooms, constantly read 
manga comics, watch television or play comput-
er games, refuse to work, do not go to school, do 
not communicate with their families and friends. 
This is the reaction of the young people to the 
social tension that they are subjected to, in order 
to succeed with full value in life. 

OF COURSE, LONELINESS SHOULD NOT be 
seen as something entirely negative: solitude 
provides us with calmness, relaxation, creativity, 
it allows us to put our thoughts together and to 
plan and organize our lives. Dr. Cacioppo dif-
ferentiates between loneliness and being left to 
one’s own devices. When people are aspiring 
after it, it may have a therapeutic effect as well. 
In fact a smaller amount of social contacts may 
sometimes be good for the health. In the 1980s 
the Italian journalist and writer Tiziano Terzani, 
after for long years being a correspondent for 
various publications in Asia, holed himself up in 
a cabin in Japan’s Ibaraki Prefecture. “For six 
months I didn’t see a single person, I only com-
municated with the dog Baoli”, he writes after-
wards in his book “A Fortune Teller Told Me”. He 
was reading books, taking strolls and contem-
plating nature: “At last I had time to have time”.
Kenneth Rubin, a psychologist from the Univer-
sity of Maryland maintains that loneliness may 
be beneficial ax well, and there is a recipe of 
how to achieve it. The preconditions are hidden 
in what he calls “Ifs”: loneliness may be produc-
tive only: if it is voluntary, if it can regulate our 
emotions effectively, if, provided we want to, we 
may become part of some social group, if we 
are able to maintain positive relations outside 
the social groups.
If it is impossible for these conditions to be met, 
solitude becomes a punishment, a disease, an 
epidemic…
Rubin advises, when we have the opportunity, to 
seek the solitary strolls, solitary camping trips, 
finding time for reflection. Terzani managed to 
achieve this and after the “lonely therapy” he 
abandoned journalism and devoted himself to 
writing books - right until his death in 2004. In his 
book about the prophet he says: “The only real 
teacher is not in a forest, or a hut or an ice cave 
in the Himalayas. It is within us”.

THE SPANIARD ALVARO CEREZO IS AN EX-
AMPLE for the fact that solitude may be a busi-
ness as well. As early as when he was 19 years 
old he decided to become the first voluntary 
Robinson Crusoe; today, already 36 years old, 
is earning well with the first company for reclus-
es Docastaway. The service he is providing is 
unique: seclusion on one of 1700 virgin islands 
around the world no human has ever set foot on. 
Ever since he left the conveniences of his na-
tive Málaga, he has visited 400 islands - most of 
them in the region around Indonesia and in the 
Indian Ocean.
15 years ago he found himself on a remote is-
land from the Andaman Archipelago in India and 
became aware of what true freedom means. 
That is why he established the company, which 
until now has helped over 500 people follow his 
lead. For 1500$ per week they receive “the key 
to Paradise” - an absolutely virgin island, no hu-
man has ever set foot on. The only condition is 
for you to proceed with complete discretion with 
regard to the places you are visiting, in order to 
preserve their insularity.

AMONG HIS CLIENTS IS THE FORMER Brit-
ish millionaire Ian Argus Fraser Stuart Harding, 
once the owner of extravagant estates, who 
sold everything though and set out on solitary 
journeys: through the Kalahari Desert, Congo, 
to the Skeleton Coast in Angola… Finally he 
reached the remote islands of Docastaway. 
And there he is, living like Robinson Crusoe for 
8 years already. All he has with him is a back-
pack with what is most necessary for survival. 
But he wouldn’t part with his cell phone, which 
he uses for one single purpose - to keep an 
eye on the share prices at the london Stock 
Exchange.
The Frenchman Gauthier Toulemonde went 
through a similar transformation, Director of the 
philately publishing house Timbropresse, who in 
2013 discovered the magic of total loneliness 
and is embarking on a new journey each year 
ever since.

BUT LET US RETURN TO THE FAR more mass 
scenario, in which loneliness is a disaster. Not 
a small number of business ventures are al-

ready starting to tackle the prob-
lem. In Great Britain the company 
Veggie Cares delivers healthy food 
to elderly people - but its employ-
ees are not only carrying around 
packages, but are also staying for 
a while, they sit down for a cup of 
tea and an easy conversation with 
the lonely old people.
And in Manhattan for more than 14 
years “cuddle parties” are being 
organized by the psychotherapists 
Marcia Baczynski and Reid Mi-
halko. Their company is taking 10 
dollars per one hour long seance 

and the interest is enormous. The business with 
hugging is constantly growing. And is supported 
by science: the hug stimulates the secretion of 
endorphins, dopamine and oxytocin (the hug 
hormone), reduces stress and blood pressure, 
overcomes insomnia, improves communication, 
increases the feeling of happiness.

THE TRULY IMPORTANT QUESTION today 
however is another one: how much do Internet 
and the possibilities for communicating from a 
distance are influencing our feeling of loneli-
ness? Does Facebook divide us, or bring us to-
gether?
Far before the social networks emerged, Inter-
net was already deepening the trend towards 
isolation. The phenomenon of ever greater con-
nectivity between people and at the same time a 
reduction of the contacts between them is called 
precisely that: the Internet Paradox. As early as 
in 1998 a study of scientists from the Carnegie 
Mellon University revealed that the increase in 
surfing the Internet also increases the feeling of 
solitude. 
According to statistics, in the western world dur-
ing the 1950s only 10 per cent of households 
consisted of one person. In 2017 a whole 34 per 
cent are with a single member.
The sociologist Eric Klinenberg, author of the 
much talked about book Going Solo, explains it 
in this way: “It’s the quality, not the quantity of 
social interaction, that best predicts loneliness”. 
The social network may give you an opportunity 
to have 1000 online “friends” - but it takes away 
from your chances of full-value communication 
with your handful of real friends.
Every third user of Facebook (they are 2.6 bil-
lion at the moment) is in the social network 
every day, and 48% are looking at “what’s new” 
in the network even before they have gotten 
out of bed. 28% do not go to sleep before they 
have looked through it one last time. Is it any 
wonder that they are left with no time not just 
to hug, but even to see the people they feel 
close? Or even to acquire “close” people? By 
the way here is one more small fact in conclu-
sion: Yvette Vickers departed from this life in 
the moment in which she went online, the po-
lice investigation has shown. 

SCIENCE
PSYCHOLOGY



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

76

изкуСтво на 
четири колела

THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

76



77June 2018

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ
Фотография КОлЕлА, BMW ClASSIC

Вече девет десетилетия 
Concorso d'Еleganza 
събира най-красивите 
автомобили в света край 
езерото Комо

гранд хотел Вила д'Eсте на езерото Комо 
се слави с много неща. Не на последно 
място - с легендарните си ризото и паста. 
Франк Синатра, Ален Прост и Ники лауда 
са го посещавали само заради тях. Джордж 
Клуни, който притежава вила в съседство, 
има запазена маса за обяд. А Елтън Джон 
навремето дори изпратил личния си готвач 
на двуседмичен курс тук, за да усвои тън-
костите. 
Сега и собствената ми чиния е пълна с 
тези върхови достижения на кулинарното 
изкуство. Но има проблем: по обширната 
тераса на митичния хотел не се вижда 
нито една празна маса. Това е първата ве-
чер на Concorsо d'Eleganza, най-престижния 
конкурс за класически автомобили в света, 
и от обичайното тукашно спокойствие 
няма и помен. 

ВъзРАСТеН гОСПОДИН Ме ИзБАВЯ от за-
труднението, като приятелски ми посочва 
празния стол на неговата маса. Оплакваме 
се взаимно от закъснелите полети и хаоса 
на летището в Милано. После питам какво 
го е довело тук. Участвам в конкурса, 
усмихва се той и се представя като лукас 
лорейс. По-късно една справка в Bloomberg 
ще покаже, че е мултимилионер, доскоро-
шен председател на борда на Van de Velde, 
белгийския производител на луксозно бельо 
и козметика, и също един от най-изявени-
те ценители на класическите автомобили 
в Европа. Тази година е във Вила д'Eсте 
с едно изключително рядко Ferrari 500 
Superfast от 1965 - не друго, а поръчано-
то от легендарния актьор Питър Селърс. 
Колекцията на лорейс включва още няколко 
Ferrari, изумително ценната Alfa Romeo 33 
Stradale, а също и личното lamborghini 350 
GT на самия Феручо ламборгини, което бел-
гиецът реставрира преди две години (ако 
подозирах колко нерви ще ми струва, може 
би нямаше да се заема, признава лорейс). 
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 ТОзИ РАзгОВОР ДОБРе илюстрира осо-
бената атмосфера на Concorso d'Eleganza. 
В продължение на три дни това събитие 
превръща иначе твърде елитарния хотел в 
напълно демократичен клуб, където милио-
нери, кинозвезди, журналисти и обикновени 
посетители могат да общуват свободно, 
обединени от едно схващане: че автомоби-
лът може да бъде и форма на изкуството. 
Тук няма да откриете добре познатите 
ни новобогаташи, които бързат да си ку-
пят нови Ferrari, lamforghini или Bugatti, за 
да демонстрират успеха си. Хората тук са 
не горди собственици, а по-скоро пазители. 
Да имаш класическо Bugatti 57 Atalante или 
Isota Fraschini и да ги докараш тук е като да 
имаш платна на Сезан или Ван гог, и да ги 
предоставяш за излагане в музея. 

ДА СИ ПАзИТеЛ НА ШеДЬОВъР никак не 
е евтино, разбира се. Особено напоследък, 
когато класическият автомобил се превър-
на и в желан инвестиционен инструмент. 
Немалко хора търсят олдтаймери, само за 
да умножат парите си (цените са се увели-
чи средно 11 пъти от 1998 насам). Но във 
Вила д'Eсте няма такива. Кандидатите за 
участие минават през безмилостно строга 
пресявка. Търсят се не само красиви, редки 
и професионално възстановени коли - тър-
сят се и коли с история. 
Тук са състезателни машини, върху чиито 
волани някога са лежали ръцете на Стър-
линг Мос, Джим Кларк, Хуан-Мануел Фанджо 
и Ален Прост. Rolls-Royce Phantom II, ка-
ран навремето от Нелсън Рокфелер. Рядък 
Mercedes 540A K Cabriolet, принадлежал в 
миналото на Бърни Екълстоун. Единствен 
по рода си SCAT от 1913, който се преда-
вал от баща на син в едно калабрийско село 
в продължение на... 104 години. Едно почти 
комично на вид, създадено за плажа фиатче 
500 Spiaggia, притежавано от самия Джани 
Аниели. 

ТУК СА И ЦЯЛА ПЛеЯДА ХОЛИВУДСКИ 
зВезДИ - само че от метал, кожа и гума. 
Автентичният Aston Martin DB5 от 1964, 
който Шон Конъри в ролята на Джеймс Бонд 
кара в Goldfinger. Прекрасно възстановени-
ят Delаge D8, който партнира на Джийн 
Кели в "Един Американец в Париж". Един 
Cadillac Series 62, подарък от принц Али Хан 
за кинозвездата Рита Хейуърт по случай... 
развода им. Прекрасно 
BMW 507, купено от Елвис Пресли за Урсула 
Андрес. 
Concorso d'Еleganza съществува от почти 
век - първото издание е през 1929 и съби-
тието не е прекъсвало дори по време на 
войните. От 2009 се организира от BMW 
Group: баварският гигант вижда в това 

събиране на богати колекционери,  позна-
вачи и журналисти идеална възможност да 
представя собствените си постижения в 
областта на лукса (сега конкурсът е от-
крит с пристигането на дългоочаквания 
Rolls-Royce Cullinan, първия високопроходим 
автомобил на британската марка под шап-
ката на BMW). 

ПъРВАТА ВеЧеР е зА ОБщУВАНе; но от 
сутринта на втория ден започва истин-
ското оценяване. Участвам и аз: едната 
от двете големи награди, Coppa d'oro, или 
"Златната купа", се присъжда от журнали-
стите и публиката. Другата, Trofeo BMW 
Group, е отговорност на специалното жури. 

Негов председател е лоренцо Рамачо-
ти, дългогодишен главен дизайнер на 
Pininfarina и цялата група Fiat; членове са 
бившите дизайнери на Rolls-Royce, Porsche 
и Renault, няколко утвърдени журналисти и 
експерти в тази област, главният дизай-
нер на Apple Джонатан Айв, а също ясмин 
ле Бон - модел, участник в Mille Migila и 
съпруга на солиста на Duran Duran. Изоб-
що все хора, добре подготвени да оценят 
подредените по тревата съкровища. Ма-
кар че всъщност това не изисква особена 
квалификация. Конфуций някога казвал, че 
всяко нещо съдържа красота, но не всеки 
е способен да я открие. В случая с тези 
автомобили не е бил прав. 

Ferrari 500 Superfast от колекцията на лукас лоурейс
Ferrari 500 Superfast from the lucas laureys collection

lancia Stratos Zero
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НАгРАДАТА НА ПУБЛИКАТА
THE AWARD OF THE PUBLIC  

Тази смайваща Alfa Romeo 33 Stradale от 1967 е 
носител на Златната купа - тоест наградата на 
публиката - от тазгодишния Concorso d'Eleganza. 
Създадена от великия Франко Скалионе, тя е про-
изведена само в 18 екземпляра и днес би струвала 
около 10 млн. долара - ако намерите някой доста-
тъчно луд да ви я продаде. Под задното стъкло е 
двулитров V8 с 230 коня. Който, както подобава на 
класическа Alfa, не пожела да запали за церемония-
та по награждаването.

This stunning Alfa Romeo 33 Stradale of 1967 won the 
Coppa d’Oro – i.e. the prize awarded by the public – at 
this year’s Concorso d'Eleganza. Designed by the great 
Franco Scaglione, only 18 such cars were produced, 

and today it would cost about 
$10 million – that is, if you find 
someone crazy enough to sell it 
to you. The rear window hides 
a 2-litre V8 engine with 230 
hp. Which, like a typical clas-
sic Alfa, failed to start for the 
award presentation ceremony.
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For nine decades now, Concorso d'Еleganza has been gathering the 
world’s most beautiful cars near lake Como

aRT on fouR 
Wheels

Grand Hotel Villa d'Este on the shores of lake 
Como is famous for many things. last but not 
least, for its legendary risotto and pasta. Frank 
Sinatra, Alain Prost and Niki lauda all visited 
the place for their sake. George Clooney, who 
owns a villa in the vicinity, has a table reserved 
for lunch. And Elton John once even sent his 
personal chef here for a two-weeks course to 
master the subtleties of the trade. 
Now my own plate is filled with these superb 
achievements of culinary art. But there is a prob-
lem: there is not a single empty table in sight on 
the spacious terrace of the legendary hotel. It is 
the opening night of Concorsо d'Eleganza, the 
world’s most prestigious competition for classic 
and vintage cars, and there is no trace of the 
usual tranquillity of the place. 

AN ELDERLY GENTLEMAN COMES TO THE 
RESCUE by pointing to the empty chair at his ta-

ble with a friendly gesture. We complain to each 
other about the delayed flights and chaos at Mi-
lan Airport. Then I ask him what has brought him 
here. Smilingly, he says he’s taking part in the 
competition, and introduces himself as lucas 
laureys. later Bloomberg tells me that he is a 
multimillionaire, former Chairman of the Board 
at Van de Velde, the Belgian producer of luxu-
ry lingerie and cosmetics, as well as one of the 
foremost connoisseurs of classic cars in Europe. 
This year he has come to Villa d'Este with an ex-
tremely rare Ferrari 500 Superfast from 1965 – 
no other than the one ordered by legendary actor 
Peter Sellers. laureys’ collection includes several 
other Ferraris, the incredibly valuable Alfa Romeo 
33 Stradale, as well as Ferruccio lamborghini’s 
very own lamborghini 350 GT, which the Belgian 
restored two years ago (If he’d known how much 
time and effort it would cost him, he might not 
have bothered, laureys says). 

THIS CONVERSATION IS A GOOD ILLUSTRA-
TION of the special atmosphere of Concorso 
d'Eleganza. For three days, this event turns the 
otherwise very exclusive hotel into an absolutely 
democratic club where millionaires, film stars, 
journalists and ordinary visitors can mix freely, 
united by the view that the automobile can also 
be a form of art. 
Here you won’t find the familiar nouveaux riches 
who are eager to buy a new Ferrari, lamborghini 
or Bugatti to flaunt their success. Rather than 
proud owners, the people here are guardians. 
To own a classical Bugatti 57 Atalante or Isotta 
Fraschini and to bring these casrs here is like 
owning paintings by Cezanne or Van Gogh and 
lend them to be exhibited at a museum. 

TO BE THE GUARDIAN OF A MASTERPIECE 
is not at all cheap, of course. Especially late-
ly, now that classic cars have become a  

Bugatti 57 Atalante and lancia Astura III
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Bugatti 57 Atalante, 1937
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НАгРАДАТА НА ЖУРИТО
THE JURY AWARD

Това Ferrari 335 Sport спечели голямата награда на журито на 
Concorso d'Eleganza 2018. То е сред най-редките в света: същест-
вуват едва три екземпляра.
На външен вид 335 Sport напомня доста на по-популярното 250 
Testa Rossa от същата епоха. Тръбната рама е облечена с алуми-
ниева каросерия, ръчно изработена от Серджо Скалиети. Основ-
ната разлика обаче е под капака - вместо 3-литров, тук има 4-ли-
тров V12 мотор с четири разпределителни вала, двойна инжекция 
и 430 конски сили.
Произведени са едва четири бройки. С втората от тях, с мощност 
390 коня, се състезава прочутият бонвиван Алфонсо де Портаго в 
рали Mille Miglia през 1957. Тъкмо катастрофата с тази кола отне-
ма живота на маркиза, на навигатора му и на деветима зрители, 
принуждавайки италианските власти да забранят ралито.
Изложената в Concorso d'Eleganza кола е последната произведена 
година, година след трагедията с маркиз де Портаго, и мощ-
ността й е увеличена до 430 конски сили. Максималната скорост 
надхвърля 300 км/ч.

This Ferrari 335 Sport won ‘Best of Show’ at the Concorso d'Eleganza 
2018. It is among the rarest in the world: only three cars exist.
In appearance, the 335 Sport greatly resembles the more popular 250 
Testa Rossa from the same time. The tubular frame is clad in an aluminium 
body, handmade in the studio of Sergio Scaglietti. But the main difference is 
below the hood – here the 3-litre engine has been replaced by a 4-litre V12 
engine with four camshafts, dual injection and 430 horsepower.
Only four cars were ever produced. With the second one, 390 hp, the fa-
mous playboy Alfonso de Portago raced in Mille Miglia in 1957. The crash 
with this car killed the Marquis, his navigator and nine onlookers, forcing 
the Italian authorities to ban the rally.
The car shown at Concorso d'Eleganza is the last to be produced, one 
year after the tragedy with Marquis de Portago, and its power was in-
creased it 430 hp. Maximum speed exceeds 300 km/h.
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 sought-after investment tool. Many people 
are looking for vintage cars just to multiply their 
money (prices have increased an average 11 
times since 1998). But there are no such peo-
ple at Villa d'Este. The likely participants are 
mercilessly screened. Besides elegant, rare and 
professionally restored cars, automobiles with a 
history are also looked for. 
Here you have racing cars once piloted by Ster-
ling Moss, Jim Clark, Juan-Manuel Fangio and 
Alain Prost. A Rolls-Royce Phantom II, driven 
in the past by Nelson Rockefeller. A rare Mer-
cedes 540A K Cabriolet, which once belonged 
to Bernie Ecclestone. The only SCAT of its kind 
of 1913, which was passed down from father to 
son in a Calabrian village for no less than 104 
years. An almost comic-looking Fiat 500 Spiag-
gia, made for the beach and owned by Gianni 
Agnelli himself. 

HERE YOU ALSO HAVE A CONSTELLATION 
OF HOLLYWOOD STARS – though made of 
metal, leather and rubber. The authentic Aston 
Martin DB5 of 1964, which Sean Connery drove 
as James Bond in “Goldfinger”. The perfectly 
restored Delаge D8, which accompanied Gene 
Kelly in “An American in Paris”. A Cadillac Series 
62, presented by Prince Aly Khan to film star 
Rita Hayworth to mark their … divorce. A splen-
did BMW 507, bought by Elvis Presley for Ursula 
Andress. 
Concorso d'Еleganza has been existing for al-
most a century – the first edition was in 1929 
and the event was not interrupted even during 
the wars. Since 2009 it has been organised by 
the BMW Group: in this gathering of wealthy col-
lectors, connoisseurs and journalists the Bavar-
ian giant sees a perfect opportunity to showcase 
its own achievements in the luxury segment (the 
competition is now opened with the arrival of 
the eagerly anticipated Rolls-Royce Cullinan, 
the British brand’s first all-terrain SUV under the 
BMW umbrella). 

OPENING NIGHT IS FOR SOCIALIZING, the 
real appraisal starts in the morning of day two. 
I am taking part, too: one of the two big prizes, 
Coppa d'Oro, or the Golden Cup, is awarded 
by journalists and the public. The other, Trofeo 
BMW Group, is presented by the special jury. 
It is chaired by lorenzo Ramaciotti, the long-
time chief designer of Pininfarina and the whole 
Fiat group; the members include the former de-
signers of Rolls-Royce, Porsche and Renault, a 
number of established journalists and experts 
in this field, Apple chief design officer Jonathan 
Ive, as well as Yasmin le Bon – model, partici-
pant in Mille Miglia and wife of the lead singer 
of Duran Duran. All people well equipped to 
appraise the treasures lined up on the grass. 
Even if this does not really require any special 
qualification. Confucius is known to have said 
that “Everything has beauty, but not everyone 
sees it”. When I comes to these cars, he was 
wrong. 

"ХОЛИВУД НА езеРОТО". 
HOLLYWOOD ON THE LAKE

Вила д'Eсте е построена още през XVI век като резиденция на кардинал галио, после 
е дом на британската кралица Каролина, а през 1873 - в годината на смъртта на 
Васил левски - е превърната в луксозен хотел. Тук снима дебютния си филм Алфред 
Хичкок. Оттук започват множество прочути романтични връзки: на Рита Хейуърт 
с Орсън Уелс, на Елизабет Тейлър с Ник Хилтън, на Ава гарднър с Франк Синатра, 
на Мария Калас с Аристотел Онасис... В градината на вилата Хелмут Нютън снима 
прочутите си голи "Бели жени" (тайно от управата на хотела). Фамилиите на До-
натела Версаче и Кърк Дъглас се събират тук за ежегодните си семейни снимки. А 
Том Круз искаше да се венчае за Кейти Холмс в хотела, но управата отказа заради 
претенцията му да се забрани всякакво плаване по езерото Комо в деня на церемо-
нията... Тези и още безброй други подобни истории обясняват и защо тазгодишно-
то издание на Concorso d'Eleganza се нарича "Холивуд на езерото". 

Villa d'Este was built back in the 16th century as a residence of Cardinal Gallio, later it 
was the home of Queen Caroline of the United Kingdom, and in 1873 it was turned into a 
luxury hotel. Alfred Hitchcock shot his debut film here. This is also the place where many 
a romance blossomed: between Rita Hayworth and Orson Welles, Elizabeth Taylor and 
Nick Hilton, Ava Gardner and Frank Sinatra, Maria Callas and Aristotle Onassis... In the 
villa grounds, Helmut Newton photographed his famous nude ‘White Women’ (secretly from 
the hotel management). The families of Donatella Versace and Kirk Douglas gather here 
every year for their 
annual family photos. 
And Tom Cruise wanted 
to marry Katie Holmes 
at the hotel, but the 
management declined 
because he wanted to 
ban all sailing on lake 
Come on the day of the 
wedding... These and 
countless other such 
stories explain why 
this year’s edition of 
Concorso d'Eleganza 
is called "Hollywood on 
the lake". 
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ЛЯТНА ПРОМОЦИЯЗАЩИТЕН ДОМ

ЗАСТРАХОВКА

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ВАШИЯ ДОМ!
Застраховка „Защитен дом” от ЗАД „Армеец” осигурява пълно застрахователно покритие на движимо и недвижимо
имущество срещу:

 Пожар, мълния, експлозия;
 Природни бедствия;
 Земетресение;
 Аварии от ВиК;
 Късо съединение и токов удар;
 Кражба и грабеж, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 Други рискове, в зависимост от конкретните нужди на застрахования.
Застраховка „Защитен дом“ е на промоционална лятна цена с 45% допълнителна отстъпка от
1 юни до 30 септември 2018 г.

За повече информация посетете интернет страницата на дружеството www.armeec.bg или се обадете на
националния ни номер 0700 1 3939.

facebook.com/zad.armeec
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Шапки долу!

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОлЕлА, BMW

Новото BMW i8 Roadster добавя още чар - но и още доста 
хилядарки в цената - на една от най-интересните коли в света
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Някой ден тази кола ще е в учебниците. 
Няма спор - Tesla първа доказа, че електри-
ческото задвижване може да бъде привле-
кателно. 
Но BMW, със своето i8, доказа, че електри-
ческото задвижване може да роди и супер-
кола. 

СEгА, ЧеТИРИ гОДИНИ СЛеД появата си, 
тази удивителна машина е обновена. Тя 
запазва основните си принципи: електро-
мотор за предните колела и трицилиндров 
турбобензин за задните. Запазва дизайна, 
който продължава да обръща всички глави 
след вас. Запазва също способността да се 
движи само на ток, така че да сте тихи 
и безукорно чисти в града. И, разбира се, 
запазва способността да ускорява от 0 до 
100 км/ч с темпото на lamborghini Gallardo. 

ПОЛУЧИЛА е ОБАЧе ПО-ДОБРО ОКАЧВА-
Не, повече мощност и по-модерна мултиме-
дия. Батерията е по-добра и пробегът само 
на ток е почти двойно по-голям. 
Всичко това е много вълнуващо. Но всъщ-
ност най-важната новост в този авто-
мобил е едно малко бутонче долу зад ско-
ростния лост. Натиснете го, и 15 секунди 
по-късно вместо покрив ще имате над гла-
вата си само небе. 

зАПОзНАЙТе Се С i8 ROADSTER - най-скъ-
пата, но и най-сексапилната версия в елек-
трическия каталог на BMW. 
Естествено, доброто старо i8 купе също 
не е забравено. И двата модела получават 
по-мощен електромотор, вече със 143 кон-
ски сили. Отзад е трицилиндровият тур-
бобензин, познат ни от MINI Cooper, но тук 
той е напомпан до 231 коня. Общата макси-
мална мощност е 374 конски сили. Батери-
ята вече е почти 12 киловатчаса, без да е 
пораснала особено откъм тегло, и позволя-
ва да карате само на ток 51 километра - на 
теория. Зареждането й дори от обикновен 
контакт не отнема повече от четири часа. 

НА ПРъВ ПОгЛеД Роудстърът изглежда 
просто като Купе с отрязан покрив. Но под 
тази прилика се крият и съществени раз-
лики. При обикновеното i8 голяма част от 
въздушната струя се отвежда над покрива 
и притиска колата към асфалта. Тук обаче 
би притискала и главата ви, затова инже-
нерите са измислили хитроумен начин да 
отведат струята отстрани на колата  

TECHNOLOGY
WHEELS
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The new BMW i8 Roadster adds more charm – as well as thousands 
more in price – to one of the most interesting cars in the world

By KONSTANTIN TOMOV / Photography KOlElA, BMW

hats off 

One day this car will be in the textbooks. 
There’s no doubt about it - Tesla first proved that 
electric drive can be attractive. 
But BMW, with its i8, proved that electric drive 
can also produce a supercar. 

NOW, FOUR YEARS AFTER it appeared, this 
amazing machine has been upgraded. It retains 
its basic principles: an electric motor operates 
the front wheels and a three-cylinder turbo petrol 
powers the rear wheels. It retains the design that 
continues to turn heads. It also retains the ability 

to drive on electricity alone, making you quiet 
and perfectly clean in the city. And, of course, 
it retains the ability to accelerate from 0 to 100 
km/h at the pace of a lamborghini Gallardo. 

HOWEVER, IT HAS GOT BETTER SUSPEN-
SION, more power and a more modern multi-
media. The battery is better and the electricity 
range has almost doubled. 
This is all very exciting. But, in fact, the most 
important novelty in this car is a small button 
below the gear lever. Push it, and 15 seconds 

later instead of a roof you will have just the sky 
above your head. 

MEET THE i8 ROADSTER – the most expensive 
but also the sexiest version in the BMW electric 
catalogue. 
Of course, the good old i8 Coupe has not been 
forgotten either. Both models get a more pow-
erful electric motor, now with 143 horsepower. 
In the back you have the three-cylinder turbo 
petrol, familiar from the MINI Cooper, but raised 
to 231 hp here. Overall maximum power is 374 
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hp. The battery is almost 12 kWh, without having 
grown much in weight, and allows for a pure-
electric range of 51 kilometres – at least in theo-
ry. Charging it even from an ordinary plug takes 
no more than four hours. 

AT FIRST GLANCE, the Roadster looks just like 
a Coupe with a cut off roof. But this resemblance 
also hides significant differences. In the ordinary 
i8, much of the air flow is deflected above the 
roof, pressing the car to the asphalt. But here it 
would also press your head, so the engineers 
have come up with a clever way to deflect air-
flow to the side of the car, which puts pressure 
on the rear wheels. The butterfly doors are an-
other problem with a folding roof, but BMW has 
solved it by attaching it to the front column.
The drawback is that as a result it has become 
thicker and visibility in the turns is not the best. 

THE ROOF ITSELF is made of the same mate-
rial that is used by Rolls-Royce and folds down 
in an enviable 15 seconds. It can also be oper-
ated at speeds up to 50 km/h. The  cabin’s two 
rear seats have been sacrificed for it. Not that 
it’s such a big loss - nothing bigger than Kermit 
the Frog could fit in there anyway. 
Instead, a conveniently separated storage area 
is left behind the front seats. It combines with an 
88-litre luggage space in the back. This is al-
most thrice less than in the Smart FourTwo, but 
in the peculiar world of supercars this is actually 
a good achievement. 

THE ONLY DOWNSIDE is that, despite the 
lightweight materials used, the roof and folding 
mechanism add over 60 kg to its weight. That’s 
way the time from 0 to 100 km/h for the Road-
ster is 4.6 seconds instead of 4.4 seconds as for 
the Coupe. But even so you’re in the category of 
the 12-cylinder Аston Martin DB9. 
We test the car on Mallorca’s mountain roads 
and the only thing that spoils the pleasure is the 
fact that the cycling tour of the island is sched-
uled for the next day. The whole place is packed 
with busily preparing enthusiasts. 

THE SLOWER SECTIONS allow us to pay at-
tention to the interior. As always with BMW, it is 
slick and practical. Even frustratingly practical, 
because with a car as if straight out of Star Wars 
we’d expect slightly crazier devices. 
The multimedia system has been updated and 
now has a touchscreen. But here you won’t find 
the frills of the new 5 and 7 Series, such as ges-
ture control. Nor is there an autonomous driving 
system. And thank God for that, because this is 
not a car whose steering you’d leave to some-
one else.

SAYING THIS, the i8 is not a typical sports car. 
It is absolutely competent, of course, with suffi-
ciently direct and precise steering, with enviable 
torque even at low revs, and with excellent trac-

tion in the turns despite the special eco tyres. 
But it doesn’t challenge you to constantly torture 
it, as a Porsche or Ferrari would, for example. 
This is probably the only supercar in which you 
can simply relax and quietly enjoy the landscape 
at 50 km/h. 

THE i8 IS IN A CLASS OF ITS OWN in con-
sumption as well. Although it depends on the 
covered range. At a distance of less than 100 
kilometres you can easily keep it around 2.0 li-
tres per 100 km, as promised in the booklet. At 
the end of our four-hour adventure across Mal-
lorca we recorded 5.5 l/100 km – also amazing 
for a mountain road, bends, sharp accelerations 
and several very heavy traffic jams. 
Actually, you’ll need the low consumption to 
somehow compensate the price. With 134,000 
euros, it’s pretty steep even for the ordinary i8. 
But for the Roadster you’ll need to fork out an-
other 17,000 euros. 
In short: if you view it simply as a supercar, it’s a 
good machine without any major shortcomings. 
Though perhaps it is lacking in the joie de vivre 
of some of its  competitors. 
But if you view it as a universal means of trans-
port – clean and silent in the city, loud and 
cheerful outside it – the i8 is simply unbeaten. 

THIS IS INDEED A SUPERCAR you can drive 
every day and everywhere. Well, you’ll have to 
send your suitcases by courier, of course. But 
the comforting thing is that you’ll arrive a long, 
long time ahead of them. 

374            
конски сили максимална мощност 

hp max power 

4.6       
секунди 0-100 км/ч
seconds 0-100 km/h

53  
км пробег само на електричество

km pure-electric range 
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 и тя да създава притискане върху задните 
колела. Отварящите се нагоре врати също 
са проблем при свалящ се покрив, но герман-
ците са го решили, като са ги прикрепили 
към предната колона. 
Минусът е, че в резултат тя е станата по-
дебела и видимостта в завой не е от най-
добрите.

САМИЯТ ПОКРИВ е е изработен от същия 
материал, който ползва и Rolls-Royce, и се 
сгъва за завидните 15 секунди. Може да го 
прави и в движение при скорости до 50 ки-
лометра в час. Заради него са пожертвани 
двете задни седалки от купето. Но всъщ-
ност не е кой знае каква загуба, защото 
там така или иначе не можеше да седне 
нищо по-голямо от жабока Кърмит. 
За сметка на това зад предните седалки 
остава една удобна разделена ниша за ба-
гаж. Отзад ще откриете и багажник с обем 
88 литра. Това е почти три пъти по-малко, 
отколкото при Smart FourTwo, но в особения 
свят на суперколите всъщност е добро по-
стижение. 

МИНУСъТ е САМО, че колкото и олекотени 
материали да са използвани, покривът и ме-
ханизмът му добавят над 60 килограма към 
теглото. Затова и времето от 0 до 100 
км/ч на Roadster 4.6 секунди, а не 4.4 като 
при Coupe. Но и така сте в категорията на 
12-цилиндровия Аston Martin DB9. 
Тестваме колата по планинските пътища 
на Майорка и единственото, което разваля 
пълното удоволствие, е фактът, че на дру-
гия ден е колоездачната обиколка на остро-
ва. Навсякъде е пълно с усилено трениращи 
ентусиасти. 

ПО-БАВНИТе УЧАСТъЦИ ни дават възмож-

ност да обърнем внимание и на интериора. 
Както винаги при BMW, той е изчистен и 
практичен. Даже разочароващо практи-
чен, защото при кола с външност като от 
Междузвездни войни бихме очаквали и малко 
по-налудничави прибори. 
Мултимедийната система е обновена и 
вече е с тъчскрийн. Но няма да откриете 
тук глезотиите от новата петица и сед-
мица, като управлението с жестове. Нито 
пък ви се предлага автопилот. И слава богу, 
защото това не е кола, чието управление 
бихте отстъпили на някой друг. 

КАТО КАзВАМе ТОВА, i8 не е типичната 
спортна машина. Тя е напълно компетент-
на, разбира се - с достатъчно директен и 

прецизен волан, със завидно много въртящ 
момент дори в ниските обороти и с отлич-
но сцепление в завоите въпреки специал-
ните екологични гуми. Но не ви подтиква 
непрекъснато да я измъчвате, както би 
сторило едно Porsche или Ferrari например. 
Това е вероятно единствената суперкола, 
в която е възможно просто да се отпусне-
те и тихо да се наслаждавате на пейзажа с 
50 километра в час. 

i8 е В ОТДеЛНА КАТегОРИЯ И и по отно-
шение на разхода. Макар че той зависи и от 
дължината на прехода. При дистанции под 
100 километра спокойно може да го задър-
жите в рамките на 2 литра на сто, както 
обещава книжката. В края на четиричасо-
вото ни приключение из Маойорка показва-
ше 5.5 на сто - също удивително за планин-
ски път, завои, резки ускорения и няколко 
много солидни задръствания. 
Впрочем ниският разход ще ви трябва, за 
да компенсирате някак цената. Обикнове-
ното i8 си е достатъчно солено с неговите  
134 000 евро. Но за Roadster ще ви трябват 
още 17 хиляди. 
Накратко: ако я разглеждате просто като 
суперкола, това е добра машина без сери-
озни недостатъци. Макар може би да от-
стъпва малко като жизнерадост на някои 
конкуренти. 
Но ако я разглеждате като универсално 
транспортно средство - чисто и безшум-
но в града, гръмко и весело извън него - I8 
просто няма аналог. 

ТОВА е НАИСТИНА СУПеРКОЛА, която мо-
жете да карате всеки ден и навсякъде. Е, 
ще трябва да изпращате куфарите си по 
куриер, разбира се. Но утешителното е, че 
ще пристигнете много, много преди тях. 
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Събитията 
и нещата, за 
които ще се 
говори през 
юни

ФОТОГРАФИЯ 
ZEITGEIST // „Цайтгайст“ - философският 
термин, чийто буквален превод означава 
„Духът на времето“ е най-подходящото 
заглавие на експозицията на Сергей Бо-
рисов. Работата на фотографа е позната 
най-вече след 80-те години на миналия век, 
когато успява да предаде променящото 
се общество на Русия. Познат като хро-
никьор на московския и петербургски ън-
дърграунд, снимките на Борисов включват 
портретна, студийна, актова и градска 
фотография.

29 юни – 22 юли, "Квадрат 500", София

PHOTOGRAPHY
ZEITGEIST // „Zeitgeist“ - the philosophi-
cal term, the literary translation of which 
means “The spirit of the times” is the most 
suitable title for Sergey Borisov’s exposition. 
The photographer’s work is known mostly af-
ter the 1980s, when he managed to convey 
the changing society of Russia. Known as 
a chronicler of Moscow’s and Saint Peters-
burg’s underground, Borisov’s photos include 
portrait, studio, nude photography and urban 
photography.

29th of June – 22nd of July, "Kvadrat 500", Sofia

КНИГА
РОДжъР УОТъРС – ЧОВЕКъТ ЗАД СТЕ-
НАТА // Дейв Томпсън е известен автор 
на биографии, но този път се е захванал 
с особено сложен образ. Основател на 
Pink Floyd, смятан от мнозина за автор на 
някои от най-великите песни в история-
та на рока и все така интригуващ соло 
артист след повече от 50 години на сце-
ната, Роджър Уотърс е противоречива 
личност. Биографията му се опитва да го 
разгадае чрез подробности от детство-
то му, годините на слава и интервюта с 
приятели и колеги.

Издателство “Сиела“

BOOK   
ROGER WATERS – THE MAN BEHIND THE 
WAll // Dave Thompson is a wll-known author 
of biographies, but this time he has tackled a 
particularly complex portrait. Founder of Pink 
Floyd, considered by many to be the author 
of some of the greatest songs in the history 
of Rock, and still an intriguing solo artist after 
more than 50 years on stage, Roger Waters 
is a controversial person. His biography is 
attempting to unriddle him through details from 
his childhood, his years of fame and interviews 
with friends and colleagues.

 “Ciela“ publishing house

КОНЦЕРТ    
TEXAS // Макар да съществува от среда-
та на 80-те, групата от глазгоу става 
популярна около десетилетие по-късно, 
когато излиза албумът им White on Blond. 
От него са всички песни, с които свързва-
ме гласа и порцелановия чар на Шарлийн 
Спитъри - „Say What You Want”, “Black Eyed 
Boy” и „Put Your Arms Around Me”. След като 
се разпускат за кратко, Texas се събират 
отново през 2013, а миналата година изли-
за албумът им Jump on Board. 

21 юни,  НДК, София

CONCERT     
TEXAS // Although extant since the middle of 
the 1980s, the band from Glasgow becomes 
popular around a decade later, when their al-
bum White on Blond came out. All songs that 
we associate with the voice and the porcelain 
charm of Sharleen Spiteri - „Say What You 
Want”, “Black Eyed Boy” и „Put Your Arms 
Around Me”. After dissolving for a while, they 
team up again in 2013, and last year their album 
Jump on Board came out.

21st of June,  National Palace of Culture, Sofia

EN
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КЛАСИКА    
КРАлСКИ КОНЦЕРТгЕБАУ ОРКЕСТъР // 
Първият концерт на прочутия оркестър 
от Амстердам е особено специален за 
един човек – неговия солист. Веско Еш-
кенази вече 18 години е концертмайстор 
там, но това ще е дебютната му изява 
в София с оркестъра. Под диригентство-
то на Даниеле гати ще бъдат изпълнени 
и Концерт за цигулка в ми минор, опус 64 
от Менделсон със солист Веско Ешкенази 
и Седма симфония на Бетовен.

30 юни, НДК, София

CLASSIC  
ROYAl CONCERTGEBOUW ORCHESTRA // 
The first concert of the famous orchestra from 
Amsterdam is particularly special for one per-
son – its soloist. Vesko Eschkenazy has been 
a concertmaster there for 18 years already, but 
this will be his debut appearance in Sofia with 
the orchestra. With Daniele Gatti conducting, 
Mendelssohn's Violin Concerto in E minor, Op. 
64 with soloist Vesko Eschkenazy, and Bee-
thoven's 7th symphony will also be performed.

30th of June, National Palace of Culture, Sofia

ИЗЛОЖБА  
БЕРНИНИ И РИМСКИяТ БАРОК // Как е из-
глеждала Италия през XVII век? Изложба 
с 58 творби от италианския барок може 
отчасти да отговори на този въпрос. Тя 
включва портрети и автопортрети, пей-
зажи и алегории, които се простират от 
изискания класически вкус до така наре-
чения "Триумфален барок". Основна фигура 
в експозицията е Джан лоренцо Бернини, 
смятан за най-великия представител на 
изкуството за неговото време.

До 15 юли, НХГ, София

EXHIBITION 
BERNINI AND THE ROMAN BAROQUE // 
What did Italy look like in the 17th century? 
An exhibition of 58 works from the Italian 
Baroque may in part give an answer to that 
question. It includes portraits and self-portraits, 
landscapes and allegories, which span from 
the exquisite classical taste to the so-called 
“Triumphant Baroque”. A main figure in the 
exposition is Gian lorenzo Bernini, considered 
to be the greatest representative of Art for his 
time.

Up to the 15th of July, National Gallery, Sofia

ТЕАТЪР        
СВЕТОВЕН ТЕАТъР В СОФИя 2018 // Ос-
новен акцент в 12-ото издание на плат-
формата е  съвременният политически 
и документален театър, представен с 
постановка по романа на Илия Троянов 
„Власт и съпротива“ на Шаушпил Хановер 
в копродукция с Дойчес театер Берлин и с 
участието на Самуел Финци. Програмата 
включва още няколко интересни заглавия, 
както и сателитна прожекция на „Юлий 
Цезар“ на лондонския театър с участието 
на Бен Уишоу и Мишел Феърли.  
 
4 – 19 юни, София

THEATRE    
WORlD THEATRE IN SOFIA 2018 // A main ac-
cent in the 12th edition of the platform is the 
modern political and documentary theatre, rep-
resented by a staging, by Schauspiel Hannover 
in co-production with Deutsches Theater Berlin,  
of Iliya Troyanov’s  novel „Power and Resist-
ance“, starring Samuel Finzi. The programme 
includes several more interesting plays, as well 
as a satellite screening of london Theatre’s Ju-
lius Caesar, starring Ben Whishaw and Michelle 
Fairley.

4th-19th of June, Sofia

EN
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Как да избягате от 
световното по футбол?

Може да става дума само за месец, но из-
глежда така, сякаш цялото лято на 2018 ще 
мине под сянката на Световното в Русия. 
Колкото и да е странно, има хора, които 
никак не се вълнуват от зрелището как 22 
пораснали мъже тичат след една топка. 
Точно за тях помисли The Inflight Magazine, 
когато подбра няколко любопитни събития 
и фестивали в Европа, случващи се по съ-
щото време.

АРТ БАзеЛ
14 – 17 юни
Базел, Швейцария
290 галерии от цял свят показват творби-
те на близо 4 хиляди артиста на едно от 
най-престижните арт събития в Европа. 
Да бъдеш част от него е чест не само за 
художниците, но и за зрителите – преди 
откритите за публика дни се състоят ня-
колко на закрити врати, на които може да 
присъствате единствено с покана. Освен 
галерийната част, на изложението включва 
екпозиции на творбите на млади артисти, 
инсталации, които не се вписват в общо-
приетите рамки на изкуството, филмова 
програма, дискусии, както и специално обо-
собена детска зона.

HOLI FUSION
10 юни
Торино, Италия
Индийският празник на цветовете вече ня-
колко години „пътува“ по света. Миналата 
година фестивалът се състоя в Айндхо-
вен, а това лято се мести на юг, в Италия. 
Бившият олимпийски стадион на Торино 
ще бъде отворен в 12 на обяд, а в 15 ще 
се състои първото хвърляне на цветните 
прахчета, като след това на всеки час 
цветната експлозия ще се повтаря. Чети-
ри сцени с италиански и световни диджеи 
ще забавляват боядисаната тълпа, а как-
то и предната година, част от печалбата 
от продажбата на билети ще отидат за 
образованието на момичета от бедни се-

мейства в Индия.

ЛЯТНО СЛъНЦеСТОеНе В СТОУНХеНДЖ
18 – 21 юни
Великобритания
Известното светилище на друидите е мяс-
то, където лятното слънцестоене се отбе-
лязва буквално от хилядолетия. Ако досега 
не сте го посещавали, ето идеален момент 
да го видите и да усетите истинския дух на 
този древен ритуал. В дните между 18-и и 
21-и дори няма входна такса, но затова пък 
трябва да знаете някои от правилата на 
светилището за тези дни: не е позволено 
да се катерите по камъните, дори и да са 
паднали; забранено е внасянето и консума-
цията на алкохол; огън, фойерверки и други 
източници на огън също са забранени; сни-
мането с дронове не е позволено.

BATALLA DEL VINO
29 юни
Аро, Испания
Буквално преведен празникът се нарича 
„Винената битка“ и е точно това – всяка 
година на Петровден в малкото градче Аро 
хората се заливат и „обстрелват“ с кофи и 
водни пистолети, пълни с вино. Аро се на-
мира в провинцията ла Риоха, отговорна за 
производството на 40 % от този сорт вино 
в света. Затова и местните нямат против 
да разхитят няколко хиляди литри не тол-
кова качествена ла риоха за битка. Какво 
е важно да знаете? Че трябва да сте обле-
чени в евтина дрехи, които няма да се при-
теснявате да изхвърлите в последствие, 
и че е добре да обезопасите мобилния си 
телефон и фотоапарата си срещу виното.

MOZARTFEST
25 май – 24 юни
Вюрцбург, германия
Най-известният фестивал, посветен на му-
зиката на Моцарт, не се състои в родна-
та му Австрия, а в бароковите постройки 
на епископската резиденция във Вюрцбург, 

обявени за част от културното наслед-
ство на ЮНЕСКО. Моцартовите празници 
продължават цял месец и включват 61 кон-
церти и други събития, които отбелязват 
творчеството на композитора. Темата 
тази година е „Просветление“, а компо-
зитор на фокус е естонецът Арво Пьорт. 
Сред останалите музиканти са Schumann 
Quartet, сопраното Марлис Петерсен и пи-
анистът Пиер-лоран Аймар.

TASTE OF AMSTERDAM
1 – 3 юни
Амстердам, Холандия
Холандската столица е популярна дести-
нация и без това гастрономическо пирше-
ство, при което 24 от най-популярните 
ресторанти в града предлагат 100-те си 
знакови ястия в тейстинг размер (цените 
им варират между 5 и 7.50 евро). Кулинар-
ни демонстрации, наречени „Театърът на 
шеф-готвача“, детски гастро работилни-
ци, дегустация на водещи марки шампанско, 
уиски и водка също са част от тридневния 
гуляй. На сайта на Taste of Amsterdam има 
пълен списък на ресторантите, конкретни-
те ястия и време, по които ще се предла-
гат.

FESTAS DE LISBOA
1 – 30 юни
Лисабон, Португалия
Юни месец може да бъде определен за ме-
сецът на португалската столица и въобще 
на Португалия, защото тогава се чества 
деня на Сао Антонио, светецът покровител 
на страната. Празниците продължават цял 
месец, като кулминацията е в нощта сре-
щу 13-и с процесия в чест на Сао Антонио, 
която минава по Авенида да либердаде и 
достига до катедралата Се де лижбоа. Не 
си представяйте празненствата строго 
религиозни, защото те са съпроводени с 
много музика (фадо, разбира се!), кино и арт 
събития, както и миризмата на печени сар-
дини навсякъде по улиците на града. 

Текст КРИСТИНА НИгОХОСяН / Фотография SHUTTERSTOCK

Няколко фестивала и събития, които ще ви откъснат 
благополучно от всеобщата обсесия по ритането на топка
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Арт Базел / Art Basel
Слънцестоене в Стоунжендж / Stonehenge Solstice
Холи Фюжън в Милано / Holi Fusion in Milan
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Several festivals and events, which will successfully detach 
you from the universal obsession of kicking a ball

How to Escape 
from the World Cup

It may only be a matter of one month, but it 
seems as though the entire summer of 2018 
will pass under the shadow of the World Cup in 
Russia. No matter how strange it is , there are 
people who are not at all interested of the spec-
tacle of how 22 grown-up men are running after 
a ball. It is precisely of them that The Inflight 
Magazine thought, when it picked several curi-
ous events and festivals in Europe, taking place 
at the same time.

ART BASEL
14 – 17 June
Basel, Switzerland
290 galleries from all over the world are showing 
the works of almost 4 thousand artists at one of 
the most prestigious art events in Europe. To be 
part of it is an honour not only for artists, but also 
for viewers - before the days open for the pub-
lic there are several ones behind closed doors, 
which you can attend only in case you have an 
invitation. Besides the gallery part, the expose 
includes expositions of the works of young art-
ists, installations that don’t fit in the generally ac-
cepted framework of art, a programme of films, 
discussions, as well an especially separated 
zone for children.

HOLI FUSION
10th of June
Turin, Italy
The Indian festival of colours has been “travel-
ling” around the world for several years already. 
last year the festival took place in Eindhoven, 
and this summer t is moving south, in Italy. The 
former Olympic stadium of Turin will be open at 
12:00 noon and at 15:00 o’clock the first tossing 
of the coloured dusts, with the colourful explo-
sion repeating every next hour after that. Four 
stages with Italian and world DJs will entertain 
the coloured crowd, and as during the previous 
year, a part of the profit from the sales of tickets 
will be used for the education of girls from poor 
families in India. 

SUMMER SOLSTICE AT STONEHENGE
18th – 21st of June
Great Britain
The well-known sanctuary of the druirds is a 
place, where the summer solstice is celebrated 
literally since thousands of years. And if you 
haven’t visited it yet, here is an ideal moment to 
see it and to feel the true spirit of this ancient 
ritual. In the days between the 18th and the 21st 
there is not even an entry fee, but you have to 
know some of the rules of the sanctuary for those 
days though: climbing on the stones is not permit-
ted, even if they have fallen down; bringing in and 
consuming alcohol is forbidden; fire, fireworks 
and other sources of fire are also forbidden; tak-
ing photographs with drones is not permitted. 

Кредит към снимката: English Heritage

BATALLA DEL VINO
29th of June
Haro, Spain
Translated literally, the festival is called “the 
Battle of wine” and it is precisely that - each 
year on the day of The Feast of Saints Peter 

and Paul people in the small town of Haro are 
pouring over each other and “firing” at each oth-
er with buckets and water guns, filled with wine. 
Haro is located in the province of la Rioja, re-
sponsible for the production of 40% of this wine 
variety in the world. That is also why the locals 
have nothing against wasting several thousands 
of liters of not so high-grade la Rioja for a bat-
tle. What is important for you to know? That you 
have to wear cheap clothes, which you wouldn’t 
feel bad throwing away afterwards and that it is 
good to render your mobile phone and camera 
safe against the wine.

MOZARTFEST
25th of May – 24th of June
Würzburg, Germany
The most famous festival, dedicated to Mozart’s 
music, does not take place in his native Austria, 
but in the Baroque buildings of the Bishop’s resi-
dence in Würzburg, that were declared part of 
UNESCO’s list of World Heritage Sites. Mozart-
fest continues for an entire month and include 
61 concerts and other events, which commemo-
rate the composer’s works. The topic this year 
is “Enlightenment”, and composer in focus is the 
Estonian Arvo Pärt. Among the other musicians 
are Schumann Quartet, the sopran MARlIS Pe-
tersen and the pianist Pierre-laurent Aimard.

TASTE OF AMSTERDAM
1st – 3rd of June
Amsterdam, the Netherlands
The Dutch capital is a popular destination even 
without this gastronomic feast, during which 24 
of the most popular restaurants in the city are 
offering their 100 signature dishes in a tasting 
size (their prices are varying between 5 and 
7.50 EUR). Culinary demonstrations, called “The 
chef’s theatre”, children’s gastro workshops, a 
tasting of leading brands of champagne, whisky 
and vodka are also part of the three days’ ca-
rousal. On the website of Taste of Amsterdam 
there is a complete list of the restaurants, the 
specific dishes and the time, in which they will 
be offered.

FESTAS DE LISBOA
1st – 30th of June
Lisbon, Portugal
The month of June may be defined as the month 
of the capital of Portugal and of Portugal in 
general, because that is when the day of Sao 
Antonio, the patron saint of the country, is cel-
ebrated. The festivities are continuing for an en-
tire month, with the culmination being in the night 
of 12th-13th with a procession in honour of Sao 
Antonio, which passes along Avenida da liber-
dade and reaches the Sé de lisboa cathedral. 
Do not imagine the festivities as being strictly 
religious, because they are accompanied by lots 
of music (fado, of course!), cinematic and art 
events, as well as the smell of roasted sardines 
everywhere in the streets of the city. 

By CRISTINA NIGOHOSYAN / Photography SHUTTERSTOCK

Festas de lisboa
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краят на 
иСторията

На пръв поглед Радибош е типичното бъл-
гарско село от ХХI век - с едва 53 жители, 
повечето на преклонна възраст, и без 
особена перспектива за бъдещето. 
Но два факта го отличават от хилядите 
други обречени на изчезване населени 
места у нас. 

ПъРВО, СеЛЦеТО ВеЧе е ДАЛО името 
си на един нос на полуостров Тринити в 
Антарктида, на почти 16 000 километра 
от Пернишка област. 
И второ, Радибош е сред малкото села 
в България, които имат не един, а два 
културни паметника от национално зна-
чение. 

еДИНИЯТ е ПОСТРОеНАТА през XVI век 
църква "Света Параскева" в двора на ста-
рото Килийно училище в селото. И двете 
са надлежно възстановени от държавата 
и след това заключени. 
Нас обаче повече ни интересува вторият 
паметник - радибошкият манастир Света 
Троица. 

Намира се на около три километра юго-
източно от селото, по много красивите 
склонове на планината Черна гора в 
посока язовир Пчелина. лесно можете да 
го стигнете по един от множеството 
утъпкани черни пътища из околността. 
Но е добре някой да ви упъти, иначе като 
нас може да хванете грешния и да се на-
ложи да прекосявате гъста - и болезнено 
бодлива - гора. 

гЛеДКАТА, КОЯТО НАКРАЯ се открива 
пред очите ни обаче, не е точно тази, 
която сме очаквали. Допреди пет години 
поне църквата на манастира още е била 
цяла. Снимките от сайта svetimesta.
com дори загатват, че са правени дори 
някакви опити за укрепване и измазване 
на стените. 
Днес "Света Троица" е развалина, която 
не е паднала само защото южната 
стена е подпряна с дебел клон. Въпрос на 
година-две е цялата конструкция да се 
сгромоляса и да сложи край на история, 
продължила поне четири столетия. 

НЯМА СИгУРНИ СВеДеНИЯ КОгА е по-
строен манастирът. Но се знае, че вече 
е съществувал през първата половина на 
XVII век. Част от стенописите вътре са 
от тази епоха, някъде около 1610-1630 
година. Или поне са били, защото в съвсем 
близкото минало покривът е рухнал и 
дъждът бързо ги отмива. 
През XIX век църквата била разширена от 
запад, нещо обичайно за онази епоха. Тога-
ва са изградени наново и манастирските 
сгради. След това тази малка обител е 
оцеляла чак до 1980 година, когато била 
окончателно изоставена. 
Най-тъжното е, че днешната катастрофа 
вероятно е резултат именно от опитите 
да бъде поне временно спасена - нова-
та мазилка и крепежите по покрива са 
натежали фатално на старинните камъни 
и хоросан. 

БезЦеННИТе ИКОНИ ОТДАВНА са изчез-
нали без следа, вероятно към нечия част-
на колекция. Малкото по-ясни фрагменти 
от стенописите говорят за ръката на 

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОлЕлА

"Света Троица" в Радибош е оцеляла поне 
четири столетия. Но едва ли ще надживее 
следващата зима
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майстор, но се съмняваме, че ще оцелеят 
дори още една зима. 
На всичкото отгоре "Света Троица" е 
загубила дори съвсем крехката защита на 
държавата. В актуалния списък на култур-
ните паметници с национално значение 
манастирът отсъства, кой знае защо. За 
сметка на това в него си остават къща-
та на георги Димитров в Радомир и нечие 
загадъчно лобно място в Перник, вероят-
но партизанско, за което и общинските 
експерти не знаят точно чие е. 

ТАКА ИЛИ ИНАЧе, ОСОБеНА НАДеЖДА 
за този манастир няма. Реставрирането 
на църквата би струвало стотици хиляди, 
ако се направи както трябва. жилищните 
сгради са отвъд всякакво спасение. След 
десетина години единственото, което 
ще остане от "Света Троица", ще е тази 
каменна чешма, видимо неподвластна на 
времето.
А от самия Радибош ще оцелее името, из-
писано със ситен шрифт върху картата... 
на Антарктида. 

TRAVEL
FADING TREASURES
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The Holy Trinity Monastery in Radibosh has survived for at 
least four centuries, but is unlikely to outlast next winter 

The end of 
the story

At first glance, Radibosh is a typical 21st 
century Bulgarian village – with only 53 inhabit-
ants, mostly at an advanced age, and with few 
prospects for the future. 
But two facts distinguish it from the thousands 
of other doomed settlements in Bulgaria. 

FIRST, THE VILLAGE has already given its 
name to Radibosh Point on Trinity Peninsula 
in the Antarctic, almost 16,000 km from the 
district of Pernik. 
And second, Radibosh is one of the few villages 
in Bulgaria that have not one, but two cultural 
monuments of national importance. 

ONE IS THE 16th CENTURY ST. PARASKEVA 
CHURCH in the yard of the village’s old mon-
astery school. Both were duly restored by the 
state and then locked. 
But we are more interested in the second 
monument – the Holy Trinity Monastery in 
Radibosh. 
It is located about three kilometres southeast of 
the village, on the beautiful slopes of the Cher-

na Gora mountains in the direction of Pchelina 
dam. You can easily reach it along one of the 
many well-trodden paths in the vicinity. It might 
be a good idea to ask for directions though, 
otherwise you could take the wrong one, as we 
did, and end up having to cross a dense - and 
painfully prickly - forest. 

THE VIEW WHICH FINALLY opens up before 
our eyes, however, is not exactly what we 
expected. Until five years ago at least, the mon-
astery church was still standing in its entirety. 
The photos in the svetimesta.com site even hint 
that some attempts were made to reinforce and 
paint the walls. 
Today, Holy Trinity Monastery is a ruin that has 
not yet completely crumbled only because the 
southern wall is propped up with a thick branch. 
It’s only a matter of time before the whole build-
ing collapses, putting an end to the story that 
lasted for at least four centuries. 

IT IS NOT ABSOLUTELY CERTAIN when 
exactly the monastery was built. It is known, 

however, that it already existed in the first half 
of the 17th century. Part of the murals inside 
date from that time, around 1610-1630. Not 
that much is left of them anymore, because not 
long ago the roof collapsed and the rain is now 
quickly washing them away. 
In the 19th century, the church was extended to 
the west, something common for the time. That’s 
when the monastery buildings, too, were rebuilt. 
After that this small church survived right up until 
1980 when it was finally abandoned. 
Alas, today’s catastrophe is probably the result 
precisely of the attempts to save the church at 
least temporarily – the new plaster and patched 
up roof weighed too heavily on the old stones 
and mortar. 

THE VALUABLE ICONS have vanished without 
trace, probably to someone’s private collection. 
The few clear mural fragments evidence the 
artist’s fine craftsmanship, but it is doubtful that 
they will survive even one more winter. 
To top it all, Holy Trinity Monastery has lost 
even the fragile support of the state. It is absent 
from the current list of cultural monuments 
of national importance, God only knows why. 
Absurdly, that still lists the house of com-
munist leader Georgi Dimitrov in Radomir and 
somebody’s mysterious place of execution in 
Pernik, probably a partisan, whom the municipal 
experts are at a loss to identify. 

ONE WAY OR ANOTHER, THERE’S LITTLE 
HOPE for this monastery. The restoration of the 
church would require hundreds of thousands of 
leva, if done properly. The housing quarters are 
beyond repair. In ten years’ time, the only thing 
that will be left of Holy Trinity Monastery is this 
stone fountain, visibly untouched by time. 
And surviving from Radibosh itself will be the 
name, written in fine print on the map of... the 
Antarctic. 

By KONSTANTIN TOMOV / Photography KOlElA
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Никос Зоис има дългогодишен опит в компани-
ите от групата на Heineken, а от юни 2016 
е Изпълнителен директор на "Загорка". 
Нещата, които винаги са в багажа му:

iPhone - имам нужда да комуникирам с 
колегите и с близките си. Освен това 
в телефона си имам наистина много 
информация. Ползвам много приложения, 
но тези, които ми доставят особено 
удоволствие, са уроците по българ-
ски (Mondly) и Blink list, Workplace 
– нашата бизнес социална мрежа 
и електронното пазаруване. В те-
лефона си съхранявам и любимата 
си музика. 

Слушалки Apple Airpods - безжични. 
Имам богата колекция от най-различ-
ни стилове музика, за всякакви поводи и 
настроения. Музиката е чудесен начин да 
разпуснеш.

iPad – защото ЗАгОРКА е зелена компа-
ния и аз силно поддържам „зеленото“ по-
ведение и мислене, използвам iPad като 
електронен тефтер, и пазя всичко във фай-
лове. Обичам да следя нещата отблизо и се 
стремя да отговарям максимално бързо на ра-
ботните задачи, тъй като темпото и динамиката 
в бизнеса ни го изискват. Да бъда откриваем, дори 
когато съм на път, е особено важно.

Тефтер - малък ръчно изработен тефтер (от 
la Compagnie du Kraft) с рециклирана хартия, 
който също нося в случай, че не мога да из-
ползвам iPad-а си.

Книга – една от моите страсти. Имам навика 
да чета по няколко едновременно: Антична гръцка 
философия и готварски рецепти не е необичайна ком-
бинация за мен. Обикновено от книгите се вдъхновявам за 
нови идеи, които да споделя с екипа си.

Визитни картички - ограничавам използването на хартия, 
но все пак държа няколко традиционни визитки. Иначе пред-
почитам да използвам linkedIn. 

В куфара на  
Никос Зоис

In the Suitcase of  

Nicos Zois
Nikos Zois has many years of experience in the structure 
of Hеineken Group. In June 2016 he undertakes the post of 

Managing Director in ZAGORKA AD. The items that always 
travel with him:

 
iPhone – I need to communicate with my colleagues and my 
closest ones. Besides, in my phone I have so much information. 
I have many Apps, but the ones I use with pleasure are Bulgar-
ian lessons (Mondly) and Blink list, Workplace - our business 
social network, and e-shopping. I also use it to store my favorite 
music lists.

Apple Airpods - Wireless Headset. I have extensive collection 
of different styles of music, I like to play different songs or melo-

dies. I have these for different occasions and mood, 
and most of all, it is a great way to relax.

iPad – and because ZAGORKA is a green com-
pany and I strongly support the green behavior 
and thinking, I use my iPad as a e-notebook 
and keep everything in files. I also use it to 
stay in touch and strive to respond quickly to 
the business tasks, as the pace and dynamics 

of our business require it. Being discoverable, 
even when I'm travelling is what matters to me. 

Small handcrafted notebook (from la compagnie du 
Kraft) with recycled paper, which I also wear in case I can’t 
use the iPad.

Book - reading is one of my passions. I have the habit to 
read several books simultaneously: Ancient Greek philoso-
phy and cooking recipes is not a strange combination for 
me. usually I am inspired for new ideas to share with my 
team. 

Business cards – I’m limiting the usage of paper, but still I 
keep some quantity of traditional business cards. I prefer to 

use the business social network linkedIn. 
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Роклята-нощница може да е 
предизвикателна, но е носена дори и от 
модна икона като лейди Даяна

1. Carven 
2. Gucci 
3. la ligne 
4. Protagonist 
5. T by Alexander Wang 
6. Topshop 
7. Anine Bing
8. Alice + Olivia

Винаги е напомняла на нощница или ком-
бинезон – от сатен, с тънки презрамки 
и леко разкрояващ се силует от ханша 
надолу. Понякога е украсена с дантела на 
деколтето или подгъва, което напълно 
напомня за произхода й – т.н. slip рокля 
първо е била бельо, а чак след това се 
е превърнала в част от гардероба на 
съвременната жена.

ПъРВООБРАзъТ Й Се ПОЯВЯВА през 
Средните векове, когато дамите носят 
подобна на комбинезон дреха от лека 
материя под роклите си. Свободно пада-
ща и комфортна, тя скоро ще отстъпи 
място на пристегнатите корсети и 
неудобните кринолини, които идват с 
Ренесанса. През XVIII век всепризнатата 
реформаторка в женската мода Ма-
рия Антоанета започва да носи рокли, 
подобни на дълги и свободни ризи в 
моментите, когато почива. Единствено 
слабо пристегнат колан придава из-
вестна форма на странната за времето 

ИНТИмНА 
ЕЛЕГАНТНОСТ

1. 

2. 

3. 

4. 

си дреха, която успява да скандализира 
обществото.

С ДВИЖеНИеТО НА суфражетките в 
началото на ХХ век се слага край и на 
строгите канони в дамското облекло. В 
края на 20-те slip роклята се появява в 
пълния й блясък – бельото се е превър-
нало в официална дреха, а по кабарета и 
джаз клубове жените нямат търпение да 
разкършат снага в сатенена рокля, която 
не оставя много на въображението. С 
хипи движението роклята е забравена 
– все пак минитата и голите гърди са 
далеч по-предизвикателни и някаква нищо 
и никаква си нощница не би предизвикала 
революция. Затова пък през 90-те тя се 
завръща, като неин флагман става сама-
та принцеса Даяна – всички помнят Dior 
роклята й от 1996. Къртни лов, Виктория 
Бекъм като част от Spice Girls и Кейт 
Мос са сред останалите й почитатели 
по онова време. И ето че през 2018 slip 
роклята отново е на мода. 
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The slip dress may be a provocative one, 
but it has been worn even by a fashion 

icon such as lady Diana

It has always been resembling a nightgown 
or a slip – made of satin, with thin shoulder-

straps and a silhouette that is slightly 
cutting out from the haunch downward. It 

is sometimes endowed with lace along the 
neckline or the hem, which fully reminds of 

its origin – the so-called slip dress was at 
first underwear, and only then it became a 

part of the modern woman’s wardrobe.

ITS ARCHETYPE EMERGED during 
the Middle Ages, when ladies wore 
a slip-like garment, madе of a light 

fabric, underneath their dresses. Falling 
freely and comfortable, it will soon be 

replaced by the tightened corsets and the 
uncomfortable crinolines, which came with 
the Renaissance. During the 18th century 
the universally acknowledged reformer in 
women’s fashion Marie Antoinette began 

wearing dresses, resembling long and loose 
fitting chemises in the moments when she 

was resting. Only a lightly tightened belt 
imparted some shape to the strange for its 

INTIMATE 
ELEGANCE

time article of clothing, which managed to 
scandalize society.

WITH THE SUFFRAGE in the beginning of 
the 20th century an end was also put to the 

strict rules regarding women’s clothing. At 
the end of the 20s the slip dress emerged 

in its full magnificence – underwear had 
transformed into an official garment, and in 
cabarets and jazz clubs women are anxious 

to dance in a satin dress, which does not 
leave much to imagination. With the hippie 
movement the dress is forgotten – after all 

mini dresses and bare breasts are far more 
provocative and some worthless nightgown 

would not be a cause for a revolution. 
However in the 90s it came back, its flagship 
becoming Princess Diana herself – everyone 

remembers her Dior dress from 1996. 
Courtney love, Victoria Beckham as part of 

the Spice Girls and Kate Moss are among 
its other fеmale admirers during that time. 

And so in 2018 the slip dress is once again 
fashionable. 

LIFESTYLE
FASHION
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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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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

Varna, Bulgaria | Knyaz Boris I Blvd. 65 | +359 52 989900 | fax +359 52 989902

reservations@graffithotel.com | www.graffithotel.com

ПОЛЕТ & ХОТЕЛ
Самолетен билет София – Варна – София  
+ 1 нощувка в стая De Luxe + закуска 
ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ: 369.00 BGN / 189.00 EUR 
ПАКЕТ ЗА ДВАМА: 556.00 BGN / 285.00 EUR 

Офертата е валидна за периода: 01.05. – 30.06.2018 

FLY & STAY 
Flight ticket Sofia – Varna – Sofia  
+ 1 night stay in a De Luxe Room + Breakfast 
SINGLE PACKAGE: 369.00 BGN / 189.00 EUR 
DOUBLE PACKAGE: 556.00 BGN / 285.00 EUR

The offer is valid for the period: 01.05. – 30.06.2018

Aquahouse Thermal & Beach | Sts. Constantine & Helena Resort | +359 52 812 812 | www.aquahouse.bg

GET IN SHAPE FOR SUMMER
BODY SCULPTURING THERAPIES

БЪДИ ВЪВ ФОРМА ЗА ЛЯТОТО
ТЕРАПИИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ТЯЛОТО

90 min. Program with Body Jet | 148 BGN 
– shaping and firming effect in one procedure

THE PROGRAM INCLUDES: ultrasonic cavitation /    
radiofrequency lifting / vacuum massage

3-day Program Body Shape | 215 BGN
– detoxifying and revitalizing effect

THE PROGRAM INCLUDES: cavitation / pressotherapy /   
anti-cellulite massage / vacuum massage / sports activities

90 мин. програма с Body Jet | 148 лв. 
– оформящ и стягащ ефект с една процедура

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА: ултразвукова кавитация /
радиочестотен лифтинг / вакуум масаж
 

3-дневна програма Body Shape | 215 лв.
– детоксикиращ и ревитализиращ ефект

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА: кавитация / пресотерапия
антицелулитен масаж / вакуумен масаж / спортни занимания
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Спомен за рецептите на Бел Епок, най-прекрасната 
епоха в историята на човечеството

Текст МАРгАРИТА СПАСОВА / Фотография SHUTTERSTOCK

„Истинският рай е изгубеният рай.“
Марсел Пруст, По следите на изгубеното време

Рецептите на бел епок, прекрасната епоха, са достойни 
за отделен литературен жанр защото пресъздават духа 
на златните години на превала на XIX и XX век и улавят 
красотата, изкуството, елегантността, възторга от мо-
дерността, техническия прогрес и науката. Новите изо-
бретения облекчават живота на всички социални слоеве, 
изкуствата процъфтяват, ар нуво и импресионизмът очаро-
ват не само света на аристократите и заможните индус-
триалци, но и кабаретата и кината. Бел епок продължава 
едва три десетилетия и завладява лондон, Париж, Мюнхен, 
Виена и дори София в различни моменти, но е белязана от 
коронацията на Едуард VII  през 1901. Уилям Морис и Оскар 
Уайлд пишат студии за изящните изкуства на прекрасната 
епоха, в Париж отварят врати легендарните кабарета Chat 
Noir, Folies Bergere, Closerie des lilas и Moulin Rouge, където 
прекрасните музи на канкана ла гулю (лакомницата), лиан 
де Пужи и жана Аврил вдъхновяват художниците и прахос-
ват авоарите на индустриалците; официалното откриване 
на Айфеловата кула съвпада с Парижкото световно изло-
жение през 1889. Три години по-късно стилът сецесион раз-
цъфтява в Мюнхен и Виена. 

НО ФРАНЦУзИТе И ДОСегА ПОМНЯТ Belle Époque най-вече 
с нейния кулинарен и стилистичен принос. В Париж се сти-
чат дами от цяла Европа и от Новия свят, за да поръчват 
парфюми и елегантни тоалети, булчински рокли и сватбе-
ни торти. В Англия периодът съвпада с разточителната 
едуардинска епоха и разцвета на техническия прогрес, 
пътешествията и откритията на археологията. Америка 
прекрачва прага на Позлатената епоха (Gilded Age), описана 
от Марк Твен в романа „Позлатената епоха: разказ за съв-
ремието“.  Радостта от живота и въжделението за нови, 
необикновени, сензационни неща завладява всички социални 
класи. Благодарение на кабаретата, музикалните зали и ка-
фе-шантаните културата и изкуството навлизат в живо-
та на обикновените хора. 

АБСеНТ, СТРИДИ И ХАЙВеР. Много историци използват 
готварските книги като автентичен източник, своеобраз-
на хроника на миналото защото рецептите им позволяват 

да си представят духа на времето, културните и социал-
ните взаимоотношения в обществото. Бел епок бележи 
раждането на новата гастрономия, менюто на богатите и 
известните е своеобразен дрескод, състоящ се от няколко 
вида супа, до десет студени и топли ордьоври, печено, са-
лати и десерти. Евтините въглища и работна ръка, невиж-
даното многообразие на оранжерийните плодове, възниква-
нето на висшата мода, въвеждането на инструмента на 
светските вечери като място за уреждане на най-важните 
дела във висшето общество допринасят за разцвета на 
кулинарията. Френската кухня си спечелва възхищението 
на гурманите, а в жаргона на епохата се появява епите-
тът „рицки“, препратка към луксозната обстановка и кли-
ентелата на парижкия хотел Риц, където Огюст Ескофие, 
съсобственик и главен готвач, твори чудеса. През 1893 
бившият келнер Максим гайяр открива малко бистро със 
същото име и кани известната комедиантка Ирма де Мон-
тини, привличайки елегантната светска публика на Париж. 
Не след дълго гайяр продава бистрото и новият собстве-
ник превръща интериора в шедьовър на ар-нуво. Обнове-
ният ресторант отваря врати през 1900, за Всемирното 
изложение в Париж. Неотдавна Уди Алън увековечи култовия 
ресторант Максим във филма „Полунощ в Париж“, а Ерих 
Мария Ремарк го споменава неведнъж в романа Триумфал-
ната арка. Да надникнем в класическото меню на Максим. 

СУПА BILLY B.
В Максим всяко меню започва с фирмения знак на ресторан-
та, крем супата от миди Били Би. Рецептата е наследница 
на традиционната за Бретан гъста мидена супа, но глав-
ният готвач на Максим я видоизменя и посвещава на аме-
риканския магнат Уилям Би (Били Би) лийдс, редовен клиент 
и страстен почитател на ястието. Супата се приготвя 
само от плътно затворени миди, които трябва да звънтят 
мелодично при почукване в плота.  
   
БЛИНИ „ВеСеЛАТА ВДОВИЦА“ С ЧеРВеН ХАЙВеР И СМе-
ТАНА 
Спорът дали този специалитет е вдъхновен от едноимен-
ната оперета на Франц лехар или вдовицата Клико, която 
развива наследената от покойния й съпруг Къща за шам-
панско и става кралицата на пенливото вино, вероятно ни-
кога няма да бъде завършен. А знаменитото предястие  

TRAVEL
FOOD
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Remembrance of the recipes of Belle Ѓpoque, the most 
beautiful period in the history of mankind

By MARGARITA SPASOVA / Photography SHUTTERSTOCK

The Taste of 
Paradise lost

„The only true paradise is paradise lost.“
Marcel Proust, In Search of lost Time

The recipes of Belle Époque, the beautiful era, areworthy of a separate lit-
erary genre because they are recreating the spirit of the golden years at 
the turn of the 19th and 20th centuries and are capturing the beauty, art, 
elegance, enthusiasm for modernity, technological progress and science. 
The new inventions are making the lives of all social strata easier, arts are 
flourishing, Art Nouveauand Impressionism are captivating not only the world 
of the aristocrats and well-to-do industrialists, but also the cabarets and the 
cinemas. Belle Époque continued for only three decades and took over lon-
don, Paris, Munich, Vienna and even Sofia at different points in time, but it 
is marked by the coronation of Edward VII in 1901. William Morris and Oscar 
Wilde were writing studies of the fine arts of the beautiful era, in Paris the 
legendary cabarets Chat Noir, Folies Bergere, Closerie des lilas и Moulin 
Rouge were opened, where the beautiful muses of cancanla Goulue (The 
Glutton), liane de Pougyand Jane Avril inspired the artists and squandered 
the assets of the industrialists; the inauguration of the Еiffel Tower coincided 
with theExposition Universelle of 1889. Three years later the Secession style 
was flourishing in Munich and Vienna. 

BUT THE FRENCH ARE TO THIS DAY REMEMBERING Belle Époque mostly 
for its culinary and stylistic contribution. ladies from all over Europe and the 
New World were flocking to Paris, to order perfumes and elegant garments, 
wedding dressesand wedding cakes. In England the period coincided with 
the lavish Edwardian eraand the 
heyday of technological progress, 
of journeys and archaeological 
discoveries. America was stepping 
through the thresholdof the Gilded 
Age, described by Mark Twain in 
the novel “The Gilded Age:A Tale 
of Today”. The joy of life and the 
longing for new, unusual, sensa-
tional things fascinated all social 
classes. Thanks to the cabarets, 
the music halls and the café chan-
tants, culture and art entered the 
lives of the ordinary people.

ABSINTHE, OYSTERS AND CAV-
IAR. Many historians are using 
cookery books as an authentic 

source, something of a chronicle of the past, because recipes allow them 
to imagine the spirit of the times, the cultural and social relations within the 
society. Belle Époque marks the birth of the new gastronomy, the menu of the 
rich and famous is a kind of a dress code, consisting of several types of soup, 
up to ten cold and warm appetizers, roast, salads and sweet courses. Cheap 
coal and labour, the unparalleled diversity of greenhouse fruits, the emer-
gence of haute couture, the introduction of the instrument ofsocial evenings 
as a place for settling the most important matters inupper class society, are 
contributing to the blossoming forth of culinary art. The French cuisine earns 
itself the admiration of the gourmets, and in the slang of the era the epithet 
“ritz’s” emerged, a reference to the luxurious atmosphere and the clientele 
of the Parisian Hotel Ritz, where Auguste Escoffier, owner and chief cook, 
was performing miracles. In 1893 the former waiter Maxime Gaillardopened 
a small bistro with the same name and invited the well-known comedian Irma 
de Montigny, attracting the elegant urbane public of Paris.Soon thereafter 
Gaillard sold the bistro and the new owner transformed the interior into an 
Art Nouveau masterpiece. The renewed restaurant was opened in 1900, for 
the Exposition Universelle in Paris.Recently Woody Allen immortalized the 
cult Maxim’s restaurant in the movie “Midnight in Paris”, and Erich Maria 
Remarque mentions it many times in the novel Arch of Triumph.let us take a 
look at the classic menu of Maxim’s. 

BILLY B. SOUP
At Maxim’s every menu starts with the restaurant’s trademark, the Billy B. 
cream of mussels soup. The recipe is a successor of the traditional for Brit-

tany thick mussels soup, but the 
chief cook of Maxim’s modified it 
and dedicated it to the American 
tycoon William B. (Billy B.) leeds, 
a regular customer and huge fan 
of the dish. The soup is prepared 
from completely closed mussels 
only, which shouldring melodiously 
whentapped on the kitchen board. 

„THE MERRY WIDOW“BLINI 
WITH RED CAVIAR AND CREAM
The argument whether this spe-
cialty is inspired by the epony-
mous operetta by Franz lehár or 
by the widow Clicquot, who devel-
oped the Champagne house she 
inherited from her late husband 
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and became the queen of the sparkling wine, will probably never come to 
an end. And the famous appetizer combines blini that are as delicate as silk, 
first class red caviar froma sturgeon, finely chopped onions and thick sour 
cream. And a sigh.

„LA BELLE OTERO“ LAMB
Due to the impossibility of describing in words the taste of thismasterpiece 
of a lamb cutlet with artichoke puree, let us see who the muse, the name of 
which it bears, is. Carolina Otero or The Beautiful Otero (la Belle Otero),a 
courtesan, singer and dancer of Spanish origin, is probably the brightest star 
and symbol of Belle Époque. la Belle Otero was born in the poor home of 
her mother Carmencita, where she grew up along with five more brothers 
and sisters, all of them with different fathers. Only twelve years old she ran 
away from home and joined a company of Portuguese comedians. Present-
ing herself as a gipsy from Andalusia, she toured Barcelona and Marseille, 
but caused a furore in the Parisian Folies Bergèretheatre and in the Olympia 
music hall. There Otero’s star rose and she fascinated Austria-Hungary, the 
USA, Argentina and Russia. The kings leopold II, Alfonso XIII, Nicholas II and 
Edward VII were among heradmirers, even Rasputin did not remain indifferent 
to her charm. Duels were fought over her, talented artiststried to outdo each 
other in painting portraits of her, fashion photographers took photos of her 
for postcards. Beautiful and full of energy, Otero had a painful passion for 
gambling. In 1910 she left the scene and moved to Nice, where she was living 
with the support from the Monte Carlo casino, a kind of an acknowledgement 
for the millions of francsthat Carolina Otero was squandering there in the 
years of her fame.

“ROTHSCHILD” SOUFFLE
The concept of the classic soufflé was created in the beginning of the 1820s 
by the greatest French chef Marie-Antoine Carême – a man who wascast 
out by his own family as a child, but who regardless of that reached dizzying 
heights. He served as a chief cook for celebrities such as the Prince of Wales 
in Brighton, Sir Charles Stuart – British ambassador in Vienna, and for the 
Russian tsar Alexander I, before occupying the position of chief cook in the 
household of the only family that could afford hiring him on a full-time basis 
– James and Betty Rothschild. The original recipe contains miniature flakes 
of gold and bears the name of the richest man in France at that time, and 
is prepared from light egg cream with beaten egg whites, which is flavoured 
with candied fruits, soaked beforehand in the traditional Goldwasser herbal 
liqueur, produced in Gdańsk and Schwabach, which contains pieces of gold 
leaf. This idea is transferred to the exquisite Maxim’s champagne, created 
especially for the restaurant, which this season is being offered in the form of 
a “jewel” with 40 mg of 24-karat gold.

DINNER AT THE TRAIN BLEU
Although not enjoying theworld-wide fame of itscelebrated confrere – the 
Orient Express, the Train Bleu is the most amazing restaurant in Paris, the 
interior of which is acknowledged as one of themost striking representatives 
of the Belle Époque. Coco Chanel, Brigitte Bardot, Jean Cocteau, Colette, 
Jean Gabin, Sarah Bernhardt,Salvador Dalí, François Mitterrandand many 
other famous persons are regular visitors of the Train Bleu. The restaurant is 
immortalized inluc Besson’s movie Nikita, in Nicole Garcia’s Place Vendôme 
and in Steve Bendelack’s “Mr. Bean's Holiday”. Train Bleu is located in the in 
the hall of the Gare de lyon railway station in Paris and was inaugurated in 
1901 for the Exposition Universelle.Gilding, engravings, sculptures, chande-
liers and frescoes are covering the walls of the restaurant, creating the feel-
ing of a museum of the Belle Époque. Twenty-seven renowned French artists 
have contributed to the creation of thismasterpiece of interior. Chief cook 
André Signoles‘s dishes are inspired by the exquisite recipes from the begin-
ning of the last century - Cervelas de lyon, goats’ cheese salad withpeaches 
and mascarpone, cold langoustines salad with tarragon vinaigrette, roasted 
Foyot veal, potatoes with onions, snails Burgundy style and foie-gras with red 
beetroot chutney and strawberries, Train Bleu meringue cake and theheav-
enly “Rum Baba” savarins with Chantilly cream with Bourbon vanilla. 
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 съчетава нежни като коприна блини, първокласен червен хайвер от 
есетра, ситно нарязан лук и гъста заквасена сметана. И въздишка. 

АгНеШКО „ПРеКРАСНАТА ОТеРО“  
Поради невъзможност вкусът на този шедьовър на агнешкия кот-
лет с пюре от артишок да бъде предаден словесно, нека видим коя 
е музата, чието име той носи. Каролин Отеро или Прекрасната 
Отеро (la Belle Otero), куртизанка, певица и танцьорка от испан-
ски произход, е навярно най-ярката звезда и символ на бел епок. 
ла Бел Отеро се ражда в бедняшкия дом на майка си Карменсита, 
където израства заедно с още петима братя и сестри, всички от 
различни бащи. Едва дванайсетгодишна тя бяга от дома и се при-
съединява към трупа португалски комедианти. Представяйки се 
за циганка от Андалусия, тя гастролира в Барселона и Марсилия, 
но прави фурор в парижкия театър Фоли Бержер и в концертна-
та зала Олимпия. Там звездата на Отеро изгрява и тя завладява 
Австро-Унгария, САЩ, Аржентина и Русия. Сред нейните поклон-
ници са кралете леополд II, Алфонс ХIII, Николай II и Едуард VII, дори 
Распутин не остава равнодушен пред чара й. За нея се водят ду-
ели, талантливи художници се надпреварват да я рисуват, модни 
фотографи я снимат за пощенски картички. Красива и преливаща 
от енергия, Отеро изпитвала болезнена страст към хазартните 
игри. През 1910 г. тя напуска сцената и се премества в Ница, къ-
дето живее с издръжката от казино Монте Карло, своеобразно 
признание за милионите франкове, които Каролин Отеро е пръска-
ла там в годините на своята слава. 

СУФЛе „РОТШИЛД“
Концепцията за класическото суфле е създадена в началото на 
1820-те от най-великият френски готвач Мари-Антоан Карем - чо-
век, отхвърлен като дете от собственото си семейство, но въпре-
ки това достигнал шеметни висоти. Той служи като главен гот-
вач при такива знаменитости като Уелския принц в Брайтън, лорд 
Чарлз Стюарт – британски посланик във Виена, и при руския цар 

Александър I, преди да поеме поста главен готвач в домакинство-
то на единственото семейство, което можело да си позволи да го 
наеме на пълен работен ден – Джеймс и Бети Ротшилд. Оригинал-
ната рецепта съдържа миниатюрни златни люспи и носи името на 
най-богатия човек във Франция по онова време и се приготвя от 
лек яйчен крем с бити белтъци, който се ароматизира със заха-
росани плодове, предварително накиснати в традиционния билков 
ликьор голдвасер, приготвян в гданск и Швабах, който съдържа час-
тици златно фолио. Тази идея е пренесена в изисканото шампанско 
Maxim’s, създадено специално за ресторанта, което този сезон се 
предлага под формата на „бижу“ с 40 мг 24-каратово злато. 

ВеЧеРЯ В СИНИЯ ВЛАК (TRAIN BLEU) 
Макар да не се ползва с всемирната слава на знаменития си съ-
брат Ориент Експрес, Синият влак е най-удивителният ресторант 
в Париж, чийто интериор е признат за един от най-ярките пред-
ставители на Бел епок. Коко Шанел, Бриджит Бардо, жан Кокто, 
Колет, жан габен, Сара Бернар, Салвадор Дали, Франсоа Митеран 
и много други прочути личности са редовни посетители на Синия 
влак. Ресторантът е увековечен във филма "Никита" на люк Бесон, 
"Плас Вендом" на Никол гарсия и „Ваканцията на мистър Бийн“ на 
Стив Бенделак. Train Bleu се помещава в салона на лионската гара 
в Париж и е открит през 1901 г. за Всемирното изложение. Позла-
та, гравюри, скулптури, канделабри и фрески покриват стените на 
ресторанта, създавайки усещането за музей на Прекрасната епо-
ха. Двадесет и седем именити френски художници са допринесли за 
създаването на този шедьовър на интериора. Блюдата на главния 
готвач Андре Синьоле са вдъхновени от изисканите рецепти от на-
чалото на миналия век – лионски наденички, салата от козе сирене 
с праскови и маскарпоне, студена салата от раци с естрагонов ви-
негрет, печено телешко фуайо, картофи с лук, охлюви по бургундски 
и гъши дроб с чътни от червено цвекло и ягоди, целувчена торта 
Трен Бльо и божествените саварини „Ром баба“ с крем шантили с 
бурбонска ванилия. 
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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 diagnostic-consulting 
center and a multiprofile hospital for active treat-
ment.
Doverie Medical Center can be found at another 
address in Sofia, 5 Lachezar Stanchev Str. 
The efforts in our work are aimed at offering 
modern and innovative medical management, 
while preserving the traditional values of provid-
ing quality, affordable and patient-friendly care.
Our goal is to use the trust of our clients, who will 
receive a health service that is consistent with the 
best world practices in medical treatment.
For us, the patient is at the center of quality medi-
cal care that is provided by our experienced doc-
tors. We offer easy access to medical care, giv-
ing personal attention and confidentiality to the 
patient.
Doverie Hospital is one of the first private hospi-
tals in Bulgaria. It was established at the end of 
2005 and has been part of Doverie United Hold-

ing 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 Hospital with 8 specialized hospital care units
- 4 operating halls and more than 100 beds
In addition to high-tech equipment and specialized departments, Doverie 
Medical Complex can offer its patients an operative treatment with the only 
Da Vinci robotic surgery system in Sofia. Over 80% of all diagnostic and treat-
ment procedures are performed by applying a minimally invasive (bloodless) 
method by highly qualified teams using modern endoscopic equipment.

Dental Center 
“St. George”

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

20 K. Irichek Str., Sofia, Bulgaria 

The dental center St. George specializes in 
the treatment of both children and adults. 
The combination of general, aesthetic and 
specialized dental medicine and modern 
equipment is a prerequisite for success-
ful and high quality results of the treat-
ment. The tranquil setting and care of the 
patients creates wonderful conditions to 
make it disappear and fear. Time-to-talk 
and consultation time gives confidence 
and security.
The available piezo surgery, laser therapy, 
microscope-assisted therapy and X-ray 
equipment allow the introduction of the lat-
est and best global methods of treatment 
of surgical and periodontal diseases. The 
continuous specializations of our dentists 
from the clinic in Bulgaria and abroad are 
a standard for the high level of the ongoing 
medical activity. Our desire is for all patients 
who visited St. George to be satisfied with 
the end result of the treatment and enjoy 
good oral health and a perfect new smile.
The services we offer are professional oral 
hygiene, prophylaxis, dental implantology, 
children's, aesthetic, cosmetic and laser 
dentistry and general dental medicine, 
endodontics, imaging, orthodontics, peri-
odontics, piezo surgery and physiotherapy. 

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 функцио-
нално на диагностично-консултативен център и многопрофилна 
болница за активно лечение.
От скоро Медицински център „Доверие” АД може да бъде от-
крит и на още един адрес в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” №5. 
Усилията в нашата работа  са насочени към това да предлагаме 
съвременен и иновационен медицински мениджмънт, като съще-
временно запазваме традиционните ценности на предоставяне 
на качествени,  достъпни и надеждни за пациента грижи.
Нашата цел е да се ползваме с доверието на нашите клиенти, 
които ще получават здравна услуга, съобразена с най-добрите све-
товни практики в медицинското лечение.
За нас пациентът е в центъра на качествената медицинска гри-
жа, която се осигурява от нашите опитни лекари. Ние предлагаме  
лесен достъп  до медицинска помощ, като отделяме персонално 
внимание и конфиденциалност на пациента.
Болница „Доверие” е една от първите частни болници в България. 
Създадена е в края на 2005 г. и вече над 10 години е част от „До-
верие Обединен холдинг” АД. Тя е модерна, европейска болница, 
различна от стандартните български болници във всяко отноше-
ние, като предлага много по-съвременно обслужване, апаратура и 
леглова база.
На разположение на пациентите на МК “Доверие” са:
– Медицински център, разполагащ със собствени лаборатории и високотехно-
логично диагностично оборудване
– Многопрофилна болница за активно лечение с 8 специализирани отделения 
за болнична помощ
– 4 операционни зали и стационар от над 100 легла
Освен високотехнологично оборудване и специализирани отделения Медицин-
ски комплекс „Доверие” може да предложи на своите пациенти оперативно 
лечение с единствената в гр. София система за роботизирана хирургия „Да 
Винчи”. Над 80% от всички диагностични и лечебни процедури се извършват 
чрез прилагане на минимално инвазивен (безкръвен) метод от висококвалифи-
цирани екипи чрез съвременна ендоскопска апаратура.

Център по дентална медицина 
„Св. георги“

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

Денталният център „Свети Георги” специализи-
ра в лечението както на деца, така и на възраст-
ни. Комбинацията от обща, естетична и спе-
циализирана дентална медицина, и съвременна 
апаратура е предпоставка за успешни и високо-
качествени резултати на извършеното лечение. 
Спокойната обстановка и грижи за пациентите 
създават прекрасни условия, за да изчезне напре-
жението и страха. Отделеното време за разго-
вор и консултация вдъхва доверие и сигурност.
Наличната апаратура за пиезохирургия, лазер 
терапия, микроскоп-асистирана терапия, както 
и рентгеновите апарати, позволяват внедря-
ването на най-новите и най-добрите световни 
методи на лечение на хирургичните и пародон-
тални заболявания. Непрекъснатите специали-
зации на денталните ни лекари от клиниката у 
нас и в чужбина са стандарт за високото ниво 
на извършващата се лечебна дейност. Нашето 
желание е всички пациенти, посетили център 
„Свети Георги”, да са удовлетворени от крайния 
резултат на лечението и да се радват на добро 
орално здраве, и перфектна нова усмивка.
Услугите, които предлагаме, са професионална 
устна хигиена, профилактика, зъбна имплантоло-
гия, детска и козметична дентална медицина и 
обща дентална медицина, ендодонтия, образна 
диагностика, ортодонтия, пародонтия, пиезохи-
рургия и физиотерапия.
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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.

Bedroom Beach
Il paradiso del mare nero 

Sunny Beach, Beach South, Cacao Beach Complex

The Nightlife on the Bulgarian Black Sea coast tends to gravitate around the fa-
mous and preferred location for a modern way of entertainment - Bedroom Beach 
Club!
The venue is a place that combines elegance, style, beautiful and famous people, 
exquisite entertainment, trendy music, top DJs; A place you just want to belong to!
Bedroom Beach has a perfect location, situated on Cacao beach, South beach, in 
the Bulgarian most popular party destination - Sunny Beach.
The daily program of the club during the week will puts you in a chill- out mood, just 
what you search for! VIP beds on a raised deck, covered with white and ethereal 
canopies, chillmusic, spectacular view… Our friendly staff, always ready to help you 
feel more comfortable, will assist you to turn into reality every culinary wish thanks 
to our master chef...Or why not leave them offer you something that you can not 
resist to...
The day turns into night, the night into day ... #TeamneverSleep is ready to wel-
come you 24 hours a day.
Come in, energize yourself, smile, let us entertain you, be beautiful, draw looks on 
you, give smiles away....
We are expecting you! You just can not miss being THERE! Bedroom Beach

Bedroom Beach
Il paradiso del mare nero

к.к Слънчев бряг, плаж Юг, комплекс Какао бийч

Нощният живот на българското Черноморие има тенденция да гравитира 
около наложилата се и така предпочитана локация за модерен начин на за-
бавление - Bedroom Beach!
Клубът е място, което обединява елегантност, стил, красиви и известни 
хора, изискан начин на забавление, модерна музика, топ диджеи; място, на 
което просто искаш да бъдеш!
Bedroom beach e с перфектно местоположение - на брега на морето на пар-
ти дестинацията на България - Слънчев бряг, к.к Какао бийч, плаж Юг.
Седмичната дневна програма на клуба ще те въвлече в чил-аут настроение, 
точно в каквото искаш да си! Лежерна музика, огромни легла, прикрити с 
бели балдахини, с които вятърът закачливо си играе... Любезен персонал, 
който е готов да съдейства за това всяка твоя кулинарна представа да 
бъде превърната в реалност от нашия шеф-готвач. А защо не той да ти 
предложи нещо, на което да не можеш да устоиш...
Денят прелива в нощ, нощта в ден...#Team neverSleep е готов да те посре-
ща 24 часа в денонощието.
Ела, зареди се, усмихни се, забавлявай се, бъди красив, привличай, раздавай се!
Очакваме те! Не може да не си ТАМ! Bedroom Beach
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Spaghetti Kitchen*Bar

София, площад Св. Неделя 3
www.spaghetti-kitchen.bar
e-mail: office@spaghetti-kitchen.bar
тел.: 089 304 66 66

Ако трябва да забодем карфица в центъ-

ра на София, ще бъде точно тук – на пло-

щад Света Неделя 3, при чисто новият 

Spaghetti Kitchen*Bar. Отправяйки се към 

парадния вход, виждаме едно съвсем раз-

лично място - интериор на няколко нива и 

съвсем различни зони с много акценти и 

детайли, живеещи в пълна хармония.

Вкусната обиколка на мястото започва 

с това, с което обикновено свършваме 

– десерта. На входа ни посреща витрина 

с авторски десерти, приготвени на мяс-

то от майстор сладкарите на Spaghetti 

Kitchen. 

Ако си решил да преоткриеш италианска-

та храна, просто се отдай на прясна пас-

та и добре препечена по ръбчетата пица 

в Morello фурната. Разбира се, Италия 

не е самотна на вкусната карта, която 

стои пред нас. Тръгваме на околосветско 

пътешествие с японското патешко, нор-

вежка сьомга, октопод от Санторини, 

както и няколко предложения от българ-

ската кухня. Зоната с прошуто бара пък е 

прекрасно място за вино и тапаси. Нова-

торските коктейли, които се предлагат, 

са истинско произведение на алкохолното изкуство.

Накратко – Spaghetti Kitchen*Bar е мястото, на което можеш да се срещ-

неш с приятели, да хапнеш хубава храна или да пиеш любимия си коктейл в 

приятна атмосфера.

Spaghetti Kitchen*Bar

3, Sveta Nedelya Square, Sofia
www.spaghetti-kitchen.bar

e-mail: office@spaghetti-kitchen.bar
phone: +359 89 304 66 66

If we need to put a pin in downtown 

Sofia, it will be right here – at 3 Sveta 

Nedelya Square, at the brand new 

Spaghetti Kitchen*Bar. Heading for 

the front door, we see a completely 

different place – interior on several 

levels and completely different zones 

with a lot of highlights and details, liv-

ing in perfect harmony.

The delicious tour of the place begins 

with what we usually end with – des-

sert. A window with original desserts, 

prepared here by Spaghetti Kitchen’s 

pastry chefs, welcomes us at the en-

trance. 

If you’ve decided to rediscover Ital-

ian food, just indulge in fresh pasta 

and crispy pizza round the edges in 

the Morello oven. Italy, of course, is 

not alone on the delicious map we 

have in front of us. We set off on a 

round-the-world trip with Japanese 

duck, Norwegian salmon, Santorini 

octopus, as well as a few offers from 

the Bulgarian cuisine. What’s more, 

the prosciutto bar zone is a great 

place for vino and tapas. The innovative cocktails they offer are a real work of 

the alcoholic art.

In a nutshell – Spaghetti Kitchen*Bar is the place where you can meet friends, eat 

good food or have your favorite cocktail in a pleasant atmosphere.

Spaghetti kitchen

София, ул. 6-и септември №9
Резервации тел.: 0890 5 66666
office@spaghetti-kitchen.com  
www.spaghetti-kitchen.com

Няма как да преминете по улица 

„6-и септември” и да останете 

безразлични към вида на този 

наистина необикновен ресто-

рант. Какво го прави такъв, ще 

разберете в момента, в който 

прекрачите прага му. С една-

единствена крачка забравяте за 

работната суматоха на големия 

град и се пренасяте в един друг 

сюжет с вълшебна атмосфера и 

безброй кулинарни предложения. 

Тук ще откриете приятна ком-

бинация от съвременен дизайн в 

обзавеждането, изискано меню с 

интернационална кухня и отпус-

каща музика. От месец ноември 

се открива и отопляема външна 

градина. Заведението впечат-

лява и с деликатно лично отно-

шение към клиента и усещане 

за домашен уют. Всичко това 

превръща Spaghetti Kitchen в 

най-модерното и желано място 

в София.

Spaghetti kitchen

9, 6th of September Str., Sofia, Bulgaria
Reservations: +359 890 5 66666

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

It is not possible to pass 6th 

of September Street and to 

remain indifferent to the ap-

pearance of this unusual res-

taurant. You will understand 

what makes it so unusual the 

minute you cross its thresh-

old. Only one step and you 

forget about the busy turmoil 

of the city, and move into an-

other reality that has a magic 

atmosphere and countless 

culinary propositions. Here 

you will find a pleasant com-

bination of contemporary in-

terior design, exquisite inter-

national cuisine and relaxing 

music. The restaurant also 

impresses with its delicate 

personal attitude towards the 

customer and the feeling of 

home comfort. All this makes 

Spaghetti Kitchen the most 

modern and desired place 

in Sofia.
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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)*

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
1 брой ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см (сумарна дължина до 118 см)*
2 броя чекиран багаж по 23 кг или 1 брой 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)*
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
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.
Изключение:
за всички директни международни полети, оперирани от България ер:
• Един чифт ски/сноуборд на пътник - прилага се фиксирана такса от 30 евро в посока
Вътрешни полети:
• Един чифт ски/сноуборд на пътник - прилага се фиксирана такса от 20 евро в посока.
• Екипировката трябва да е с максимални размери до 23 кг и до 203 cм сумарна дължина.

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.
При пътуване с домашен любимец /куче или котка/, е необходимо при закупуването на билет да се свържете с авиокомпанията за потвърждение.
Максимално тегло на животното и контейнера – 32 кг.
Максимални размери на контейнера – 80 x 74 x 64 cм.
Не се включва в безплатната норма багаж. Заплаща се такса от 80 евро в посока. 

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 bag-
gage 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 sm 
(total length up to 118 sm)*

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
1 piece hand baggage up to 10 kg and dimensions 55x40x23 sm (total length up to 118 sm)*
2 pieces checked baggage up to 23 kg or 1 piece up to 32 kg, up to 158 sm* each**

Economy class
1 piece hand baggage up to 10 kg and dimensions 55x40x23 sm (total length up to 118 sm)*
1 piece checked baggage up to 23 kg and up to 158 sm*

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 car-
riage 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
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 Bul-
garia 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 cir-
cumstances 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.
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 pet and container – up to 32 kg.
Maximum dimensions of the container – 80 x 74 x 64 cm.
Not included in the free baggage allowance. A fee of EUR 80 per direction applies.

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 conforms to 

some general rules and the policy of Bulgaria Air, which you should consider.

Bulgaria Air introduces rules for baggage carriage on its destinations for all tickets, issued after May 2, 2011. The PIECE CONCEPT 

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

EN

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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NEW RULES FOR 
TRANSPORTING  CHILDREN 

НОВИ ПРАВИЛА ЗА 
ПРЕВОЗ НА ДЕЦА

AN UNACCOMPANIED MINOR (UM) – is any child of 3 to 12 years of age who is 

not accompanied by parent/guardian or another passenger-companion on the 

same flight. Children of less than 3 years of age may not use the service for unac-

companied minor.

THE SERVICE “TRANSPORT OF AN UM means that employ-ees  of Bulgaria Air 

take the child from the person that escorts him or her to the departure airport, 

accompanies the child through all airport formalities, and brings him to the person 

that will collect the child at the destination. The service is mandatory for children 

between 3 and 5 years old, and optional for children who have already turned 5 

years.

FORM – INFORMATION FROM THE PARENT/GUARDIAN: A mandatory docu-

ment that con-tains  full information about the child, as well as names, addresses 

and telephone numbers of the persons who will be escorting the child to the 

departure airport and from the destination airport.

ESCORT – A flight attendant who travels with the child and cares for him or her 

during the flight. To provide an escort, Bulgaria Air requires the travel agent that 

books the flight for the child to submit SR UMNR with the child’s age and date of 

birth, as well as information about the person who will deliver the child to the depar-

ture airport, and the person who will collect him or her from the destination airport 

– their full names, telephone numbers and full addresses. This service should be 

requested at least two weeks prior to the flight. Staff members from the Space 

Control Department will reply to your inquiry within 3 business days. Upon confirma-

tion, Space Control books a place for the flight attendant on the desired flight and 

informs the travel agent who issues an EMD on the child’s reservation in the amount 

of the sum payable for the service.

 

MANDATORY INFORMATION for the confirmation of the UMNR service includes 

the child’s full name, age and date of birth, as well as the full names, telephone 

numbers and complete addresses of persons delivering the child to the departure 

airport and those who are collecting him or her at the destination airport. The UM 

must have a valid passport on him/her. For domestic flights the passport may be 

replaced by a birth certificate or a copy of it certified by a Notary.

•  Bulgaria Air does not accept unaccompanied minors who transfer at Sofia Airport. 

Exceptions are made only when contact information has also been submitted for 

the persons who will take care of the child at the point of transfer.

•  Children under 3 years of age cannot travel unaccompanied.

•  Children who have turned 5 are permitted to travel unaccompanied and are 

served according to the rules for unaccompanied minors.

THE PRICE FOR THE TRANSPORT OF UM SERVICE:
For an unaccompanied child, regardless of age, a UM fee of EUR 40 per 

international flight segment and EUR 20 for domestic flights is collected, 

for Sofia - London the fee is EUR 50 and for London - Sofia GBP 50. 

One flight attendant can escort two children from the same family 

simultaneously - brothers and sisters traveling together, and in 

that case one UM fee is collected for both children.

Additional conditions:

•  For children between 3 and 5 years old: the price is the 

full adult tariff without a children’s discount, plus 50% 

of the one-way tariff  per segment in M class for the 

escorting flight attendant. All applicable airport fees 

for the route of the flight are also collected;

•  Age 5 - 7: the customer pays 100% of the tariff for 

an adult passenger;

•  Age 8-11: the customer pays a children’s tariff 

(with the applicable child discount from the re-

spective tariff);

• Upon parental request, children aged between 

12 and 18 years old may also make use of the UM 

service if the UM fee is paid.

За НЕПРИДРУжЕНО ДЕТЕ (UNACCOMPANIED MINOR - UM) се смята дете, 

от 3 до 12 години, което по време на полета не се придружава от родител/

настойник или друг пътник-придружител. Деца до 3 години не могат да 

ползват услугата непридружено дете

ПРИ УСлУгАТА ПРЕВОЗ НА НЕПРИДРУжЕНО ДЕТЕ (UM) служители поемат 

детето от изпращача на отправното летище, придружават го по време 

на всички летищни формалности и го предават на посрещача. Услугата е 

задължителна за деца на възраст от 3 до 5 години и възможна при поискване 

за деца с навършени 5 години. 

ФОРМУляР – ИНФОРМАЦИя ОТ РОДИТЕл/НАСТОЙНИК: Задължителен 

документ, в който се вписва пълна информация за детето, както и имената, 

адресите и телефони на изпращача и посрещача.

ЕСКОРТ – Стюардеса, която пътува с детето и се грижи за него по време 

на полета. За да бъде осигурен ескорт, агентът, създател на резервацията 

на детето, внася SR UMNR с неговата възраст и рождена дата, както и 

информация за посрещача и изпращача – имена, телефон за връзка и пълен 

адрес. Запитването се прави поне две седмици преди

полета. В рамките на 3 дни служителите от отдел Спейс контрол

дават отговор на молбата. При потвърждение Спейс Контрол запазва

място на стюардесата на желания полет и уведомява агента, който

създава EMD в резервацията на детето в размер на дължимата сума

за тази услуга. 

ЗАДължИТЕлНАТА ИНФОРМАЦИя за потвърждаване на услугата UMNR 

включва три имена, възраст и рождена дата на детето; три имена, 

телефон за връзка и пълен адрес на посрещача и изпраща. Непридруженото 

дете трябва да носи със себе си валиден паспорт. За вътрешните 

полети паспортът може да бъде заменен с акт за раждане – оригинал или 

нотариално заверено копие. 

•  Авиокомпания България Ер не приема непридружени деца, трансфериращи 

на летище София. Изключения се правят само при предоставени контакти 

на трансферния пункт.

•  Деца до 3 години не се приемат за превоз без придружител. 

•  Деца, навършили 5 години, се приемат за превоз без придружител и се 

обслужват по реда за непридружени деца – UM.

ЗАПлАЩАНЕ ЗА ПРЕВОЗА на непридружени деца: за всяко непридружено 

дете, независимо от възрастта, се събира UM такса в размер на 40 евро на 

отсечка за международни полети и 20 евро за вътрешни 

линии,като зa София – Лондон таксата е 50 евро, а за 

Лондон – София 50 паунда. Една стюардеса може 

да придружава две деца от едно семейство – 

братя и сестри, които пътуват заедно, като 

се заплаща една UM такса за двете деца.

Допълнителни условия:
•  от 3 до навършване на 5 години: за детето 

се заплаща пълната тарифа за възрастен 

пътник без детско намаление, плюс 50% 

от еднопосочната тарифа в М класа 

за стюардесата-придружител. Всички 

дължими летищни такси за маршрута по 

билета също се събират;

•  от 5 до 7 години: плаща се 100 % от тарифата 

за възрастен пътник;

•  от 8 до 11 години: плаща се детски билет 

с приложимото по съответната тарифа 

детско намаление;

•  по желание на родителите, деца от 12 до 18 

години могат също да ползват услугата UM 

срещу заплащане на UM таксата.

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

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

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
PFO 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?


