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

We wish you a pleasant flight

„България Еър“ въведе ултрамодернaта технология 
Honeywell UV Cabin System II

Bulgaria Air has introduced the 
Honeywell UV Cabin System II 
cutting-edge technology

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

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

Пожелаваме ви приятен полет 

КАК Е ДЕЗИНФЕКЦИРАН САМОЛЕТЪТ ВИ?

HOW IS YOUR PLANE 
DISINFECTED? 
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ОСИГУРЕТЕ СИ СВОБОДНА  
СЕДАЛКА ДО ВАС В САМОЛЕТА
„България Еър“ ви предоставя възможността да си гарантирате 
повече удобство и сигурност по време на полет, като закупите 
при наличност съседното място до вашето. При това ще платите 
единствено нетната цена на билета, без летищни и горивни так-
си, които обикновено формират по-голямата част от стойността 
на пътуването ви. Цената варира според дестинацията и налична-
та класа в конкретния полет. 

Като си осигурите едно празно място до вас, ще пътувате още 
по-комфортно и на дистанция от останалите пътници. Можете 
да използвате втората седалка за превоз на домашен любимец или 
багаж.
Можете да закупите съседната седалка чрез Центъра за обслуж-
ване на клиенти на България Еър (+ 359 2 40 20 400 или callFB@air.
bg, работно време от 08:00 до 22:00 часа). Можете да го направи-
те също в някой от офисите на „България Еър“, от агентската ни 
мрежа или на самото летище преди полет
 

GET A VACANT SEAT NEXT  
TO YOU ON THE PLANE

Bulgaria Air offers you the opportunity to ensure more comfort and 
safety during the flight by purchasing the adjacent seat next to yours, 
if available. You will only pay the net ticket price, without airport and 
fuel taxes, which usually make up the bulk of the value of your trip. The 
price varies according to the destination and the available class of the 
particular flight.
 
By securing a vacant seat next to you, you will travel even more 
comfortably and at a distance from other passengers. You can use this 
seat to put a pet or carry-on luggage. 
You can buy an adjacent vacant seat through the Customer Service 
Centre of Bulgaria Air (+359 2 40 20 400 or callFB@air.bg, working hours 
from 08:00 to 22:00). You can also do it in one of the offices of Bulgaria 
Air, from our agency network or at the airport before the flight. 
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ЧИСЛА И ЛИЦА
FIGURES & FACES

142.6
млн. лева е пазарната капитализация 
на българската куриерска компания 
"Спиди", която ще бъде придобита 
от френската GeoPost, съобщава 
Investor.bg. Комисията за защита на 
конкуренцията вече одобри сделката, 
която ще е равностойна на оборота 
на Българската фондова борса за око-
ло пет месеца. "Спиди" държи малко 
над 29% дял от неуниверсалните по-
щенски услуги в България по данни от 
2019.  

million leva is the market capitalisa-
tion of the Bulgarian Speedy courier 
company, which will be acquired by the 
French GeoPost, Investor.bg reports. 
The Commission for Protection of Com-
petition has already approved a deal 
that will be equivalent to the turnover of 
the Bulgarian Stock Exchange for about 
five months. Speedy holds a little over 
29% share of non-universal postal ser-
vices in Bulgaria according to data from 
2019. 

EN

10
години е вече абсолютната давност за вземания от 
физически лица в България, стига въпросните вземания 
да не са били отсрочени или разсрочени. Това стана 
факт с приетите от парламента промени в Закона за 
задълженията и договорите. Промяната обхваща как-
то дългове към банки, други финансови институции и 
дружества за комунални услуги, така и задължения към 
физически лица. 

years is the absolute statute of limitations for receivables 
from individuals in Bulgaria, as long as the receivables in 
question have not been deferred or rescheduled. This be-
came a fact with the amendments to the Law on Obligations 
and Contracts adopted by Parliament. The change covers 
both debts to banks, other financial institutions and utility 
companies, as well as liabilities to individuals. 

EN

лева са управляваните активи в България от инвестиционни-
те фондове - местни и чуждестранни. Статистиката е на 
БНБ до края на септември и отчита нарастване на общия раз-
мер на активите с 20%. В момента управляваните от фондове 
активи са около 4.7% от Брутния вътрешен продукт, докато 
преди година са били 3.6%.

leva are the assets managed in Bulgaria by the investment funds - 
local and foreign. The statistics are issued by the BNB until the end 
of September and report an increase in total assets by 20%. Cur-
rently, the assets managed by funds are about 4.7% of the Gross 
Domestic Product, while a year ago they were 3.6%. 

5 247 000 000

EN

евро ще получи България от REACT-EU, новия инструмент на ЕС за подпомагане на 
засегнатите от Covid-19 държави. Общият размер на механизма е 47.5 милиарда 
евро, но 10 милиарда от тях ще бъдат изплатени чак през 2022 година. 
Разпределението е на база на данни за трудовите пазари в отделните страни 
през лятото, сравнени с януари 2020 година. 

leuro will be received by Bulgaria from REACT-EU, the new EU instrument to support the countries 
affected by Covid-19. The total amount of the mechanism is EUR 47.5 billion, but 10 billion of them 
will be paid only in 2022.
The distribution is based on data on labour markets in individual countries in the summer, 
compared to January 2020. 

413 000 000
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ДЪЛГОВАТА  
СВРЪХНОВА

Ако дължиш 1000 долара на банката, проблемът е твой, но ако дължиш един милион, 
проблемът е на банката. Чий е обаче проблемът, ако дължиш почти  

триста трилиона? 
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ТЕКСТ КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Икономистите много обичат из-
раза "дългово цунами". Пробле-
мът е само, че го използваха 
за пръв път през втората по-

ловина на 90-те, когато глобалният дълг 
едва надхвърляше 80 трилиона долара, и 
възлизаше на около 120% от планетарния 
брутен продукт. Уместно ли е да използ-
ваме същия термин сега, когато дългът 
е набъбнал до 277 трилиона долара, и по 
изчистления на Института за междуна-
родни финанси (IIF) до края на тази година 
ще достигне до главозамайващите 365% 
от световния брутен продукт? Редно ли 
е да наричаме "цунами" и едното, и друго-
то? Или икономистите ще се напънат да 
родят някой още по-бомбастичен израз - 
"дългова свръхнова", може би? 

ПО ИЗЧИСЛЕНИЯ НА IIF, публикувани в на-
чалото на ноември, от началото на тази 
година правителствата и компаниите са 
натрупали нов дълг на стойност поне 15 
трилиона долара - колкото брутния въ-
трешен продукт на България за 220 го-
дини. Основният принос е на коронавиру-
са и на твърде разнопосочните мерки на 
правителствата срещу него - макар че, в 
интерес на истината, дълговата спирала 
започна много преди първите съобщения 
от Ухан. В края на миналата година гло-
балният дълг вече надхвърляше 320% от 
БВП. В края на тази година ще е преми-
нал 365%, което според IIF е вече ниво, 
при което всякакви опити да се намали 
темпото на заемане в бъдеще водят до 
"значителни негативни отражения върху 

икономическата активност", предупреж-
дава институтът. 
Въпреки дълговата ваканция, която Г20 
предложи на 46 развиващи се държави, 
шест страни вече обявиха дефолт или 
преструктуриране на дълга си през 2020 - 
от Аржентина до Замбия. 

НО ПО-ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ СА развити-
те държави, където и реалните размери 
на дълга са несравнимо по-плашещи. При 
сегашните нива на глобалния дълг излиза, 
че всяко човешко същество на планетата 
дължи по 35 395 долара. Но те, разбира се, 
не се разпределят равномерно. Брутният 
дълг на САЩ е над 80 трилиона долара, 
което прави по 242 424 долара на всеки 
американски гражданин. Това не е съвсем 
коректно представяне, разбира се, защо-
то не става дума само за държавен дълг. 
Но то достатъчно красноречиво пред-
ставя мащабите на проблема, защото в 
крайна сметка именно отделният индивид 
е основният градивен атом на икономика-
та, нали така?
Една стара шега гласи, че ако дължиш 
хиляда долара на банката, проблемът е 
твой, но ако дължиш един милион, пробле-
мът е на банката. Чий е обаче проблемът, 
ако дължиш почти триста трилиона? 

СВЕТЪТ И ПРЕДИ Е МИНАВАЛ ПРЕЗ ПЕ-
РИОДИ на ускорено натрупване на дълг. 
Нито един от тях не е завършвал с хепи-
енд за длъжниците. 
През 70-те години главен двигател на тога-
вашната вълна бяха латиноамериканските  

ECONOMY
DEBT
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 държави. За съвсем кратко те извървяха 
пътя от 29 милиарда сумарен дълг (1970) до 
327 милиарда (1982). Икономиките бумтяха, 
лихвите бяха ниски и никой не се тревожеше 
особено. Но после дойде рецесията, лихви-
те се качиха рязко, Мексико обяви дефолт 
по дълга си през 1982, а повечето други 
страни от региона трябваше драстично да 
обезценят валутите си. Икономистите го 
наричат "запазване на конкурентност", но 
това е евфемизъм. По-честният начин да се 
опише е "обедняване на населението, така 
че то да плати сметката". 
Втората вълна през 90-те бе движена 
основно от прословутите "азиатски ти-
гри". Дерегулацията на финансовите па-
зари създаде наистина глобални банки 
и ги тласна към експанзия на развиващи 
се пазари като Индонезия, Южна Корея, 
Малайзия, Тайланд, Филипините. И този 
път никой не се разтревожи, защото БВП 
растеше успоредно с дълга и съотношени-
ята се запазваха. Но после финансовата 
система на Мексико отново хлъцна - дос-
татъчно да създаде глобална паника и да 
предизвика Азиатската криза. 
Третата вълна е все още жива в паметта 
ни. След 2002 в САЩ размиха границите 
между търговски и инвестиционни банки; 
ЕС разхлаби правилата си. От това се ро-
диха мегабанките, но също и кредитната 
криза от 2007-2008 в Америка, последвана 
от Голямата рецесия (смъкнала американ-
ската икономика до най-ниските й показа-
тели от 30-те години насам). 

НЯМА СЪМНЕНИЕ, ЧЕ СЕГА В ХОД Е 
ЧЕТВЪРТАТА такава вълна. Но две неща 
я отличават драматично от предишните 
три. Едното са самите й мащаби - Све-
товната банка я нарече в един доклад 
"най-голямата, най-бързата и най-широко-
обхватната". От 2016 до септември 2020 
глобалният дълг е набъбнал с 52 трилиона 
долара по сметки на IIF - това е шокира-
що много на фона на нарастването между 
2012 и 2016 (едва 6 трилиона). 
Второто нещо е, че за разлика от пре-
дишните кризи, този път централните 
банки са си изпукали патроните авансово 
и не разполагат с никакво оръжие. Мнози-
на предупреждаваха за вредите от голе-
мите парични "базуки", наливани в иконо-
миката от ЕЦБ и компания в последното 
десетилетие. Навремето това може и 
да спаси еврото; но в последните години 
то унищожи защитните буфери на иконо-
миката - горе-долу както прекаляването 
с антибиотиците създава резистентни 
бактерии. И освен това роди цяла армия 
от т. нар. компании-зомбита. Това са дру-
жества, чиито разходи за лихви надвиша-
ват годишните им печалби. В САЩ такива 
се вече близо 20% от най-големите пуб-

лично търгувани дружества, отбелязва 
Bloomberg. Списъкът включва дори ем-
блематични компании като Boeing, Delta, 
Exxon, Macy's... 
Отчасти и заради тези зомбита, ефектът 
от изливаните в икономиката милиарди 
видимо отслабва с времето. "Забелязваме 
значително намаляване на способността 
на дълга да генерира БВП", потвърждава 
Емре Тифтик, директор устойчиво разви-
тие в IIF, цитиран от The Financial Times. 

ТРАДИЦИОННАТА МЪДРОСТ НА ИКОНО-
МИСТИТЕ (в един доста широк смисъл на 
думата "мъдрост") твърди, че новият дълг 
насърчава потреблението и съответно 
ускорява икономиката. Но в сегашната си-
туация това е малко като да поливаш цве-
те със самолет за гасене на горски пожа-
ри. Някаква част от водата ще достигне 
и до цветето, разбира се. Но огромната 
част - цели тонове - ще отиде другаде. 
А накрая ще трябва да платиш за цялото 
количество. 
Кой плаща сметката? Това е въпросът, 
най-старателно заобикалян при вземане-
то на нов дълг. Повечето коментатори и 
медии ни предложиха едно съвсем първос-
игнално обяснение за ветото, което Унга-
рия и Полша наложиха върху новия бюджет 
на ЕС заради обвързването на плащания-
та с върховенството на закона: наруши-
телите се боят, че ще им спрат парите. 
Този аспект на въпроса е очевиден и не 
си струва да го повтаряме. Но той далеч 
не е единствен. Зад твърдата позиция на 
Унгария и Полша се крие и страх за суве-
ренитета им: кой и по какви критерии ще 
решава кога има върховенство на закона 
и кога няма? Какъв авторитет и право 
биха имали демократично избраните лиде-
ри на Германия или Франция, примерно, да 
оценяват също толкова демократично из-
браните лидери във Варшава и Будапеща? 
Впрочем вероятно с лекота бихте се до-
сетили и за други страни в Източна Евро-
па, където има въпросителни около върхо-

венството на закона - но те не са обект 
на обвинения, процедури и заплахи. Не е ли 
това условие опит да се гарантира, че на 
Изток ще управляват само послушковци, 
изпълняващи чинно вижданията на Запада? 
И накрая зад ветото се крие още една 
тревога: къде ще финишират тези ми-
лиарди нов дълг? Един папагалски хор от 
взаимно препечатващи се медии неуморно 
повтаря, че на Изток европейските мили-
арди захранват олигархията. Едва ли някой 
има съмнение в това. Но какво се случва 
на Запад, където отива лъвският пай от 
парите?

ЯНИС ВАРУФАКИС, НАШУМЕЛИЯТ БИВШ 
ФИНАНСОВ МИНИСТЪР на Гърция и ли-
дер на парламентарно представената 
MeRA25, наскоро зададе същия въпрос в 
една статия за Project Syndicate. В Гер-
мания, най-големия донор на европейския 
бюджет, половината население на стра-
ната притежава едва 1.5% от нейните 
богатства. Докато най-богатите 0.1% 
от населението контролират 20% от 
германските богатства. Подобно нера-
венство съществува почти навсякъде в 
Европа - и почти навсякъде то се задъл-
бочава. Доходите на обикновените хора 
стагнират, докато доходите на богати-
те са пораснали драматично в последни-
те години, както и цените на имотите. 
Недоволството на обикновените гер-
манци срещу европейските програми за 
подпомагане на затруднените държави 
от юга е съвсем разбираемо, казва Ва-
руфакис: "те от опит знаят, че каквито 
и пари да бъдат пратени на Гърция или 
Италия, те ще дойдат от тях, а не от 
онези 0.1% - да не говорим, че самите 
пари вероятно ще завършат в джобове-
те на гръцките олигарски, или на частни 
германски компании, придобили гръцки ак-
тиви на безценица". 
Самият начин, по който ЕС се опитва да 
прокара насила дълговата солидарност, с 
възможност богатите да контролират и 
спират процесите, е тъкмо обратното 
на призивите за фискален съюз, смята 
Варуфакис. "През следващите години, ко-
гато се задейства планът Next Generation 
EU, германските елити ще следят изкъсо 
сметките на Италия, Испания, Гърция... 
Това ще им помогне да отклонят гнева 
на германските работници от затягане-
то на коланите, от което те страдат 
наравно с италианските, испанските и 
гръцките работници, към техните коле-
ги от южноевропейските страни - а те, 
естествено, ще отвърнат на враждеб-
ността с враждебност. Това не е рецеп-
та за обединението на Европа. По-скоро е 
план за разделяне на хора, чиито интереси 
всъщност водят в една и съща посока". 

От 2016 до 2020 
глобалният дълг 
е набъбнал с 52 
трилиона долара -  
шокиращо много 
на фона на 
нарастването 
между 2012 и 2016 
(едва 6 трилиона)
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If you owe 1,000 dollars to the bank, the problem is yours, but if you owe a million, the bank 
has a problem. And whose problem is it if you owe almost three hundred trillion?

By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHUTTERSTOCK

Economists love the term ‘debt tsunami’. 
The problem, however, is that it was 
first used in the second half of the 
1990s, when global debt barely ex-

ceeded USD 80 trillion and amounted to about 
120% of the global gross domestic product. Is it 
appropriate to use the same term now that the 
debt has swelled to USD 277 trillion and, ac-
cording to the Institute of International Finance 
(IIF), will reach a staggering 365% of the world’s 
gross domestic product by the end of this year? 
Is it right to call both a ‘tsunami’? Or will econo-
mists try to come up with an even more bom-
bastic expression – ‘debt supernova’, perhaps? 
 
ACCORDING TO IIF CALCULATIONS published 
in early November, governments and companies 
have accumulated new debt of at least USD 
15 trillion since the beginning of this year - as 
much as Bulgaria's gross domestic product for 

Debt Supernova 

220 years. The main contributor is the corona-
virus and the very divergent measures taken by 
governments against it - although, in fact, the 
debt spiral began long before the first reports 
from Wuhan. At the end of last year, global debt 
already exceeded 320% of GDP. By this year’s 
end, it will have passed 365%, which according 
to IIF, is already a level at which any attempts to 
reduce the pace of borrowing in the future lead 
to "significant negative impacts on economic ac-
tivity", the Institute warns. 
Despite the debt vacation that the G20 has of-
fered to 46 developing countries, six countries 
have already declared a default or debt restruc-
turing in 2020 - from Argentina to Zambia.
 
HOWEVER, THE INDUSTRIALISED COUN-
TRIES are the big problem, where the actual size 
of the debt is incomparably scarier. At the cur-
rent levels of global debt, it turns out that every 

human being owes USD 35,395. But they are, of 
course, not evenly distributed. The gross debt of 
the United States is over USD 80 trillion, which 
makes USD 242,424 for every American citizen. 
Certainly, this is not a completely correct pres-
entation, because it is not just about government 
debt. But it presents eloquently enough the ex-
tent of the problem because, ultimately, it is the 
individual that is the basic atom of the economy, 
correct? 
An old joke has it that if you owe a thousand 
dollars to the bank, the problem is yours, but if 
you owe a million, it is the bank’s problem. Well, 
whose problem is it if you owe almost three hun-
dred trillion?
 
THE WORLD HAS SEEN PERIODS of acceler-
ated debt accumulation. However, none of them 
has had a happy ending for the debtors.
In the 1970s, the main driver of the wave at the  

Аржентина е една от шестте 
страни, които вече бяха 
принудени да обявят дефолт 
или преструктуриране на 
дълга. Но днешните й проблеми 
са заложени още през 70-те

Argentina is one of six countries 
that have already been forced to 
declare default or debt restructur-
ing. But its currents problems were 
set back in the 70's

ECONOMY
DEBT
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 time were Latin American economies. In a very 
short time, they went from 29 billion in total debt 
in 1970 to 327 billion in 1982. Economies were 
booming, the interest rates were low, and no 
one was particularly worried. But then came the 
recession, interest rates rose sharply, Mexico 
defaulted on its debt in 1982, and most other 
countries in the region had to drastically devalue 
their currencies. Economists call it ‘maintaining 
competitiveness,’ but it's a euphemism. A fairer 
way to describe it is “impoverishing the people 
so that they pay the bill.”
The second wave in the 1990s was driven mainly 
by the famous Asian Tigers. The deregulation 
of financial markets created truly global banks 
and pushed them to expand into emerging mar-
kets such as Indonesia, South Korea, Malaysia, 
Thailand and the Philippines. This time no one 
worried either, because the GDP grew in par-
allel with the debt and the ratios remained the 
same. But then Mexico's financial system fal-
tered again, enough to create global panic and 
provoke the Asian crisis.
The third wave is still vivid in our memory. Af-
ter 2002, the boundaries between commercial 
and investment banks were blurred in the United 
States and the EU relaxed its rules. This gave 
birth to megabanks, but also to the 2007-2008 
credit crunch in the US, followed by the Great 
Recession, which brought the US economy 
down to its lowest level since the 1930s.
 
THE FOURTH SUCH CRISIS IS obviously un-
derway. But two things sharply distinguish it 
from the previous three. One is its scale - the 
World Bank called it in a report the largest, fast-
est and most comprehensive one. From 2016 to 
September 2020, global debt swelled by USD 52 
trillion, according to IIF estimates - a shocking 
amount compared to a mere USD 6 trillion in-
crease between 2012 and 2016.
The second thing is that, unlike previous crises, 
this time the central banks have fired their car-
tridges in advance and do not have any weap-
ons at hand. Many have warned of the damage 
caused by the big money bazookas of the ECB 
et al. pouring funds into the economy over the 
past decade. This could have saved the euro 
sometime ago, but in recent years it has de-
stroyed the protective buffers of the economy, 
more or less like the overuse of antibiotics cre-
ates resistant bacteria. Besides, it gave rise to 
an army of so-called zombie companies. These 
are companies whose interest expenses exceed 
their annual profit. In the United States, nearly 
20% of the largest publicly traded companies 
are of this type, notes Bloomberg. The list even 
includes iconic companies such as Boeing, Del-
ta, Exxon, Macy's, etc. 
Because of these zombies to a certain extent, 
the effect of the billions poured into the econo-
my visibly weakens over time. Emre Tiftik, Direc-
tor of Sustainability Research at the Institute of 
International Finance, suggests to The Financial 

Times that “we are seeing a significant reduction 
in the GDP-generating capacity of debt.”

THE TRADITIONAL WISDOM OF ECONO-
MISTS, in a rather broad sense of the word 
‘wisdom’, claims that the new debt stimulates 
consumption and subsequently accelerates the 
economy. But in the current situation, it's a bit 
like watering a flower from a plane to put out 
forest fires. Some of the water will reach the 
flower, of course. But the vast majority - tonnes 
of it - will sink elsewhere. And in the end you will 
have to pay for the whole amount. 
Who pays the bill? This is the issue most care-
fully circumvented when taking on new debt. 
Most commentators and the media have of-
fered us a very basic explanation for the veto 
that Hungary and Poland have imposed on the 
new EU budget over tying payments to the rule 
of law: the violators fear their funds will be put 
on hold. This aspect of the question is obvious 
and not worth repeating. But it is far from being 
the only one. Behind the firm position of Hungary 
and Poland lies a fear for their sovereignty: who 
and by what criteria will decide when there is 
rule of law and when there is not? What authority 
and right would the democratically elected lead-
ers of Germany or France, for example, have to 
evaluate equally democratically elected leaders 
in Warsaw and Budapest? By the way, you would 
probably easily guess about other countries in 
Eastern Europe, where there are issues with the 
rule of law, but they are not subject to accusa-
tions, procedures and threats. Isn't this condition 
an attempt to ensure that the East will be ruled 
only by docile politicians, who dutifully follow the 
views of the West? 
Finally, the veto conceals another concern: 
where will these billions of new debt end up? A 
noisy chorus of copy-pasting print media relent-

lessly repeats that in the East, Europe’s billions 
nourish the oligarchy. Hardly anyone doubts this. 
But what happens in the West, where the lion's 
share of the money goes? 
Yanis Varoufakis, the much talked about former 
Greek finance minister and leader of the par-
liamentary MeRA25, recently asked the same 
question in an article for Project Syndicate. In 
Germany, the largest contributor to the European 
budget, half of the country's population owns only 
1.5% of its wealth. While the richest 0.1% of the 
population controls 20% of Germany’s wealth. 
Such inequality exists almost everywhere in Eu-
rope - and it is deepening almost everywhere. 
Ordinary people's incomes have stagnated, while 
the incomes of the rich have risen drasticly in 
recent years, as have property prices. Ordinary 
Germans' dissatisfaction with European programs 
to help troubled countries in the south is under-
standable, Varoufakis said. "From experience, 
they know that any money sent to Italy or Greece 
will probably come from them, not the top 0.1% 
- not to mention that it will probably end up in 
the pockets of villas Greek oligarchs, or of private 
German companies that have purchased Greek 
assets for next to nothing.”
The way the EU is trying to force debt solidarity, 
with the ability of the rich to control and stop 
the process, is the exact opposite of calls for a 
fiscal union, Varoufakis added. "Over the next 
years, as Next Generation EU is activated, Ger-
many's elites will scrutinize Italy's, Spain's, and 
Greece's accounts. That will help divert German 
workers' anger at the austerity they (along with 
Italian, Greek, and Spanish workers) are suf-
fering towards their Italian, Spanish, and Greek 
counterparts - who, naturally, will return the ani-
mosity. This is no recipe for unifying Europe. It 
is a blueprint for dividing people whose interests 
are, in fact, aligned." 

Банкнотата с най-голям номинал, отпечатвана в 
съвременната епоха. През 2009 тези сто трилиона 
зимбабвийски долара се равняваха на около 5 
американски

The largest denomination bank note issued recently. Back in 
2009, one hundred trillion Zimbabwean dollars were valued 
at just $5 USD
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БЮДЖЕТЪТ  
НА РОЗОВИТЕ  

ОЧИЛА

Пo пpoeктoбюджeтa зa 2021 го-
дина вeчe бяxa изкaзaни мнoгo 
eкcпepтни мнeния - в тoвa 
чиcлo от бившите финaнco-

ви миниcтpи Mилeн Beлчeв, Пeтъp 
Чoбaнoв и Cимeoн Дянкoв, и oт бившия 
зaмecтник-миниcтъp Любoмиp Дaцoв. 
Cпeциaлнo ги споменаваме, защото 
тези четирима души имат достатъчно 
експертиза с един поглед да определят 
силните и слабите страни в средносроч-
ната бюджетна прогноза. И също така 
защото те бяха участници в правител-
ства с най-различна политическа окрас-
ка. Затова, когато тези четирима души, 
независимо един от друг, разкритикуват 
проектобюджета за 2021 и дори намек-
нат, че той бележи края на финансова-
та стабилност на България, на това си 
струва да се обърне внимание. 

ВПРОЧЕМ И ПОДУПРАВИТЕЛЯТ НА БНБ 
Калин Христов изказа сходни опасения. 
Според него сценарият на финансовото 
ведомство с около 3% спад на БВП е твър-
де оптимистичен - прогнозите на БНБ от 
сочат спад с 5.5%, Европейската комисия 
предвижда спад от 5.1%. И това са сметки 
още от септември. "Тaзи гoдинa вepoятнo 
cпaдът щe e пo-гoлям", заяви Христов пред 
депутатите. "Дpyгият ocнoвeн pиcк e 
тpaeктopиятa нa възcтaнoвявaнe - дaли в 
xopизoнтa 2021-2023 госита наистина ще 
имаме тези пoлoжитeлни pacтeжи, кoитo 
ca вгpaдeни в yвeличeниятa нa пpиxoди-
тe... Вepoятнo бyфepитe тpябвa дa бъ-

дaт пo-гoлeми, зa дa ce гapaнтиpa pиcкът 
cpeщy oщe пo-нeгaтивeн cцeнapий, тъй 
кaтo нa пpaктикa ce виждa, чe нe мoжe дa 
ce пpoгнoзиpa paзвитиeтo нa пaндeмиятa 
и oттaм влияниeтo върху икoнoмичecкaтa 
aктивнocт". 

ЕТО ГО ОСНОВНИЯ ПРОБЛЕМ: КОЛКО 
РЕАЛИСТИЧНА е мaкpopaмкaтa, нa кoятo 
ce бaзиpa цeлият пpoeктoбюджeт зa 2021 
година? Споменатите експерти до един 
смятат, че заложените от правител-
ството очаквания зa Бpyтния вътpeшeн 
пpoдyкт ca пo-cкopo oптимиcтични. И пла-
нираните приходи са подвластни на този 
оптимизъм.
Heкa cи пpипoмним кaквo e зaлoжeнo в бю-
джeтнaтa мaкpopaмкa. Пpeдвидeнo е 2020 
дa пpиключи c БBП oт 119.09 млpд. лeвa, 
или cпaд oт 3 пpoцeнтa. Ha тaзи бaзa e 
paзчeтeнo пpeз 2021 БBП дa oтбeлeжи 
pъcт oт 2.5% и дa дocтигнe 124.54 млpд. 
лeвa. Toвa e ocнoвaтa, въpxy кoятo пpa-
витeлcтвoтo зaлaгa пpиxoди oт 38.3%, 
или 47.65 млpд. лeвa, и плaниpa дa нaпpaви 
paзxoди в paзмep нa 42.2%, или 52.53 млpд. 
лeвa. Peзyлтaтът e дeфицит oт 4.88 млpд. 
лeвa, или 3.9% oт БBП.

ОЩЕ В НАЧАЛНАТА СИ ФАЗА ТАЗИ 
ПРОГНОЗА вeчe ce пpoпyквa, зaщoтo 
явнo e paзчeтeнa за подобряваща се 
(или поне съвсем умерено влошаваща се) 
eпидeмиoлoгичнa cитyaция през есента 
и зимата. Това би довело до пo-бъpзo 
възcтaнoвявaнe нa икoнoмикaтa cлeд 

зaтвapянeтo й пpeз втopoтo тpимece-
чиe. Зaтвapянe, кoeтo cпopeд пocлeдни-
тe дaнни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecки 
инcтитyт e дoнecлo cпaд в БBП oт 10 
пpoцeнтa. Дaннитe cъщo тaкa пoкaзвaт, 
чe кaктo в ECq тaкa и y нac oтвapянeтo 
вoди дo cpaвнитeлнo виcoки тeмпoвe 
нa възcтaнoвявaнe - зa Бългapия oколо 
4.3% пpeз тpeтoтo тpимeceчиe, кoeтo 
мoжeшe дa пpoдължи пpи eднa пo-лeкa cи-
тyaция. Toгaвa paзчeтитe и зa БBП пpeз 
2021 щяxa дa ca peaлиcтични. Ho ceгa 
cитyaциятa e кopeннo paзличнa - мнoгo 
пo-мpaчнa oт oчaквaнaтa, и с потенциал 
да продължи дa ce влoшaвa. Пpи тaкaвa 
кoнюнктypa e peaлнo дa oчaквaмe дo кpaя 
нa 2020 нe пpoдължaвaнe нa възcтaнoвя-
вaнeтo, a дoпълнитeлнo cвивaнe нa БBП. 

НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО, ВМЕСТО ВЪЗСТАНО-
ВЯВАНЕТО да продължи и да се постигнат 
споменатите 3% спад в БВП, спадът да 
достигне до около 8 процента. Надеждите 
за по-добра 2021 се свързват с очаквани-
те ваксини, но за България те едва ли щe 
ca фaкт пpeз първото полугодие на идва-
щата година. А дoтoгaвa може да имaмe 
нeгaтивния eфeкт oт ново зaтвapянeтo 
нa икoнoмикaтa - частично или пълно, 
кoeтo щe oзнaчaвa нoв cпaд oт 5-6 пpoцeн-
тa. Зa дa бъдe кoмпeнcиpaн той и дa ce 
cтигнe дo зaлoжeния в бюджeтa pъcт нa 
БBП зa 2021 oт 2.5%, пpeз втopoтo пoлyгo-
диe щe тpябвa дa имa pъcт oт пoнe 8-9%, 
кoeтo изглeждa трудно изпълнимо, мeкo 
кaзaнo. Hямa въoбщe дa e чyднo, aкo имeн-

Пpeкaлeният oптимизъм мoжe дa cpинe cмeткитe нa xaзнaтa зa 2021 година

ТЕКСТ ПЕТЪР ИЛИЕВ / Фотография ДИМИТЪР КЬОСЕМАРЛИЕВ
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нo пpeз 2021 БBП ce движи нa нивa oкoлo 
120 млpд. лeвa.
Това ще означава с около 1.33 милиарда 
лева по-ниски приходи. И съответно би 
изисквало намаляване на разходите със съ-
щата сума, за да не порасне бюджетният 
дефицит до почти 5.18%. Има ли обаче пра-
вителството резерви да свие разходите с 
толкова? Изглежда съмнително. Нa зaceдa-
ниeтo нa тpитe пapлaмeнтapни кoмиcии 
нa 5 нoeмвpи финaнcoвият миниcтъp Kиpил 
Aнaниeв подчерта, че рaзмepът нa бyфepa 
e близo 600 милиoнa лeвa, но тeзи cpeдcтвa 
пpи нeблaгoпpиятнo paзвитиe нa пaндeми-
ятa щe бъдaт нacoчeни caмo зa "paзxoди, 
cвъpзaни cъc зaкyпyвaнe нa лeкapcтвeни 
пpoдyкти, aпapaтypa, пpeдпaзни cpeдcтвa, 
дeзинфeктaнти, изгpaждaнe нa дoпълни-
тeлнa лeглoвa бaзa, ocигypявaнe нa мeди-
цинcки eкипи и дpyги paзxoди, cвъpзaни c 
лeчeниeтo нa Соvіd-19". 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ КРИЕ ОЩЕ ЕДИН 
РИСК oт нeизпълнeниe нa пpиxoдитe. 
Пoвишeниeтo им кaтo пpoцeнт oт БBП 
oт 36.5% зa 2020 нa 38.3% зa 2021 година 
ce дължи нa зaлoжeнoтo нapacтвaнe нa 
пocтъплeниятa oт пpeки дaнъци (вър-
ху доходите на физичecкитe лицa и oт 
ДДC). Toчнo c тaзи цeл пpaвитeлcтвoтo 
cмятa дa xвъpли милиapди лeвoвe, зa дa 
нaпoмпa дoxoдитe нa дъpжaвнитe cлyжи-
тeли и нa пeнcиoнepитe - нaй-вeчe зa дa 
cтимyлиpa пoтpeблeниeтo. Meждyнapoд-
ният вaлyтeн фoнд вече подкрепи тази 
идея като допълнителен стимул, който 

"към настоящия момент" би помогнал за 
справяне с кризата. 
Само чe в Бългapия yвeличeниeтo нa 
дoxoдитe нe вoди aвтoмaтичнo дo pъcт 
нa пoтpeблeниeтo, a пo-cкopo дo pъcт 
нa cпecтявaниятa - тoвa яcнo мoжe дa 
ce пpocлeди oт тpимeceчнитe cтaтиc-
тичecки дaнни нa БHБ. Taкa чe дopи пpa-
витeлcтвoтo дa нaпpaви дoпълнитeлни 
xapчoвe и кaтo oбщ paзмep тe дocтигнaт 
42.2% oт БBП, eфeктът oт тяx въpxy 
пpиxoдитe мoжe дa e дaлeч пoд oчaквa-
ния. Тогава постъпленията в хазната ще 
са още по-ниски и дефицитът би могъл 
да достигне 6.8 милиарда лева - 5.67% от 
БВП. 
Тoвa не би било кaтacтpoфaлнo, aкo тeзи 
paзxoди ca eднoкpaтни. Caмo чe гoлe-
митe плaниpaни paзxoди зa 2021 - кaтo 
yвeличaвaнe нa зaплaти и aктyaлизaция 
нa пeнcии, кoитo щe ни cтpyвaт oкoлo 2.5 
млpд. лeвa, имaт дългocpoчeн пocтoянeн 
xapaктep и e пoчти нeвъзмoжнo дa бъдaт 
peдyциpaни. В изявлението на МВФ е каза-
но и това: че тези разходи "щe изиcквaт 
cъoтвeтcтвaщи мepки в пpиxoднaтa 
чacт (нaпpимep пeнcиитe) или пpeглeд 
нa paзxoдитe (нaпpимep yвeличaвaнeтo 
нa зaплaтитe в пyбличния ceктop)". Поду-
правителят на БНБ Калин Христов също 
предупреди за този риск и отбеляза, че 
"акo нe мoжeм дa кoнcoлидиpaмe чpeз 
cъкpaщaвaнe нa paзxoди - а в момента 
всъщност ги увеличаваме и значител-
на част от тях са перманентни - тога-
ва вepoятнo щe тpябвa дa ce paбoти c 

дaнъчнaтa пoлитикa... Но увeличeниeтo 
нa пpeкитe дaнъци въpxy тpyдa и кaпи-
тaлa пpи cвивaщaтa ce paбoтнa cилa в 
cтpaнaтa би имaлo дългосрочен нeгaти-
вeн eфeкт въpxy икoнoмичecкия pacтeж".

КАКВО БИ МОГЛО ДА НАПРАВИ ТОГАВА 
правителството? Haй-пpocтият oтгoвop 
e пpeз 2021 тo дa пoвтopи бюджeтa oт 
2020. На теория кабинетът може спoкoй-
нo дa ce oткaжe oт изкycтвeнoтo пoмпaнe 
нa дoxoди, кaтo oтмeни aктyaлизaциятa 
нa пeнcиитe и yвeличaвaнeтo нa зaплaти-
тe нa вcички дъpжaвни cлyжитeли, кaтo 
ocтaви caмo yвeличeниeтo зa yчитeлитe 
и мeдицинcкитe paбoтници. Възнaгpaждe-
ниятa нa ocтaнaлитe дъpжaвни чинoвни-
ци дa бъдaт зaпaзeни c yгoвopкaтa, чe тe 
щe пoлyчaвaт дo 90% oт тяx пpeди дa e 
cигypнo, чe пpиxoднaтa чacт нa бюджeтa 
щe бъдe изпълнeнa. Aкo бъдe пpeизпълнeнa, 
мoжe дa имa и бoнycи, кaктo и дoбaвки към 
пeнcиитe. Ho caмo пpи тoвa ycлoвиe.
Bпpoчeм cъщoтo изиcквaнe мoжe дa бъдe 
въвeдeнo зa дeпyтaтитe, миниcтpитe и 
пoлитичecкитe им кaбинeти, пpeзидeнтa 
и aдминиcтpaциятa мy и цялaтa cъдeбнa 
cиcтeмa. Тaкивa мepки нa пъpвo мяcтo 
щe oтъpвaт тoзи и вcички бъдeщи бю-
джeти oт гoлeми пepмaнeнтни paзxoди 
и щe ocигypят нa xaзнaтa eдин cepиoзeн 
бyфep - пoнe двa пъти пo-гoлям oт плa-
ниpaния в мoмeнтa. И, кoeтo e пo-вaжнo, 
щe oтъpват гpaждaнитe и бизнeca oт 
зaплaxaтa зa yвeличaвaнe нa cтaвкитe пo 
пpeкитe и кocвeни дaнъци. 

ECONOMY
BUDGET
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The excessive optimism could ruin next year’s budget plans

By PETAR ILIEV / Photography DIMITAR KYOSEMARLIEV

Many expert opinions on next year’s 
draft budget have been expressed 
already -including by former fi-
nance ministers Milen Velchev, 

Petar Chobanov and Simeon Djankov, as well as 
ex deputy minister Lyubomir Datsov. We’re men-
tioning their names, because these four people 
have sufficient expertise to define the pros and 
cons of the medium-term budget forecast just by 
glancing at it. In addition to that, they were part 
of governments with various political nuances. 
That is why it is worth paying attention when 
these four, independently of each other, criti-
cize the 2021 draft budget and even imply that 
it marks the end of Bulgaria’s financial stability. 

THE CENTRAL BANK’S DEPUTY GOVERNOR, 
Kalin Hristov, also expressed similar concerns. 
According to him, the Finance Ministry’s forecast 
GDP drop of around 3% is overly optimistic. The 
Bulgarian National Bank forecasts a 5.5% GDP 
decrease, the European Commission projects 

THE BUDGET  
OF ROSE-COLORED  
GLASSES

this figure to be at 5.1%. These are projections 
from September. “This year’s drop will likely be 
bigger,” Hristov told Parliament. The trajectory 
of the recovery process is another main risk, 
as it is not clear anymore if the positive growth, 
on which revenue increases are based, will re-
ally take place over the next couple of years, 
he said. Buffers will likely have to be bigger in 
response to the risk of an even worse scenario, 
because it is practically obvious that the pan-
demic’s development and subsequent impact 
on economic activity cannot be anticipated, he 
explained.

THE MAIN PROBLEM IS HOW REALISTIC the 
macro framework is, on which the whole 2021 
budget is based. All of the above-mentioned ex-
perts believe that the Government’s GDP pro-
jections are rather optimistic, meaning that the 
planned revenue is also dependent on this op-
timism. Let’s recall what is set in the budget’s 
macro framework. This year is projected to end 

with a GDP of 119.09 billion leva, or a 3% drop. 
Based on this, 2021 is projected to see a 2.5% 
growth and reach a GDP of 124.54 billion leva. 
This is the basis on which the Government pro-
jects revenues of 38.3% or 47.65 billion leva, 
while planning expenditures in the amount of 
42.2% or 52.53 billion leva. This would result in 
a 4.88 billion leva deficit or 3.9% of GDP.

ALREADY IN ITS INITIAL PHASE, THIS PRO-
JECTION is starting to crack, because it was 
obviously based on an improving (or very mod-
erately deteriorating) epidemiological situation 
during the fall and winter. That would lead to 
quicker economic recovery after the shut down 
in the second quarter. According to the National 
Statistical Institute’s latest data, the lockdown 
has lead to a 10% GDP drop. The data also show 
that, both in the EU and in Bulgaria, reopening 
the economy leads to relatively quick recovery 
rates - around 4.3% during the third quarter for 
Bulgaria, which could have continued given a   
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 less severe situation. Then, the GDP projec-
tions for next year would have been realistic. 
However, the current situation is vastly differ-
ent - it’s much gloomier than anticipated with a 
potential to continue getting worse. Given such 
conditions, it would be realistic to expect that, 
instead of having a continuing recovery, GDP will 
further shrink by the end of 2020.

IT IS POSSIBLE THAT INSTEAD OF RECOV-
ERY TO CONTINUE and lead to the above-men-
tioned 3% GDP drop, this decline could reach 
around 8%. The hopes for a better next year 
are resting on the expected vaccines, which are 
unlikely to become a fact for Bulgaria during 
the first half of 2021. Until then, the economy 
could be shut down again partially or complete-
ly, which will adversely impact GDP and shrink 
it by another 5-6%. In order to compensate this 
and reach the 2.5% GDP growth projected in the 
2021 budget, the first half of next year will have 
to see economic growth of at least 8-9%, which 
seems far-fetched, to say the least. It would be 
no surprise at all if next year’s GDP revolves 
around 120 billion leva. That will mean around 
1.33 billion leva less revenues and subsequently 
call for spending cuts of the same amount, in 
order for the budget deficit not to reach close 
to 5.18%. Does the Government have sufficient 
reserves to reduce expenditure by that much? It 
seems unlikely. During a meeting of three par-
liamentary committees on November 5, Finance 
Minister Kiril Ananiev underscored that the avail-
able buffer stands at close to 600 million leva, 
which in the event of a worsening pandemic, 
will be directed only towards spending for pur-
chasing medicines, equipment, protective gear, 
disinfectants, providing additional hospital beds, 
medical staff and other expenses related to the 
treatment of COVID-19.

THE DRAFT BUDGET HIDES YET ANOTHER 
RISK of not meeting the projected revenue. In-
creasing the projected revenue from 36.5% in 
2020 to 38.3% in 2021 is due to the planned in-
crease in direct tax revenues (VAT and income 
tax on natural persons). It is precisely for this 
purpose that the Government is planning to pour 
billions of leva to raise civil servants’ income and 
pensions, mostly for the purpose of stimulating 
consumption. The International Monetary Fund 
(IMF) already supported this idea as an addi-
tional stimulus which “at the present time” could 
help mitigate the crisis.
However, raising incomes in Bulgaria does not 
automatically lead to increased consumption, 
but rather to increased savings - this can be 
easily seen in the central bank’s quarterly statis-
tical data. Therefore, even if the Government in-
creases spending and it reaches 42.2% of GDP, 
its impact on revenues could turn out to be much 
less than anticipated. This would further reduce 
the Exchequer’s revenues and the deficit could 
reach 6.8 billion leva or 5.67% of GDP.

БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГНОЗИ /  
BUDGET FORECASTS

Приходи / 
Income

Разходи /  
Expenses

2015 30.3 32.8

2016 33.0 34.8

2017 35.4 36.8

2018 38.2 37.5

2019 43.9 44.5

2020* 47.6 52.5

В млрд. лева / Billions BGN

This would not be catastrophic if this is a one-
time spending. The thing is, however, that the big 
planned expenditures for 2021, such as increas-
ing wages and pensions, which will cost around 
2.5 billion leva, are of a long-term permanent 
nature and will be next to impossible to reduce. 
The IMF’s statement also says that these ex-
penditures will require corresponding revenue 
measures (such as pensions) or reviewing ex-
penditure (such as increasing wages in the pub-
lic sector). The central bank’s Deputy Governor, 
Kalin Hristov, also warned about this risk, noting 
that “If we fail to consolidate through spending 
cuts - currently we’re actually increasing it and a 

big part of it is permanent, then the tax policy will 
likely have to be revised... However, increasing 
direct taxes on labor and capital, while the labor 
force in the country is contracting, would have a 
long-term negative impact on economic growth”.

THEN WHAT COULD THE GOVERNMENT do? 
The simplest answer is repeating this year’s 
budget in 2021. Theoretically, the Cabinet could 
easily give up on artificially inflating incomes by 
not increasing pensions and the wages of all 
civil servants, and only raise the wages of medi-
cal staff and teachers. The wages of the other 
civil servants could be kept under the condition 
that they will be getting up to 90% of them until 
it is certain that the budget revenue targets will 
be met. If exceeded, there could be bonuses to 
wages and pensions, but only under that condi-
tion.
Actually, the same requirement could be intro-
duced for members of Parliament, ministers and 
their political cabinets, the President and his 
administration, and the whole judicial system. 
Such measures will, above all, rid this and all 
future budgets of huge permanent expenditures 
and will provide a serious buffer for the Excheq-
uer, which will be at least twice the currently 
planned one. What’s more important is that citi-
zens and businesses will not have to worry about 
increased direct and indirect taxes. 
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Проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации  
и пощи, пред Bulgaria ON AIR

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография ИВАЙЛО ПЕТРОВ

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ 
ДА Е МНОГО СИЛНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ДЕСТИНАЦИЯ

Проф. Темелкова, на пръв поглед вашето 
висше училище работи в две направле-
ния, едното от които сякаш принадлежи 
на утрешния ден, а другото - на вчераш-

ния. В същото време обаче току-що отминалите 
президентски избори в САЩ ясно показаха колко 
голяма роля продължават да играят пощенските 
услуги в съвременния живот. Как виждате разви-
тието на този сектор в бъдеще?
Не бива да забравяме, че пощите са сектор, който е 
част от националната сигурност на всяка държава. 
Независимо какво се е случвало с тях в България през 
последните трийсетина години, те няма как да бъ-
дат заличени като стратегически отрасъл. Тук оба-
че опираме до ролята на държавата не само като ре-
гулатор, но и на стимулатор на определени процеси 
в пощенския отрасъл. Защото не е тайна, че част-
ните пощенски оператори изпревариха отдавна дър-
жавния. А държавните пощи си остават гръбнакът 
на националната сигурност при евентуална криза. 
Тук идва вече и ролята на нашето висше училище, 
защото кадри в тази посока трябва да се подготвят 
непрекъснато, да отговарят на новите реалности и 
условия - не само в самите отрасли телекомуникации 

и пощи, а и изобщо. 
Отговорността на висши училища като нашето - а 
у нас то е единственото, което подготвя такива 
кадри - е голяма. Трябва да създаваме кадри, които 
са не само тесни специалисти, но и отговарят на 
глобалните предизвикателства: все по-силна ди-
гитализация, Четвърта индустриална революция, 
изместване на човешкия фактор от машините... В 
науката дори вече се говори за Пета индустриална 
революция, в която роботите ще бъдат заменени от 
така наречените коботи, колаборативни роботи. 
Смея да кажа, че сме най-динамично развиващото се 
висше училище в България в момента. Въпреки че сме 
стъпили здраво върху традициите и, както казахте, 
част от специалностите ни на пръв поглед изглеж-
дат, сякаш идват от миналото, те са много силно 
ориентирани към бъдещето. Нещо повече – имаме 
уникален образователен профил, без аналог в нито 
едно друго висше училище в страната, като съще-
временно сме сред малкото, които могат да обуча-
ват във всички три образователно-квалификационни 
степени: „професионален бакалавър”, „бакалавър” и 
„магистър", и в образователната и научна степен 
„доктор”. 
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 Да не забравяме, че ние 
сме едно от най-старите 
специализирани висши учи-
лища в България - по-стара 
от нас е единствено Воен-
ната академия. Догодина 
през май ще навършим 140 
години. Но тази дълга исто-
рия не значи, че пренебрег-
ваме предизвикателствата 
на бъдещето. 

Много мислители говорят 
за промяна въобще в са-
мия модел на учението, 
за нуждата да се учи цял 
живот, непрекъснато и с 
нарастващо темпо. Кое-
то се отнася не само до 
студентите, но и до спе-
циалистите, и до препо-
давателите. Какво могат 
да направят университе-
тите, за да се впишат в 
тази тенденция? 
Няма как да не отчетем, че 
реалностите са променени 
- не само социалните, но и 
икономическите. Ако преди 
икономиката се базираше 
върху притежаването на 
активи, в последните годи-
ни в основата й е споделя-
нето на активи. Някои от 
най-големите и успешни 
компании не притежават 
никаква реална собстве-
ност - те са виртуални. 
Тук е огромната роля на 
висшите училища като на-
шето. Защото, от една 
страна, имаме променени социално-ико-
номически условия, а от друга - и промяна 
в самите ценности на обществото. Това 
важи особено за поколението, с което ние 
работим - т. нар. Z-поколение. То е много 
прагматично ориентирано, но същевре-
менно и с много нови, глобални ценности. 
Философията на т. нар. кръгова икономика 
не им е чужда. Освен това те имат достъп 
до един изключително интензивен информа-
ционен поток. 
Всичко това е огромно предизвикателтво 
за преподавателите. Те трябва не само да 
предадат знания и умения на тези младежи 
по време на следването, но и да ги подгот-
вят, за да могат да продължат да учат 
през целия си живот. Бързите промени го 
налагат. 
Затова и би трябвало да се промени концеп-
туално рамката на висшето образование. 
Вместо да държим на строго теоретизира-
ното обучение, ние залагаме на практиче-
ското. Основните цели на такова обучение 

са да изгражда способности за аналитично 
мислене, за търсене на вярна информация, 
за нейния анализ и отсяване, за синтез на 
хипотези и алтернативни варианти за из-
бор, за взимане на решения. Без значение 
дали говорим за мениджърските специално-
сти, или за онези в сектор "Информационни 
технологии" или "Телекомуникации", в кои-
то програмирането, задаването на цикли, 
проектирането на сензорни мрежи, на кон-
вергентни мобилни мрежи изисква същите 
способности. 
Онези висши училища, които не осъзнават 
тази основна промяна в средата, съвсем ско-
ро ще изпаднат от образователния пазар. 

Кои професии в областите, в които е дей-
ността на ВУТП, са застрашени да изчез-
нат в близките десетина години? Какви 
нови могат да се появят на тяхно място?
Няма отпадащи специалности - но има над-
градени. От много тясно ориентирани в об-
ластта на пощите и телекомуникациите, 

ветрилото ни от спе-
циалности се разширя-
ва с всеки изминал ден. 
Надграждаме го със 
специалности от ин-
формационните тех-
нологии, дигиталното 
предприемачество и 
смарт лидерството, с 
разширяване на компе-
тенциите и уменията 
в традиционните спе-
циалности, свързани с 
телекомуникациите. 
А също и с наличие-
то на една уникална 
хибридна специал-
ност - Мениджмънт и 
информационни тех-
нологии в телекому-
никациите и пощите. 
Това е специалност, 
която интегрира зна-
ния от различни науч-
ни области. Ето ви го 
основното изискване 
на съвременното ви-
сше образование - ин-
тердисциплинарност. 
Тясно профилираните 
специалисти само в 
една научна област 
вече няма как да отго-
варят на променените 
реалности, за които 
говорихме. Необходи-
мо е специалистите 
да бъдат подготвени 
в няколко области ед-
новременно. Иначе в 
следващите 10-15 го-

дини ще се окажат неспособни да заемат 
позициите си. 
Световният икономически форум в Давос още 
преди няколко години предупреди за това: лип-
сата на компетентност за новите работни 
места ще води до неравенство и бедност. 

Повечето визионери подчертаха в Давос, 
че в бъдеще ще успеят онези общества, 
които наблягат върху науката и инова-
циите. Виждате ли белези България да се 
развива в такава посока?
Доста години висшето образование в Бъл-
гария сякаш не бе приоритет. Едва в послед-
ните години се забелязва някакво внимание 
на държавата към него, включително и 
предстоящото - надявам се да стане факт 
- увеличение на работните заплати в сек-
тора на висшето образование. И по-специ-
ално регламентирането на минималната 
работна заплата за стартиращ млад учен 
- т. нар. асистент. Това ще доведе вече до 
по-сериозна регулация и на останалите ака-
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демични длъжности - доценти, професори, 
главни асистенти и така нататък. Досега 
автономията на висшите училища даваше 
възможност във всяко от тях работните 
заплати да са различни. Разбира се, не само 
заплатите са важни, но те са незаобиколим 
фактор: ако искаш да задържаш научни ра-
ботници, трябва да ги мотивираш.
От друга страна, пословично ниски са разхо-
дите за научни изследвания като дял от БВП...

В университетските системи по света 
има като цяло два основни подхода. В 
някои страни университетите се фо-
кусират само върху образователната 
функция. В други, като в САЩ например, 
те са основните центрове за научна дей-
ност. България е подчертано от първия 
тип, но има ли нужда от промяна в това 
виждане?
Всъщност през последните години Минис-
терството на образованието и науката 
започна да прокарва такава политика: с обо-
собяването на някои висши училища като 
чисто образователни институции, и с обо-
собяването на други и като научно-изсле-
дователски. Друг е въпросът, че в България 
все още се отделят твърде малко пари за 
научна дейност. Именно този недостиг до-
веде до колаборацията на висшите училища 

с бизнеса. Ние например много тясно си съ-
трудничим с бизнеса и даже често работим 
по техни поръчки. Без тези поръчки трудно 
бихме финансирали изследванията си. Всъщ-
ност така се завърта един много хубав ци-
къл, защото самият бизнес влиза във висши-
те училища. При нас преподават експерти 
от най-големите глобални IT и телекому-
никационни компании. Партньори са ни A1, 
IBM, Atos, Hillstone, F-Secure, DXC Technology, 
Siemens, Sisco, Български пощи ЕАД, публич-
ни институции като Българската нацио-
нална телевизия, община Банско, община 
Студентска, Индустриален клъстер Сред-
ногорие, отдел „Киберсигурност” към МВР... 
За да имаме подготвени кадри, тези фирми 
влизат в самия обучителен процес. Част от 
практическите занятия на студентите се 
извършват на територията на тези фирми, 
в реална бизнес среда.  

Това говори и за сериозна еволюция в 
мисленето на самия бизнес, който дълги 

години само се оплакваше, че универси-
тетите не му подготвят достатъчно 
квалифицирани кадри...
Това ни връща към онази хубава стара бъл-
гарска приказка за неволята. Годините на 
разминаване между очакванията на бизнеса 
и кадрите, които висшето образование му 
е предлагало, са наложили едно сближаване 
на позициите. Затова много от тези фир-
ми вече активно присъстват в обучител-
ния процес, и де факто нашите студенти 
започват да работят още от втори курс, 
защото много бързо са наемани от тях. 

Някогашната социалистическа образова-
телна система бе критикувана, че дава 
прекалено енциклопедични и теоретични 
знания. Но напоследък все по-често чу-
ваме, че и създаването на тесни, обър-
нати към практиката специалисти също 
не е вече адекватно - то създава добри 
специалисти, но лоши граждани. Има ли 
трети път?
Всъщност нито едната, нито другата край-
ност е добър вариант. Трябва да търсим 
баланса. Аз лично съм против тоталното 
отричане на старата система и превъзна-
сянато на новата. Съчетаването на добри-
те практики от миналото с предизвикател-
ствата на новото време трябва да дават 

посоката за развитие на всяко висше учили-
ще. При нас е така. Ето ви пример: съчета-
ването на традиционните специалности в 
областта на телекомуникациите и пощите 
с предизвикателствата на медицината до-
веде до раждането на три нови интегрирани 
интердисциплинарни специалности в облас-
тта на инженерните кадри, които ще обез-
печават медицината. Направихме този сво-
еобразен образователен клъстър с колегите 
от четирите медицински университета в 
България и съвсем скоро ще започне прием-
ът. Тези специалности са уникални не само 
за България, а и за Балканите. Интересът 
към тях от Турция например е огромен. Това 
е резултат от споделянето на ресурсите на 
различни университети.

Имате подобни партньорства и със 
Стопанската академия в Свищов. Това ли 
е пътят към решаване на проблемите на 
българските висши училища - чрез обеди-
няване на силите?

Дълги години системата на висшето об-
разование у нас беше много либерална. В 
почти всеки град вече няма институти, а 
университети... 

Има и много университети с повече сво-
бодни места, отколкото са кандидатите 
за тях...
Безспорно е така. Същевременно в тези 
университети има специалности от А до 
Я. Често тези специалности не кореспон-
дират дори с името на университета. Тази 
хиперлиберална политика и поставянето 
на образованието на изцяло пазарна основа 
не бяха най-доброто решение. Да не гово-
рим, че те вървяха заедно с едно скъсване 
на връзката между висшето образование и 
потребностите на икономиката.
В момента се забелязва една политика към 
регулиране на сектора и даже създаване на 
национална пътна карта на висшето обра-
зование. В нея вероятно ще има райониране 
на университети според потребностите 
на икономиката в конкретните региони - 
поне така мисля, че трябва да е. 
В следващите години почти всички висши 
училища ще бъдат изправени пред това, 
което ние вече сме направили - да споделят 
ресурсите си. Първо, заради липсата на дос-
татъчно студенти. Второ, защото не всяко 
висше училище ще разполага със съответ-
ните кадри. Така, както ние нямаме кадри 
да дадем фундаментална медицинска подго-
товка на инженерите, които ще работят с 
медицинска техника, така други висши учи-
лища пък няма да имат подготвени инженер-
ни кадри. Споделянето на ресурсите е неиз-
бежно - не само за висшето образование, а 
въобще за много сектори в икономиката. 
Със Стопанската академия в Свищов обе-
динихме тяхното направление икономика 
с нашето "Комуникационна и компютърна 
техника". Имаме партньорство и с Техни-
ческия университет във Варна, с Аграрния 
университет в Пловдив, с Руската акаде-
мия на науките, с Института по космиче-
ски изследвания и технологии към БАН... 

Повече от 30 години след началото на 
прехода финансирането си остава сери-
озен въпрос за повечето висши училища 
в България. Как се справяте във ВУТП?
За държавните висши училища, каквото сме 
ние, основният източник на приходи си оста-
ва субсидията. Тя се изчислява не само спо-
ред броя студенти, но и според качеството, 
което предлага съответният университет. 
Освен това държавните висши училища 
имат възможност да развиват научна дей-
ност - и по поръчки на бизнеса, и проек-
тоориентирана. Могат и да разработват 
допълнителни специализации в рамките на 
академичния си профил. 
Имаме обаче и един специфичен, уникален  

"Световният икономически форум в Давос 
още преди няколко години предупреди 
за това: липсата на компетентност 
за новите работни места ще води до 
неравенство и бедност" 

BUSINESS
COVER STORY



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

30

 проблем. Бройките, които се отпускат 
на държавните училища, невинаги са в съ-
ответствие с търсенето на техните спе-
циалности. Ето ви пример: на 30 юни кан-
дидатстудентската кампания при нас бе 
приключила. След тази дата нямахме нито 
една свободна бройка - не само в държав-
ната поръчка, а и в платеното обучение. 
Наложи се да моля министерството за 60 
допълнителни бройки платено обучение. В 
същото време има университети, където и 
местата държавна поръчка не се запълват. 

Законът за висшето образование е по-
правян близо 50 пъти...
Да, и тази година включително. 

... Смятате ли, че проблемите идват от 
самите текстове на закона, или по-скоро 
от начина, по който се прилага той, от 
контрола върху изпълнението?
Проблемът е най-вече в липсата на прием-
ственост между различните екипи, които 
са управлявали сектор образование у нас. 
Защото всеки министър си идваше с негова 
си, нова политика. 

Какви са перспективите специализира-
ните висши училища в България да при-
вличат чуждестранни студенти? Някои, 
като Медицинския университет, имат 
богати традиции в това отношение...
България може да се превърне в силна обра-
зователна дестинация поради няколко фак-
тора. На първо място - силни традиции във 
висшето образование, водещи до интегрира-
нето на теорията, присъща за образовател-

ните модели от миналото, с практиката и 
изграждането на конкретни компетентно-
сти, провокирани от настоящите изисква-
ния на пазара на труда. Всъщност, балансът 
между минало и настояще, между настояще 
и дигитализация, се мултиплицира в образо-
вателния продукт на бъдещето. Това дава 
качество на образованието. В последните 
десетилетия много български деца предпо-
читаха чуждото образование, но сега се за-
белязва обратна тенденция - много от тях 
остават в България и предпочитат българ-
ското висше образование, други се връщат 
или за да доучат тук, или просто за да ос-
танат в България, след като са завършили 
в чужбина. Смея да кажа, че нашето висше 
образование не е по-лошо от онова, което 
търсят нашите младежи в чужбина. 
Вторият фактор е високата вече подго-
твеност на преподавателите, които мо-
гат да водят занятия на чужди езици, осо-
бено на английски. . 
На трето място идва неособено високата 
цена на образователния продукт. Сравнете 
само цената на една докторска степен у нас 
и в Германия. Това се отнася и до цената на 
живота у нас, също по-ниска от повечето 
конкурентни образователни дестинации. 
Последни по ред, но не и по значение, са 
възможностите за дистанционно обучение, 
които вече все по-често се предлагат от 
българските висши училища. 
Всички тези фактори правят българския 
образователен продукт изключително при-
влекателен и конкурентен. За жалост не е 
адекватно промотиран. Също като българ-
ския туризъм. 

Има и доста международни проучвания 
за качеството на образованието. PISA 
не се отнася до висшето образование, 
но е добър пример - това е изследване, 
което се провежда от организация, коя-
то няма никакъв ценз и компетентност 
да го прави, и ние безкритично приемаме 
оценките й...
Точно така. 

Има ли все пак други реални пречки пред 
международното признание за българско-
то образование? Постоянният отлив на 
кадри към чужбина сериозен проблем ли е?
Много скоро ще бъде. Може би в средното 
образование този проблем се реши донякъде, 
но той ще избуи със страшна сила във ви-
сшето, ако реформата, която се опитва да 
прокара министърът в момента, не се случи. 
Имам предвид минималната асистентска 
заплата, за която споменахме. Очертава се 
глад за квалифицирани специалисти – препо-
даватели, асистенти, хабилитирани лица, в 
близките 10-15 години. Много от колегите 
ще се пенсионират, както изисква Законът 
за висшето образование. 
Тази ниша ще бъде освободена и незаета 
от млади учени, което може да блокира це-
лия сектор на висшето образование. И ще 
затрудни много университетите, защото 
един от основните критерии за получаване 
на акредитация е наличието на хабилитиран 
преподавателски състав. Ако в сектора не 
се проведе цялостна реформа по отношение 
на мотивирането на академичните работ-
ници, това изтичане на умове наистина ще 
се отрази. 
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ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВАНИЯ ТЕЛЕФОН

Надеждни
куриерски услуги

за страната и чужбина.

Доставяме пратки навсякъде
в България на следващия работен ден,

за по-малките населени места - по график.

Заедно с GLS доставяме колетни
пратки навсякъде в Европа.
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Prof Dr Miglena Temelkova, Rector of the University of Telecommunications and Posts (UTP), 
talks to Bulgaria ON AIR

By KONSTANTIN TOMOV / Photography IVAYLO PETROV

Prof Temelkova, at first glance, your 
university works in two directions, 
one of which seems to belong to 
tomorrow, and the other - to yester-

day. At the same time, however, the recent US 
presidential election has clearly shown how 
important postal services continue to be in 
modern life. How do you see the development 
of this sector in the future? 
We must not forget that the post offices are 
a sector that is part of the national security of 
each country. Regardless of what has happened 
to them in Bulgaria in the last thirty years, they 
cannot be erased as a strategic sector. Here, 
however, we rely on the role of the state not only 
as a regulator, but also as a boost to certain 
processes in the postal industry. Because it is 
no secret that private postal operators have long 
been ahead of the state. And the state post of-
fices remain the backbone of national security in 
the event of a crisis.
Here comes the role of our university, because 
staff with such a profile must be constantly trained 
to meet the new realities and conditions - not only 
in telecommunications and posts, but in general.
The responsibility of schools like ours - and in 
this country it is the only one that prepares such 
staff - is serious. We need to create staff that 
are not only narrow specialists, but also meet 
global challenges: the advancing digitalisation, 
the Fourth Industrial Revolution, the displace-
ment of the human factor by machines... Sci-

BULGARIA CAN BE 
A VERY STRONG 
EDUCATIONAL 
DESTINATION

ence is even talking about the Fifth Industrial 
Revolution, in which robots will be replaced by 
the so-called cobots, collaborative robots.
I dare say that we are one of the most dynami-
cally developing universities in Bulgaria at the 
moment. Although we are firmly rooted in tradi-
tion and, as you said, some of our specialties at 
first glance seem to come from the past, they 
are very future-oriented.
Please remember that we are among the oldest 
specialised universities in Bulgaria – the Military 
Academy is the only one older than us. Next May 
we will of celebrating 140 years of existence. 
But this long history does not mean that we are 
ignoring the challenges of the future.
 
Many thinkers talk about an overall change 
in the very model of teaching, the need of 
lifelong learning, continuously and at an ac-
celerated pace. Which applies not only to 
students, but also to professionals and teach-
ers. What can universities do in order to fit 
into this trend?
We cannot ignore the fact that the reality has 
changed - not only the social but also the eco-
nomic one. If the economy was based on asset 
ownership in the past, in recent years it has been 
based on asset sharing. Some of the largest and 
most successful companies do not own any real 
property - they are virtual.
This is the huge role of higher education. Be-
cause, on the one hand, we have changed the 

socio-economic conditions, and on the other – 
there is a shift in the values of society. This is es-
pecially true of the generation we work with - the 
so-called Gen Z. It is very pragmatically oriented, 
but at the same time with many new, global val-
ues. The philosophy of the circular economy is 
not alien to them. In addition, they have access to 
an extremely intense information flow.
All this is a huge challenge for lecturers. They 
must not only pass on knowledge and skills to 
these young people during their study, but also 
prepare them so that they can continue to learn 
throughout their lives. The rapid change requires 
it.
That is why the framework of higher education 
should be conceptually changed. Instead of 
sticking to strictly theorised training, we rely on 
practical training. The main goals of such train-
ing are to build analytical thinking skills, search-
ing for true information, its analysis and screen-
ing, the synthesis of hypotheses and alternative 
choices, and decision making. No matter if we 
are talking about management specialties, IT, or 
"Telecommunications".
Those universities that do not perceive this fun-
damental change in the environment will soon 
fall out of the education market. 
 
Which professions in the areas in which UTP 
is active are in danger of disappearing in the 
next ten years? What new ones may appear 
in their place? 



33November 2020

No specialties have been discarded, but there 
are upgraded ones. From very closely oriented 
ones in the field of post and telecommunica-
tions, our fan of specialties is expanding with 
every passing day. We upgrade it with special-
ties in information technology, digital entrepre-
neurship and smart leadership, with the expan-
sion of competencies and skills in traditional 
specialties related to telecommunications. And 
also with the creation of a unique hybrid spe-
cialty - Management and Information Technol-
ogy in Telecommunications and Post. This is a 
specialty that integrates knowledge from differ-
ent scientific fields. Here is the main demand 
of modern higher education - interdisciplinarity. 
The narrowly profiled specialists in only one 
scientific field can no longer correspond to the 
changed realities we have been talking about. 
Specialists need to be trained in several areas 
simultaneously. If not, in the next 10-15 years 
they will be unable to take their positions. 
The World Economic Forum in Davos warned 
a few years ago that a lack of competence for 
new jobs would lead to inequality and poverty. 

Most visionaries stressed in Davos that those 
societies that focus on science and innova-
tion will succeed in the future. Do you see 
signs that Bulgaria is going that way?
It appears that for many years now, higher edu-
cation in Bulgaria has not been a priority. It is 
only in recent years that the state has paid some 

attention to it, including the forthcoming – and 
I hope it will become a fact - increase in sala-
ries in the higher education sector. In particu-
lar, the regulation of the minimum wage for a 
young start-up scientist - the so-called assistant. 
This will then lead to more serious regulation of 
other academic positions - associate professors, 
professors, assistant professors and so on. Un-
til now, the autonomy of higher education has 
made it possible for salaries to be different in 
each university. Of course, not only are salaries 
important, but they are an unavoidable factor: if 
you want to keep researchers, you have to mo-
tivate them.
On the other hand, the research costs as a 
share of GDP are proverbially low.
 
There are generally two main approaches 
in university systems around the world. In 
some countries, universities focus only on 
the educational function. In others, such as 
the United States, they are the main centres 
of scientific activity. Bulgaria is markedly of 
the first type, but is there a need for a change 
in this view? 
Actually, in recent years, the Ministry of Educa-
tion and Science has begun to pursue such a 
policy: with the establishment of some universi-
ties as purely educational institutions, and with 
the establishment of others as research ones. It 
is another story that in Bulgaria too little money 
is still spent on research. It was this shortage 

that led to the collaboration of higher education 
institutions with business. For example, we work 
very closely with businesses and often even do 
commissions for them. Without these commis-
sions, it would be difficult to fund our research. 
In fact, this is a very good cycle, because busi-
ness is entering higher education. Experts from 
the largest global IT and telecommunications 
companies teach in our school. Our partners are 
A1, IBM, Atos, Hillstone, F-Secure, DXC Tech-
nology, Siemens, Sisco, Bulgarian Posts EAD, 
public institutions such as the Bulgarian National 
Television, Bansko Municipality, Studentska Mu-
nicipality, Srednogorie Industrial Cluster, Cyber 
Security Department at the Ministry of Interior, 
and many others. In order to have trained staff, 
these companies enter the training process. 
Some of the practical classes of the students 
are carried out in situ in these companies, in a 
real business environment. 
 
This speaks of a serious evolution in the 
thinking of business, which for many years 
complained all the time that the universities 
did not prepare enough qualified staff.
This brings us back to that nice Bulgarian story 
about the necessity. The years of discrepancy 
between the expectations of the business and the 
graduates that universities have offered it have ne-
cessitated a convergence of positions. Therefore, 
many of these companies are already actively in-
volved in the learning process, and our students  

COVER STORY
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 practically start working from the second year, 
because they are very quickly hired by them.

The old Socialist educational system has been 
criticised for giving students too much encyclo-
paedic and theoretical knowledge. But lately we 
hear more and more often that the creation of 
narrow, practice-oriented specialists is also no 
longer adequate - it creates good specialists, 
but bad citizens. Is there a third time? 
Neither extreme is a good option. We must look 
for a balance. I am personally against the total 
rejection of the old system and the exaltation of 
the new one. Combining good practices from the 
past with the challenges of the new age is the 
way to the development of any higher educa-
tion institution. We do this. Here's an example: 
combining traditional specialties in the field of 
telecommunications and posts with the chal-
lenges of medicine led to the emergence of 
three new integrated curricula of engineers that 
will back up medicine. We have created this kind 
of educational cluster with our colleagues from 
the four medical universities in Bulgaria and the 
admission will start very soon. These specialties 
are unique not only for Bulgaria but also for the 
Balkans. The interest in them from Turkey, for 
example, is huge. This is the result of sharing 
the resources of different universities. 
 
You have similar partnerships with the Acad-
emy of Economics in Svishtov. Is this the way 
to solving the problems of Bulgarian universi-
ties - by joining forces?
For many years the system of higher education 
was very liberal. In almost every city there are no 
more institutes, but universities.
 
There are also many universities with more 
vacancies than the candidates for them.
Quite so. At the same time, these universities have 
specialties from A to Z. Often these specialties do 
not even correspond to the name of the university. 
This hyper-liberal policy and placing education on 
a purely market basis was not the best solution. 
Not to mention that this trend was going parallel 
with the breaking of the link between higher educa-
tion and the needs of the economy.
There is currently a policy of regulating the sector 
and even creating a national roadmap for higher 
education. There will probably be zoning of uni-
versities according to the needs of the economy 
in the specific regions - at least so I guess.
In subsequent years, almost all universities will 
be faced with what we have already done – re-
source sharing. First, because of the lack of 
enough students. Secondly, because not every 
university will have the relevant staff. Just as 
we do not have the staff to provide fundamental 
medical training to engineers who will work with 
medical equipment, so other universities will not 
have trained engineers. Resource sharing is in-
evitable - not just for higher education, but for 
many sectors of the economy in general.

With the Academy of Economics in Svishtov we 
combined their economics field with our "Com-
munication and Computer Engineering". We also 
have partnerships with the Technical University 
in Varna, with the Agricultural University in Plov-
div, with the Russian Academy of Sciences, with 
the Institute of Space Research and Technology 
at the Bulgarian Academy of Sciences...
 
More than 30 years after the start of the tran-
sition in this country, funding remains a seri-
ous issue for most higher education institu-
tions in Bulgaria. How are you doing at UTP?
For public universities like ours, the subsidy is 
still the main source of income. It is calculated 
not only according to the number of students, 
but also according to the quality offered by the 
respective university.
In addition, public universities have the oppor-
tunity to develop research - both on business 
orders and project-oriented. They can also de-
velop additional specialisations within their aca-
demic profile.
However, we also have a specific, unique prob-
lem. The numbers, which are allocated to public 
schools always are in line with demand for their 
specialties. Here is an example: on 30 June, our 
campaign was over. Then we did not have any 
vacancies - not only in government procurement 
but also in paid training. I had to ask the ministry 
for 60 additional pieces of paid training. At the 
same time, there are universities where govern-
ment procurement positions are not filled.
 
The law on higher education has been 
amended almost 50 times.
Yes, this year, too. 
 
Do you think that the problems come from the 
law, or rather from the way it is implemented, 
from the control over the implementation?
The problem is mostly in the lack of continuity 
between the various teams that have managed 
the education sector. Because each minister 
came with his own, new policy.
 

What are the prospects for specialised univer-
sities in Bulgaria to attract foreign students? 
Some, like the Medical University have rich 
traditions in this regard.
Bulgaria can become a strong educational des-
tination due to several factors. First of all - a rich 
tradition in higher education, which, despite the 
total rejection of part of its practices in the past, 
is still in place, and cannot but be replicated in 
the future. This gives quality to education. In 
recent decades, many Bulgarian young people 
have preferred studying abroad, but now there is 
a reverse trend - many of them return either to 
study here or just to stay in Bulgaria after gradu-
ating abroad. I dare say that our higher educa-
tion is no worse than what our young people are 
looking for abroad.
The second factor is the already high level of 
university lecturers who can teach in foreign lan-
guages, especially in English. This is important 
for the international demand.
Third comes the moderate price of the edu-
cational product. Compare only the price of a 
doctoral degree in Bulgaria and Germany. This 
also applies to the cost of living in Bulgaria, also 
lower than in most competing countries.
Last in order, but not in importance, are the 
distance learning options, which are already of-
fered by all Bulgarian universities. 
All these factors make the Bulgarian educational 
product extremely attractive and competitive. 
Unfortunately, it is not adequately promoted. 
Just like Bulgarian tourism.
 
There are also many international studies on 
the quality of education. PISA is not about 
higher education, but it is a good example - it 
is a study that is conducted by an organisa-
tion that has no qualifications and compe-
tence to do it, and we uncritically accept its 
assessments.
Exactly. 
 
Are there other real obstacles to the interna-
tional recognition of Bulgarian education? Is 
the constant exodus of staff abroad a serious 
problem?
It will become serious very soon. Maybe in sec-
ondary education this problem will be solved to 
some extent, but it will persist in higher educa-
tion if the reform that the minister is currently 
trying to push through does not happen. I mean 
the starting wage we mentioned. There will be 
an acute shortage of qualified specialists in the 
next 10-15 years. Many colleagues will retire 
as required by the Higher Education Act. Their 
niche will be vacated and unoccupied by young 
scientists, which could block the entire higher 
education sector. And it will be very difficult for 
universities, because one of the main criteria for 
obtaining accreditation is the availability of ha-
bilitated teaching staff. If the sector is not com-
pletely reformed in terms of motivating teachers, 
this brain drain will really have an impact. 

"Many factors 
make the Bulgarian 
educational product 
extremely attractive 
and competitive. 
Unfortunately, it 
is not adequately 
promoted. Just like 
Bulgarian tourism" 



35November 2020



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

36



37

ANALYSIS 
POLITICS

November 2020

44 | ВЕЧЕРТА ПРЕДИ КАТАСТРОФАТА
THE EVE BEFORE THE DISASTER

46 | ИСТИНСКИТЕ ДИКТАТОРИ40 | ЗАДУШАВАЩА КОРЕКТНОСТ
THE REAL DICTATORSSUFFOCATINGLY CORRECT

36 |   ЛИБЕРАЛИ, КОНСЕРВАТОРИ  
И ОБИКНОВЕНИ БАЛКАНЦИ 
LIBERALS, CONSERVATIVES  
OR COMMON BALKAN FOLK



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

38

Основните понятия в политиката отдавна са загубили 
оригиналния си смисъл - и то не само в България

ТЕКСТ БОЙКО ВАСИЛЕВ / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK

Либерал или консерватор? Българи-
те помнят безсмъртния епизод от 
“Бай Ганьо у Иречека”. Героят пита 
“леберал ли си или консерва?” и при-

знава, че не знае каква е разликата. Разби-
ра само, че в тези работи “има келепир”. 
Това са Балканите. Питаш за идеология, 
отговарят ти с прагматизъм.  

В МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ консерватизмът 
има тъжна история. Учредителното съ-
брание през 1879 изправя начетените 
консерватори срещу очарователната де-
магогия на либералите, сред които блес-
тят звезди на красноречието като П. Р. 
Славейков. Навремето Тончо Жечев спа-
сяваше реномето на консервативни дейци 
като Тодор Икономов – малко утешение за 
това, че България не запомни имената им 
и не възприе идеите им.
През 80-те “консерватор” означаваше 
“противник на перестройката на Горба-
чов в Съветския съюз”, с една дума хард-
комунист. Днес означава противник на 

ЛИБЕРАЛИ, 
КОНСЕРВАТОРИ 
И ОБИКНОВЕНИ 
БАЛКАНЦИ

гей-браковете, 32-та пола и “либералния 
разгул”.

ЛИБЕРАЛНИЯТ ЕТИКЕТ има още по-слож-
на история. Вижте Европа. През ХIХ век 
всички, които не са от “стария режим”, са 
либерали – революционери, демократи, на-
ционалисти. Днес либерал може да означава 
всичко. 
Най-често така наричат себе си анти-по-
пулистите, защото държат на толерант-
ността, многообразието и отвореното об-
щество. В Австрия или Нидерландия обаче 
като “либерали” често се обозначават тък-
мо крайните популисти – като противовес 
на “нелибералния” ислям. 
Германците обичат точните дефиниции. 
Там либерална назова себе си малката пар-
тия на Свободните демократи, чиито при-
върженици се делят на “икономически либе-
рали” (защото подкрепят свободния пазар) 
и “ценностни либерали” (защото държат на 
откритостта и свободата). Сегашният ли-
дер Кристиан Линднер лавира между двете 

линии. Навремето тази партия бе по-скоро 
лява, сега е по-скоро дясна. 

НАЙ-ИНТЕРЕСНО, РАЗБИРА СЕ, е в Амери-
ка, където традиционната левица от Демо-
кратическата партия носи двусмисленото 
название “либерална”. Преди половин век ле-
вият писател и скандалджия Норман Мейлър 
прави серия от дебати с десния Уилиам Бъ-
кли. Питат Мейлър как да го изпишат в обя-
вата. Той отвръща: “Наречете ме радикал, 
бунтовник, червен, революционер, аутсай-
дер, престъпник, болшевик, анархист, ни-
хилист, дори ляв консерватор – само, моля, 
никога не ме наричайте либерал”. Накрая, 
писателят си харесва “ляв консерватор”. 
Според Мейлър “това включва и противо-
речия: да си против градското преустрой-
ство, но не задължително за легализация на 
марихуаната”.
Зави ли Ви се свят от либерали и консерва-
тори, леви и десни? Защото тепърва тряб-
ва да навлезем в дебрите на българския пре-
ход, а там картината е доста по-объркана. 
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През 90-те лявата партия беше БСП, но зад 
нея стояха най-консервативните прослойки 
и най-големите пари. СДС пък тръгна към 
европейската християндемокрация, дока-
то на сините митинги излизаха рокаджии с 
дълги коси и бради и пееха по Джон Ленън 
“Imagine no possessions…”. Не звучи като 
възхвала на частната собственост, нали?

ЛИБЕРАЛИ БЯХА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ около 
Радикалдемократическата партия, а кон-
серватори – демократите на Стефан Са-
вов. При европейските либерали се записа 
първо НДСВ на Симеон Втори, после – ДПС, 
чиито избиратели са по-скоро консерва-
тивни като ценностна нагласа. А днес кон-
серваторите представляват интелектуа-
лен кръг, близък до ГЕРБ и Патриотите.

Но още преди тях в България либералния 
етикет грабна Либералната партия – Пер-
ник и нейният незабравим лидер Кире Либе-
рало (макар да сме забравили истинското 
чу име). В СДС пък Христо Бисеров създаде 

чутовния хибрид “Консервативна екологич-
на партия”, нещо, което би поставило дос-
топочтените германски политолози в шах. 

НО ДА НЕ БЪРЗАМЕ ДА СЕ СМЕЕМ. Све-
тът стана толкова шарен, че можем и да 
дочакаме подобен синтез, при това тъкмо в 
Германия. Догодина германските християн-
демократи могат да решат да управляват 
тъкмо със зелените. Преди десетина годи-
ни Дейвид Камерън опита за пръв път да 
оцвети консервативната политиката в зе-
лено. Така че българският челен опит може 
да се окаже пророчески. 
Но да оставим сложните философски разли-
ки. Пред днешните български консерватори 
и либерали стоят съвсем практически въ-
проси: Как се отнасят към пандемията? Как 
се отнасят към правителството? И преди 
всичко, българският въпрос на въпросите: 
как се отнасят към Запада и Русия? Тук ми-
нава основното българско разделение. Дори 
Бай Ганьо се обърква от възможността “да 
се прегърнем братски хем с русите, хем с 

немците”. И ядосано прибавя “Тю! Да ги по-
рази Господ!”.

НЕ МЕ РАЗБИРАЙТЕ ПОГРЕШНО. Глобализа-
цията логично разделя света на консерва-
тори с традиционни ценности и чувство за 
принадлежност - и либерали на отворено-
то общество, или според Дейвид Гудхарт, 
“хора от някъде” и “хора от всякъде”. По-
литическата наука наистина изисква пре-
цизни определения, включително по-сложни 
като “десен либерал” или “ляв консерватор”. 
Но изпитанията изискват конкретни, умни 
решения.   
Една политическа грешка струва живота 
на автора на “Бай Ганьо”: убиват Алеко 
Константинов по време на агитация, а ис-
тинската цел е неговият спътник-политик. 
Каква е била тяхната политическа кауза? 
Това днес е само бележка под линия. В по-
литиката, както и в живота, фатални се 
оказват не идеологическите рецепти, а 
реалните действия. Тъкмо те обръщат ис-
торията. 
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Liberals, Conservatives  
or Common Balkan Folks

A liberal or a conservative? Bulgarians 
remember the immortal scene from 
Bay Ganyo Stays with Jirecek. The 
main character asks: "Are you a lib-

eral or a conservative?" only to admit he does 
not know the difference. What he understands, 
however, is that there is "jiggery-pokery" in these 
things. This is the Balkans. Your question about 
ideology is answered with pragmatism. 

IN MODERN BULGARIA, conservatism has 
a sad history. The founding assembly in 1879 
made the well-read conservatives face the 
charming demagogy of the liberals, which was 
shining with stars like Petko Rachov Slaveykov. 
Toncho Zhechev was saving the reputation of 
conservative activists like Todor Ikonomov - a 
small consolation for Bulgaria's failure to re-
member their names and embrace their ideas. 
In the 1980s, a "conservative" was someone 
"opposed to Gorbachev's perestroika in the So-
viet Union", or a hardcore communist in other 
words. Today it means someone who is against 
gay marriage, the 32 genders and the "liberal 
orgy". 

THE LIBERAL LABEL has a much more compli-
cated history. Look at Europe. In the 19th centu-

By BOYKO VASSILEV / Photography SHUTTERSTOCK

The main concepts in politics have long lost their original meaning,  
not only in Bulgaria

ry, everyone who was not part of the old regime 
was considered liberal - revolutionaries, demo-
crats, nationalists. Liberal could mean anything 
today. Anti-populists call themselves that most 
often, because they uphold tolerance, diversity 
and open society. In Austria or the Netherlands, 
however, it is precisely the extreme populists 
who designate themselves as "liberal" as a way 
to set off the "non-liberal" Islam. 
Germans like precise definitions. The small 
Free Democratic party there called itself liberal, 
whose supporters are divided into "economic 
liberals" (because they are in favor of the free 
market) and "value-based liberals" (because 
they uphold openness and freedom). Its leader, 
Christian Lindner, is maneuvering between these 
two lines. Back in the day, this party was rather 
Left-wing, while now it is rather in the Right politi-
cal spectrum. 

AMERICA, OF COURSE, is the most interest-
ing, where the traditional Left Democratic Party 
carries the ambiguous "liberal" label. Half a 
century ago, the Left-leaning writer and trou-
blemaker, Norman Mailer, entered into a se-
ries of debates with the Right-leaning Willian 
Buckley. When asked how he wishes to be de-
scribed in the advert, Mailer responded: "Call 

me a radical, a rebel, a red, a revolutionary, an 
outsider, an outlaw, a Bolshevik, an anarchist, 
a nihilist, or even a left conservative, but please 
don't ever call me a liberal." The writer ulti-
mately opted for "left conservative". According 
to Mailer, "this involves such contradictions as 
being against urban renewal, but on the other 
hand not necessarily being for the legalization 
of marijuana". 
Are you already overwhelmed by liberals and 
conservatives, left-wing and right-wing? We are 
yet to examine the Bulgarian transition period, 
where the picture is even more confusing. In the 
1990s, the Bulgarian Socialist Party (BSP) was 
the Left-wing party, backed by some of the most 
conservative social strata and the biggest mon-
ey. The Union of Democratic Forces (UDF), on 
the other hand, started gravitating towards the 
European Christian Democrats, while their ral-
lies were marked by the presence of rock and 
roll fans with long hair and beards, who were 
singing "Imagine no possessions..." by John Len-
non. That doesn't really sound like praising pri-
vate ownership, does it? 

LIBERALS WERE THE INTELLECTUALS revolv-
ing around the Radical Democratic Party, while 
the conservatives were Stefan Savov's demo-
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crats. Simeon II's NDSB were the first to sign 
up with the European liberals, followed by the 
Movement for Rights and Freedoms, whose 
electorate holds rather conservative values. 
Today's conservatives are an intellectual circle 
close to GERB and the United Patriots. 
Even before them, the liberal label in Bulgaria 
was claimed by the Liberal Party - Pernik and 
its memorable leader "Liberal" Kire (we have 
forgotten his full name). In the UDF, Hristo Bis-
serov created a brow-raising hybrid called the 
Conservative Green Party - something that could 
easily puzzle German political scientists. 

LET'S NOT BE QUICK TO LAUGH. The world 
became so diverse that we could live to see a 
similar synthesis precisely in Germany. Next 
year, Germany's Christian Democrats could de-
cide to govern jointly with the Greens. A decade 
ago, David Cameron attempted for the first time 
to give conservative politics a shade of green. 
The Bulgarian pioneering experience could 
therefore turn out to be prophetic. 
Let's put the complicated philosophical differ-
ences aside. Today's Bulgarian conservatives 
and liberals are faced with very practical ques-
tions, such as what their attitudes are towards 
the pandemic, towards the government, and 

above all, the question of all Bulgarian questions 
- how they're viewing the West and Russia. This 
is where the main Bulgarian divisive line lies. 
Even Bay Ganyo was confused by the possibility 
to "brotherly embrace both the Russians and the 
Germans", to which he angrily exclaims: "Darn it! 
Goddamn them all!". 

DON'T GET ME WRONG. Globalization is logi-
cally dividing the world between conservatives, 
with traditional values and a sense of belonging, 
and liberals, who favor open society, or as David 
Goodheart describes them "people from some-
where and people from everywhere". Political 
science truly calls for precise definitions, includ-
ing more complicated ones, such as "Right-wing 
liberal" or "Left-wing conservative". The tribula-
tions, however, call for concrete and wise deci-
sions.
A political mistake cost the life of Bay Ganyo's 
author, Aleko Konstantinov, as he was killed 
during election canvassing, while his politician 
fellow passenger was the real target. What 
was their political cause? Today this is just a 
side note. In politics, just like in life, it is not 
ideological recipes that prove to be fatal, but 
real-life actions. It is the latter that turn history 
around. 

In the Union of 
Democratic Forces, 
Hristo Bisserov 
created a brow-
raising hybrid called 
the Conservative 
Green Party - 
something that 
could easily puzzle 
German political 
scientists

Българи протестират пред германското посолство в София срещу... собственото си правителство
Bulgarians protest in front of the German embassy in Sofia against ... their own government

ANALYSIS
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Да повалим Колумб, да забраним Бетовен и да изтрием всяко друго мнение:  
как една добра кауза се превърна в най-голямата заплаха за обществото

ТЕКСТ КОНСТАНТИН ТОМОВ / ФОТОГРАФИЯ SHUTTERSTOCK

"Да очакваш политическа коректност от 
комедийно шоу, е като да очакваш лекция 
по безопасност на труда на родео", шегу-
ваше се Джими Кар, популярният британски 
комик, който отдавна се занимава с тази 
тема и дори направи едно турне, озагла-
вено "Когато политическата коректност 
съвсем полудее". 

НО ГОРКИЯТ ДЖИМИ ИЗОБЩО НЕ МОЖЕ 
ДА СЕ МЕРИ с комедийния потенциал на 
действителната политическа коректност. 
Същата, която забрани любимите ни от 
детството филмчета за "Денис Белята", 
защото подтиквали към разюздано поведе-
ние. Която накара немалко британски учи-
лища да прекръстят великденските яйца на 
"пролетни сфери" (за да не са обидени онези, 
които не празнуват Великден), и коледните 
дръвчета - на празнични дръвчета. И коя-
то принуди един сайт за обяви за работа в 
Германия да връща онези позиции, за които 
работодателят изисква кандидатите да 
са "надеждни и работливи" - да не би да се 
засегнат онези, които не притежават та-
кива качества. 
Такива истории се появяват постоянно. 
Някои са измислени или преувеличени от 
противниците на "политическата корект-
ност". Но други са болезнено реални. Двой-
ната олимпийска шампионка по плуване 

ЗАДУШАВАЩА 
КОРЕКТНОСТ

Стефани Райс бе публично опозорена и за-
губи всичките си спонсори, след като ту-
итна "Дръжте това, педали!" след победата 
на австралийските ръгбисти (сред които и 
гаджето й) над ЮАР. Напразно после раз-
плаканата спортистка се извиняваше, че 
просто е реагирала емоционално и изобщо 
не е помисляла да обиди гей-общността. 
В Канада трибуналът по човешките права 
осъди комика Майк Уорд да плати 35 000 
долара обезщетение заради шега, която 
засегнала споменатия в нея човек. А дос-
коро наказанието за лоша шега бе просто 
мълчанието на публиката. "Ако започнеш да 
теглиш чертата за какво могат и за какво 
не могат да се шегуват хората, нещата се 
усложняват, защото за всяко нещо ще се 
намери някой да се засегне", казва Джими 
Кар пред The National Post. А The New Yorker 
наскоро публикува така карикатура (на Хю-
лейкюр Дагсон): явно начинаеща в стенд-ъп 
комедията дама започва номера си с думи-
те "Майка ми е страшно досадна...". Жена 
от публиката я прекъсва: "Съжалявам, но 
намирам това за обидно, защото и аз се 
идентифицирам като досадна". 

"ПРЕДИМНО МИРНИЯТ" ПРОТЕСТ BLACK 
LIVES MATTER ликвидира немалко статуи 
в Америка и Европа, обикновено на хора, 
свързани с търговията с роби (сякаш   
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 премахването на статуята ще заличи и 
самото историческо явление. Впрочем по-
някога функцията на паметниците е тъкмо 
такава - да ни напомнят и срамните мо-
менти в историята). Но в Балтимор енту-
сиазираната тълпа повали и паметника на 
Христофор Колумб: паметник не толкова 
на личността, колкото на духа на открива-
телство. 
И накрая черешката на тортата: двама 
американски музиколози, автори на продуци-
ран от Нюйоркската филхармония подкаст, 
които подеха кампания да бъде елиминиран 
от концертните зали... Лудвиг ван Бето-
вен. Да, същият композитор, чиято "Ода на 
радостта" е приета като универсален химн 
на братството между хората, и с начало-
то на чиято Пета симфония ВВС започваше 
всичките си предавания до окупираната от 
нацистите Европа през Втората световна 
война. Но за въпросните музиколози (не си 
струва да споменаваме имената им) Бето-
вен е в основата на "елитистка класическа 
култура", която подкрепяла господството 
на белите мъже и потискала гласовете на 
жените, тъмнокожите и гей-обществото. 
Накратко, да забраним Бетовен, понеже е 
твърде сложен и интелектуален!

НАКРАТКО, ПОЛИТИЧЕСКАТА КОРЕКТ-
НОСТ, започнала като справедлива борба 
за равенство между хората, в наши дни все 
повече се изражда до една диктатура на по-
средствеността, на ограничения мироглед, 
на мързела. Която се мъчи с всички сили да 
заглуши не само несъгласните с нея, но и 
онези, които просто не разбира. "Постиже-
нията на Просвещението систематично и 
съзнателно се изтласкват назад - макар 
и всъщност невинаги съзнателно, защото 
доста от хората, които го правят, дори не 
знаят какво е Просвещение", заключи преди 
време друг английски комик и писател, Сти-
вън Фрай, пред The Rubin Report.
Политическата коректност си създаде 
собствено оръжие: т. нар. Cancel Culture, 
култура на отменянето или задраскване-
то. При нея всеки, който се изкаже срещу 
политкоректното мнение, бива изолиран 
и "задраскван" от обществото. Който не 
подкрепя абортите или гей браковете, е 
автоматично окачествяван като старомо-
ден сексист (макар че става дума за най-
различни по характер и обосновка възраже-
ния, някои от които заслужават да бъдат 
поне обект на спор). При все още неотшу-
мелите избори в САЩ всеки, който подкре-
пяше Доналд Тръмп, бе представян като 
расист и селяндур със загорял врат. Покрай 
т. нар. коронавирусна пандемия всеки, кой-
то постави под въпрос адекватността на 
реакцията или предприеманите мерки, е бе-
лязван като почитател на конспиративни 
теории или дори луд. 

Това е огромен проблем. Не защото тези 
мнения са непременно по-правилни от "по-
литически правилните". А защото именно в 
спора винаги са се раждали добрите реше-
ния за обществото. Като задрасква спора, 
cancel-културата на практика ни отнема 
средството да вървим напред. 

ПРОЧУТИЯТ АВСТРАЛИЙСКИ МУЗИКАНТ 
НИК КЕЙВ наскоро писа в блога си, че тя 
има "задушаващ ефект върху творческата 
душа на обществото". "Политическата ко-
ректност се превърна в най-злощастната 
религия в света... Нейният някога почтен 

опит да си представи обществото ни в 
по-справедлив вид днес олицетворява най-
лошите аспекти на една религия, без нищо 
от добрите: морална категоричност и са-
модостатъчност, лишени дори от способ-
ността за покаяние". Ние сме култура в 
преходен етап, подчертава Кейв, и "може 
би вървим към едно по-равнопоставено об-
щество - не знам - но какви основни ценнос-
ти ще изоставим по пътя?". 
Малко преди това група писатели, сред 
които имена като Маргарет Атууд, Салман 
Рушди и Дж. К. Роулинг, подписаха обръще-
ние, критикуващо "новия набор от морални 
нагласи и политически убеждения, които 
се стремят да отслабят нашите норми на 
открити дебати и толериране на различия-
та". Естествено, срещу всички тях се изви 
истинска политкоректна буря, най-вече в 
Twitter, естественото ловно поле на cancel-
културата. 

ЗАЩО СЕ СЛУЧИ ТОВА? КАК БЛАГОРОД-
НАТА НЯКОГА КАУЗА се превърна в такова 
плашило? За да отговорим на това, тряб-
ва да се помъчим да проследим корените 
на самото понятие "политическа корект-
ност". Преди няколко години журналистът 
от The Washington Post Филип Бъмп се оп-
ита да изрови от архивите кога е първата 
му поява в американския печат. Отговорът 
се оказа: в статия в The New York Times от 
1934, която... критикува живота в нацист-
ка Германия. За да получат разрешително 
да работят, подчертава статията, жур-
налистите в Германия трябва да са "чис-
ти арийци, чиито мнения са политически 
коректни". По-късно Times използва същия 
термин, за да се подиграе на тесногръдия 

"Ако се реши 
хората в 
инвалидни 
колички да бъдат 
наричани не хора 
с увреждания и 
не инвалиди, а 
различно можещи, 
очевидно думата 
е лицемерно 
премахната, но не 
и проблемът" 

Умберто Еко
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и догматичен комунистически Daily Worker. 
По-нататък през годините понятието се 
появява в статии за Съветския съюз, отно-
во с негативен смисъл. 

ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ С ВЕЧЕ ПРЕОБЪР-
НАТ, положителен смисъл, започва някъде 
през 70-те години, твърди в едно есе Клайв 
Хамилтън, професор по обществена ети-
ка в австралийския университет "Чарлз 
Стърт". Според него първоначално е упо-
требявано от активисти с известен еле-
мент на самоирония, защото те го заемат 
от "китайски комунистически текстове, 
особено тези от периода на Културната 
революция". "Идеологически обоснован" и 
"правилната линия" са също такива заем-
ки. Но после, с нарастването на популяр-
ността на понятието, този произход бе 
забравен. Бъмп проследява честотата на 
използване на  "политическа коректност" 
в щатския печат: епизодични споменавания 
до 70-те, непрекъснат ръст през 80-те, за 
да се стигне до истинска лавина в средата 
на 90-те. "В битката между ляво и дясно... 
е очевидно, че десницата спечели в полето 
на икономиката и политиката (с неолибера-
лизма, недосегаемия 1%, растящата враст 
на корпорациите, възхода на паричните 
политики и т. н.), но левицата спечели кул-
турната война. А за консервативните ак-
тивисти да загубят културната война явно 
бе по-болезнено", смята проф. Хамилтън. 
Тези корени на политическата коректност, 
водещи отвъд Желязната завеса, обяс-
няват и защо хората от бившия Източен 
блок са малко по-скептични към днешните 
й прояви. Те просто болезнено им напомнят 
неприятни аспекти от миналото: следване-
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то на партийната линия, публичното зак-
леймяване на различните и така нататък. 
Хората от Запад, които нямат този жизнен 
опит, са сякаш по-податливи. 

НО ДА СЕ СВЕЖДА ПРОБЛЕМЪТ за поли-
тическата коректност само до войната 
между либерали и консерватори е прекале-
но опростяване. Случвало ли ви се е напо-
следък да блокирате някого в Twitter или да 
го изтриете от Facebook, защото не сте 
съгласен с мнението му за Covid, за Север-
на Македония или за националния отбор по 
футбол? Колко от тези действия са свърза-
ни с леви или десни политически убеждения? 
Нетърпимостта към други мнения е веро-
ятно функция на особеното време, в кое-
то живеем. На растящата лавина от ин-
формация, която ни подлага на все повече 
стрес; а също и на факта, че нормалното 
човеешко общуване, в което категорич-
ността на мненията може да се смекчава 
с неща като интонация, тембър, усмивка, 
все повече се замества от онлайн общува-
нето, в което остава само суровата сила 
на думите. "Всички ние сме се превърнали 
в членове на Щази, готови сме да станем 
потисници или жертви в рамките на секун-
да", казва по този повод Ървин Уелш, авто-
рът на "Трейнспотинг". "Това е свързано с 
фундаменталните промени в технологиите 
и икономиката. Има хора, които вярват в 
свободата, и хора, които вярват в това да 
бъдат контролирани. Без значение дали са 
леви или десни...", добавя Уелш в интервю за 
британското списание Spectator. 

УЕЛШ ИМА БОГАТ ОПИТ С ПОЛИТИЧЕСКА-
ТА КОРЕКТНОСТ: навремето "Трейнспо-

тинг" бе извадена служебно от селекцията 
за наградите "Букър" след възражения на две 
дами от журито, а рекламните постери за 
"Гавра" (Filth) бяха иззети от полицията. Но 
признава, че никога цензурата не го е при-
теснявала толкова, колкото сега. Вероятно 
заради натрапваното на всички усещане, че 
светът отива на зле: демографски бум, ну-
лев икономически растеж, цяло поколение от 
деца, което ще живее по-бедно от родите-
лите си... "Когато хората са уплашени, те 
винаги търсят фигура с авторитет - дори 
тази фигура да е идиот. Глупавите хора са 
винаги уверени". Наскоро Уелш продуцира до-
кументалния филм "Обиден" (Offended) за Sky, 
в който разглежда точно тази проблемати-
ка. Писателят признава, че днес неговото 
убежище е кръчмата, където диалогът и 
хуморът все още са живи, "за разлика от па-
раноичния онлайн свят". Рап звездата M.I.A., 
интервюирана за филма, казва същото: "Ми-
сля, че най-творческото нещо в момента е 
да се махнеш от социалните медии". 
За съжаление подобно бягство само укреп-
ва силите на cancel-културата. Тя се нуж-
дае по-скоро от активно противопоставя-
не. Покойният психолог Робин Скинър го бе 
формулирал добре: "Щом хората не могат 
да контролират собствените си емоции, 
трябва да спрат да се опитват да кон-
тролират поведението на другите". А още 
по-добре го е казал Волтер (или, според ал-
тернативната версия, един от по-късните 
му биографи): "Отвращава ме това, което 
пишете, господин абат. Но бих умрял, за да 
защитя правото ви да продължите да го 
правите". Това е духът на Просвещението 
в чист вид. А обратното е просто изопаче-
но наследство от другаря Мао. 

"Всички ние сме се превърнали в 
членове на Щази, готови сме да 
станем потисници или жертви в 
рамките на секунда. Това е свързано 
с фундаменталните промени в 
технологиите и икономиката. Има 
хора, които вярват в свободата, и 
хора, които вярват в това да бъдат 
контролирани. Без значение дали са 
леви или десни..."

Ървин Уелш

Дж. К. Роулинг
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SUFFOCATING 
CORRECTNESS

‘Having political correctness at a comedy show 
is like having health and safety at a rodeo, joked 
Jimmy Carr, a popular British comedian who has 
been working on the subject for a long time and 
even made a tour entitled “Political Correctness 
Gone Mad”. 
 
BUT POOR JIMMY COULD NEVER COMPETE 
with the comedy potential of real political cor-
rectness. The same one that banned our favour-
ite childhood movies about Denis the Menace 
because they encouraged unbridled behaviour. 
The one that led many British schools to rename 
Easter eggs into ‘spring spheres’, so as not to 
offend those who do not celebrate Easter, and 
Christmas trees - to holiday trees. And which 
has forced a job posting site in Germany to re-
ject those positions for which the employer re-
quires candidates to be ‘reliable and hardwork-
ing’, so as not to abuse those who do not have 
such assets.
Similar stories keep popping up. Some are fab-
ricated or exaggerated by opponents of political 
correctness. But others are painfully real. Triple 
Olympic swimming champion Stephanie Rice 
was publicly disgraced and lost all her spon-
sors after tweeting “Suck on that f--gots” after 

By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHUTTERSTOCK

To tear down Columbus, to ban Beethoven, and to erase any other opinion: how a good 
cause has become the most serious threat to society

the victory of the Australian rugby players, her 
boyfriend among them, over South Africa. After-
wards, the sobbing athlete apologised in vain for 
simply reacting emotionally and not intending to 
insult the gay community at all.
In Canada, a human rights tribunal sentenced 
comedian Mike Ward to pay USD 35,000 in com-
pensation for a joke that had offended the man 
from the joke. Until recently, the punishment for 
a bad joke was simply the silence of the audi-
ence. 'If you start drawing the line of what peo-
ple can and can't joke about, it becomes very 
difficult because someone's offended by every-
thing,' Jimmy Carr told The National Post. And 
The New Yorker recently published the following 
cartoon by Hugleikur Dagsson: a lady who is ob-
viously a novice in stand-up comedy starts her 
number with the words ‘My mother is terribly bor-
ing...’ A woman in the audience interrupts her: 
‘I'm sorry, but I find it offensive because I also 
identify myself as boring.’

THE BLM “MOSTLY PEACEFUL” PROTEST 
destroyed many statues in the US and Europe, 
usually of people involved in the slave trade, as 
if removing the statue would erase this historical 
phenomenon. Incidentally, sometimes the func-

tion of monuments is just that - to also remind 
us of the shameful periods in history. But in 
Baltimore, MD the exhilarating crowd also top-
pled the monument to Christopher Columbus: a 
monument not so much to the person as to the 
spirit of discovery. 
Finally, the icing on the cake: two US musicolo-
gists, who had authored a podcast produced by 
the New York Philharmonic, launched a cam-
paign to eliminate Ludwig van Beethoven from 
concert halls. Yes, the same composer, whose 
"Ode to Joy" is accepted as a universal hymn of 
brotherhood among the people and the begin-
ning of whose Fifth Symphony was played by 
the BBC at the start of all its broadcasts to Nazi-
occupied Europe during World War II. But for 
those musicologists, and it is not worth mention-
ing their names, Beethoven is the basis of "elitist 
classical culture," which allegedly supported the 
dominance of white males and suppressed the 
voices of women, blacks and the gay commu-
nity. In short, let's ban Beethoven because he is 
too complex and intellectual! 

IN SHOT, POLITICAL CORRECTNESS, which 
began as a just struggle for equality among the 
people, is nowadays increasingly degenerating 
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into a dictatorship of mediocrity, of a limited 
worldview, of laziness. And which is doing its ut-
most to silence not only those who disagree with 
it, but also those who simply do not understand. 
‘The advancements of the Enlightenment are 
being systematically and deliberately pushed 
back - not deliberately by everybody, because 
quite a few people who are doing it don't even 
know what the Enlightenment was,’ another Eng-
lish comedian and writer, Stephen Fry, told The 
Rubin Report. 
Political correctness has created an own weap-
on: the Cancel Culture, a culture cancellation or 
erasure. It stipulates that anyone who speaks 
out against a politically correct opinion is isolat-
ed and proscribed by society. Those who do not 
support abortion or gay marriages, automatically 
qualify as old-fashioned sexists, although it's 
about quite varying objections by character and 
justification, some of which deserve to be debat-
ed at least. In the US presidential election that 
is still felt in the air, anyone who has supported 
Donald Trump has been portrayed as racist and 
redneck. In addition to the coronavirus pandem-
ic, anyone who questions the adequacy of the 
response or the measures taken is labelled as a 
fan of conspiracy theories or even insane. 
This is a huge problem. Not because these views 
are necessarily more correct than the ‘politically 
correct’ ones, but because it is in the dispute 
that good solutions for society have always been 
born. By scratching out disputes, the call-out 
culture practically deprivers us of our means of 
moving forward.
 
RENOWNED AUSTRALIAN MUSICIAN NICK 
CAVE recently wrote in his blog that it has an 
asphyxiating effect on the creative soul of a so-
ciety, a ‘bad religion run amuck’.
"Political correctness has grown to become the 
unhappiest religion in the world," he added. "Its 
once honourable attempt to reimagine our soci-
ety in a more equitable way now embodies all 
the worst aspects that religion has to offer (and 
none of the beauty) - moral certainty and self-
righteousness shorn even of the capacity for 
redemption."
We are a culture in transition, he stresses. "And 
it may be that we are heading toward a more 
equal society - I don't know - but what essential 
values will we forfeit in the process?"
Shortly before that, a group of writers, including 
names such as Margaret Atwood, Salman Rush-
die and J. K. Rowling, signed a statement criticis-
ing the ‘new set of moral attitudes and political 
commitments that tend to weaken our norms of 
open debate and toleration of differences in fa-
vour of ideological conformity.’ Naturally, a real 
politically correct storm battered all of them, es-
pecially on Twitter, the natural hunting ground of 
cancel-culture.

WHY IS THIS HAPPENING? HOW HAS THE 
ONCE NOBLE CAUSE become such a scare-

crow? To answer this, we must try to trace the 
roots of the very notion of ‘political correctness’. 
A few years ago, the Washington Post journalist 
Philip Bump tried to find out from the archives 
when it first appeared in the US press. The 
answer was in a 1934 article in The New York 
Times that... criticised life in Nazi Germany. To 
be allowed to work, the article emphasises, jour-
nalists in Germany must be ‘pure Aryans whose 
opinions are politically correct.’ The Times later 
used the same term to mock the narrow-minded 
and dogmatic communist Daily Worker. Later in 
the years, the term appeared in articles about 
the Soviet Union, again with a negative connota-
tion.
 
ITS USE IN AN ALREADY INVERTED positive 
sense began sometime in the 1970s, writes Clive 
Hamilton, a professor of public ethics at Charles 
Sturt University in Australia, in an essay. Accord-
ing to him, it was originally used by activists with 
a certain element of self-irony because they bor-
rowed it from Chinese communist texts, espe-
cially those from the Cultural Revolution period. 
‘Ideologically justified’ and ‘the right line’ are 
also such borrowings. But then, with the growing 
popularity of the concept, this origin was forgot-
ten. Bump traces the frequency of the use of 
‘political correctness’ in the US press: episodic 
references until the 1970s, increasing frequency 
in the 1980s that results in an avalanche in the 
mid-1990s. In the battle between left and right 
... it is obvious that the right won in the field of 
economics and politics (with neoliberalism, the 
untouchable one percent, the growing power of 
corporations, the rise in monetary policies and 
so on), but the Left won the cultural war. And 
for conservative activists, losing the cultural war 
was clearly more painful, says Prof Hamilton.
These roots of political correctness, which go 
beyond the Iron Curtain, also explain why peo-
ple in the former Eastern Bloc are a little more 
sceptical of its current manifestations. They 
simply painfully remind them of some unpleas-
ant aspects of the past: following the party line, 
publicly condemning the otherness, and so on. 
People in the West who do not have this life ex-
perience seem to be more susceptible.
 

BUT TO REDUCE THE PROBLEM of political 
correctness to a warfare between liberals and 
conservatives alone is too simplistic. Have you 
been blocking a contact in Twitter lately or delet-
ing it from Facebook, because you do not agree 
with his or her opinion on Covid, North Macedo-
nia or the national football team? How many of 
these actions are related to left or right political 
beliefs?
Intolerance of other opinions is probably a func-
tion of the special time in which we live. The 
growing stream of information that puts us under 
increasing stress, and also the fact that normal 
human communication, in which the categorical 
opinions can be softened by things like intona-
tion, tone or smile, is increasingly being replaced 
by online communication, in which only the raw 
power of words remains . ‘We're all members of 
the Stasi now. We can all become oppressors 
or victims within seconds,’ Irvine Welsh, the au-
thor of “Trainspotting” said. ‘It's to do with funda-
mental changes in technology and the economy. 
There are basically people who believe in free-
dom and people who believe in being controlled. 
Whether on the right or on the left, they want to 
be told what to do,’ added Welsh in an interview 
with The Spectator magazine.
 
WELSH HAS HAD AN EXTENSIVE EXPERI-
ENCE WITH POLITICAL CORRECTNESS: 
“Trainspotting” was once officially removed from 
the Booker Prize selection after objections from 
two ladies on the jury, and advertising posters 
for “Filth” were confiscated by the police. But he 
admits that censorship has never bothered him 
as much as it does now. Probably because of 
the enforced feeling that the world is going bad: 
a demographic boom, zero economic growth, 
a whole generation of children who will live a 
poorer life than their parents... When people are 
scared, they are always looking for a figure with 
authority - even if this figure is an idiot. Stupid 
people are always confident, Welsh said. He 
recently produced the documentary "Offended" 
for Sky, which examines exactly this issue. The 
writer admits that today his refuge is the pub 
where dialogue and humour are still alive, un-
like the paranoid online world. Rap star M.I.A., 
interviewed for the film said the same thing: I 
think the most creative thing right now is to get 
off social media.
Unfortunately, such an escape only strengthens 
the forces of cancel-culture. Rather, it needs 
active opposition. The late psychologist Robin 
Skinner had put it well: ‘If people cannot control 
their own emotions, then they have to stop trying 
to control other people's behaviour.’ And Voltaire 
put it even better, or, according to the alterna-
tive version, one of his later biographers did: “Mr. 
Abbot, I detest what you write, but I would give 
my life to make it possible for you to continue to 
write.” This is the spirit of the Enlightenment in its 
purest form. The opposite is simply the distorted 
legacy of Chairman Mao. 

‘We're all members 
of the Stasi now. 
We can all become 
oppressors or 
victims within 
seconds’ 

Irvine Welsh

ANALYSIS
FREE SPEECH
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КОГАТО 
ДИКТАТОРИТЕ 

БЯХА ИСТИНСКИ 
ДИКТАТОРИ

В наши дни тази дума се 
използва за кого ли не. Но в 
миналото за нея се изискваше 
човек наистина да положи 
усилие

И думите, като материалните вещи, могат да се 
протриват от употреба и да изчезват, казваше 
любимият ни югославски писател Милорад Павич. 
Ако е така, думи като "диктатор" са сред най-
застрашените - в наши дни глобалните медии са 
склонни да я използват за кого ли не, от Виктор 
Орбан до Доналд Тръмп. Добър повод да си припом-
ним времето, когато диктаторите бяха истински 
диктатори. А и медиите бяха истински медии. 
Шест класически образа от галерията на лидери-
те, управлявали "по абсолютен и често потисниче-
ски начин", според дефиницията на думата dictator в 
речника Merriam-Webster. 

Words, like material things, can be worn out and disap-
pear, said our favourite Yugoslav writer, Milorad Pavić. If 
so, words like ‘dictator’ are among the most endangered 
ones - nowadays the global media tend to use it for 
anyone, from Viktor Orbán to Donald Trump. 

A good reason to remember the time when dictators 
were real dictators. And the media was real media. Six 
classic images from the gallery of leaders who ruled ‘in 
an absolute and often oppressive way,’ according to the 
definition of the word ‘dictator’ in the Merriam-Webster 
dictionary.

WHEN DICTATORS WERE  
REAL DICTATORS 

Nowadays, the word is used for 
anyone - even for democratically 
elected leaders. But in the past, it 
required a real effort
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ХАЙЛЕ МАРИАМ МЕНГИСТУ
MENGISTU HAILE MARIAM 
Хайле Мариам Менгисту бе само една вто-
ростепенна фигура в преврата, с който 
група офицери марксисти свали преста-
релия етиопски император Хайле Селасие 
през 1974 година. Но после лидерите на пре-
врата започнаха да се избиват един друг и 
накрая три години по-късно пътят между 
Менгисту и властта се оказа съвсем раз-
чистен. Подкрепян от Съветския съюз, пол-
ковникът бързо се зае да разчисти "идеоло-
гическите врагове" от държавния апарат. 
Десетки хиляди етиопци загинаха по време 
на т.нар. "Червен терор". 
После Менгисту опита да прилоги селско-
стопански реформи по съветски образец 
- ход, който обрече Етиопия на най-жес-
токия масов глад през ХХ век и взе няколко 
милиона жертви. Въпреки това полковни-
кът държеше здраво властта и едва след 
разпадането на СССР бе принуден да бяга 
от бунтовническите сили. През 1991 Мен-
гисту намери приют при стария си приятел 
Робърт Мугабе в Зимбабве. В края на 90-
те той кандидатства за южноафриканска 
виза, за да претърпи хирургическа операция 
в Йоханесбург, но му отговориха, че ако 
влезе в страната, автоматично ще бъде 
екстрадиран в Адис Абеба. Там го чака 
смъртна присъда, след като съдът го при-
зна за виновен в геноцид. По различни оцен-
ки управлението на полковника е довело до 
смъртта на между 1.2 и 2 милиона етиопци. 
83-годишният вече Менгисту продължава 
да живее в Хараре и след кончината на Му-
габе.

Mengistu Haile Mariam was only a minor figure 
in the coup, in which a group of Marxist officers 
ousted the aging Ethiopian Emperor Haile Selas-
sie in 1974. But then the leaders of the coup 
began to kill each other, and finally three years 
later, the road between Mengistu and power was 
completely cleared. Supported by the Soviet Un-
ion, the colonel quickly set about knocking down 
‘ideological enemies’ from the state apparatus. 
Tens of thousands of Ethiopians died during the 
so-called ‘Red Terror’.
Mengistu then tried to implement Soviet-style 
agricultural reforms, a move that doomed Ethio-
pia to the worst mass famine of the twentieth 
century and claimed several million lives. How-
ever, the colonel held on to power really well 
and was forced to flee the rebel forces only 
after the breakup of the Soviet Union. In 1991, 
Mengistu found refuge with his old friend Robert 
Mugabe in Zimbabwe. In the late 1990s, he ap-
plied for a South African visa to undergo surgery 
in Johannesburg, but was told that if he entered 
the country, he would automatically be extra-
dited to Addis Ababa. There, he was facing the 
death penalty after a court found him guilty of 

genocide. According to various estimates, the 
colonel's rule resulted in the deaths of between 
1.2 and 2 million Ethiopians. Mengistu, now 83, 
continues to live in Harare after Mugabe's death.

ИДИ АМИН
IDI AMIN
Навремето американското разузнаване го 
бе класифицирало като "послушен, не особе-
но умен, лесен за манипулиране". Иди Амин 
Дада Уме, потомък на емигранти-мюсюлма-
ни от Судан и първият африканец, издигнал 
се до офицерски чин в британската армия, 
действително изглеждаше съвсем прием-
лив за Запада, когато през 1971 свали от 
власт президента Милтън Ободе и сам 
пое юздите на младата държава Уганда. 
Трябваше да мине още само година, за да 
разберат британците и американците, че 
"послушният" диктатор е всъщност опасен 
и напълно непредсказуем. 
Амин управляваше наистина с твърда ръка. 
Според различните оценки жертвите на 
кървавия му режим варират между 300 и 500 
хиляди души. Първоначално съобщенията 
за хилядите бесилки в Кампала се приема-
ха с недоверие в Лондон. Но когато току-
що спасената от терористи британска 
гражданка Дора Блох по заповед на Амин бе 
изведена на площада посрещ нощ и екзеку-
тирана, шокираните англичани прекратиха 
всякакви дипломатически връзки с бившия 
си поданик. След този случай Амин добави 
към безбройните си титли и гръмкото "По-
корител на британската империя". 
Политическите идеи на бившия лейтенант 
бяха, меко казано, мъгляви. Английският 
му съветник Робърт Асълс бе изчислил, че 
средният мандат на член на кабинета на 
Амин е 29 дни. За икономическата криза и 
дефицита в бюджета Амин имаше съвсем 
проста рецепта: "отпечатайте още пари". 

Страната се удави в хиперинфлация, което 
не попречи на диктатора да предложи хума-
нитарна помощ на "задъхващата се" иконо-
мика на Великобритания. 
Накрая Амин все пак измисли ефективно 
решение, за да напълни опразнената хаз-
на и собствените си джобове - след един 
"пророчески сън" той обяви, че прогонва от 
страната цялото население от азиатски 
произход (над 35 хиляди души) и конфискува 
имотите им. И този път номерът мина, но 
следващата авантюра на Иди - обявяване-
то на война на съседна Танзания - вече се 
оказа фатална за него. Военното щастие 
бързо се обърна и танзанийските части 
окупираха Уганда, слагайки край и на упра-
влението на Амин.
Саудитска Арабия предложи политическо 
убежище и доживотна месечна издръжка 
на сваления президент. Всъщност той 
едва ли се е нуждаел от нея, като се има 
предвид, че живееше в истински палат 
в покрайнините на Джеда с шестата си 
жена и част от 43-те си деца, притежа-
ваше осем лимузини и две рибарски яхти. 
В Уганда денят на падането му от власт 
- 14 април - се чества като национален 
празник, но това не попречи след смър-
тта му през 2003 стотици хиляди да изля-
зат да го оплакват по улиците. 

At the time, US intelligence classified him as 
obedient, not very smart and easy to manipu-
late. Idi Amin Dada Oumee, a descendant of 
Muslim immigrants from Sudan and the first 
African to rise to the rank of officer in the Brit-
ish Army, did seem quite acceptable to the 
West when he brought down President Milton 
Obode in 1971 and took over the young state 
of Uganda. It only took a year for the British 
and the Americans to realise that the ‘obedi-
ent’ dictator was in fact dangerous and com-
pletely unpredictable.
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Amin ruled with a really firm hand. According 
to various estimates, the victims of his bloody 
regime vary between 300 and 500 thousand. 
Initially, reports of thousands of gallows in Kam-
pala were received with disbelief in London. 
But when Dora Bloch, an Israeli-British citizen 
who had just been rescued from terrorists, was 
taken out into the square at night on Amin's or-
ders and executed, the shocked British cut off 
all diplomatic ties with their former citizen. After 
that incident, Amin added to his countless titles 
the resounding ‘Conqueror of the British Empire’.
The former lieutenant's political ideas were, to 
put it mildly, vague. His English adviser, Robert 
Astles, had calculated that the average term of 
a member of Amin's cabinet was 29 days. Amin 
had a very simple recipe for the economic crisis 
and the budget deficit: ‘Print more money!’ The 
country drowned in hyperinflation, which did not 
stop the dictator from offering humanitarian aid 
to Britain's ‘suffocating’ economy.
In the end, Amin actually came up with an ef-
fective solution to fill the empty treasury and 
his own pockets - after a ‘prophetic dream, 
he announced that he was expelling the entire 
population of Asian origin (over 35,000 people) 
and confiscating their property. And this time 
the trick worked, but Idi's next adventure - de-
claring war on neighbouring Tanzania - proved 
fatal to him. Military fortunes quickly turned 
and Tanzanian forces occupied Uganda, end-
ing Amin's rule.
Saudi Arabia offered political asylum and life-
long support to the ousted president. Well, he 
hardly needed it, given that he lived in a real 
palace on the outskirts of Jeddah with his sixth 
wife and some of his 43 children, owned eight 
limousines and two yachts. In Uganda, the day 
of his fall from power – 14 April - is celebrated 
as a national holiday, but that has not stopped 
hundreds of thousands from taking to the streets 
to mourn him after his death in 2003.

ЖАН-КЛОД ДЮВАЛИЕ - 
БЕЙБИ ДОК
JEAN-CLAUDE DUVALIER - 
BABY DOC 
През 1971 Жан-Клод стана най-младият дър-
жавен глава в света - той бе едва на 19, ко-
гато баща му Франсоа Дювалие (Папа Док) 
почина и му завища управлението на Хаити. 
След 15 години на власт, белязани от непре-
къснат терор и политически убийства, Бей-
би Док бе принуден да избяга от Хаити във 
Франция (1986), отнасяйки със себе си и голя-
ма част от националните богаства. Той вле-
зе във Франция с туристическа виза и така и 
не успя да получи политическо убежище. Пър-
воначално Жан-Клод живееше нашироко - той 
притежаваше два десетстайни апартамен-
та в Париж, вила в Кан, малък замък по те-
чението на Лоара и две луксозни Ферарита. 
Но после при развода със съпругата си Мишел 
бившият диктатор загуби всичко и изчезна 
от сцената. Говореше се, че живеел в пълна 
мизерия в едно от парижките гета. През 1997 
майка му Симон почина, защото не се наме-
риха пари за необходимата трансплантация. 
"Бейби Док" наруши мълчанието си едва през 
2004 година, когато след масовите проте-
сти в Хаити президентът Жан-Бертран Ари-
стид на свой ред бе принуден да избяга във 
Франция. Дювалие се закани да се върне и да 
се кандидатира на президентските избори 
през 2006, но не го стори. 
В крайна сметка той все пак се завърна у 
дома през януари 2011 и бе посрещнат от 
доста радушни тълпи в Порт-о-пренс. Мно-
зина очакваха Дювалие да се изправи слещу 
крайно непопулярния президент Рене Превал. 
Но още на другия ден Бейби Док бе арестуван 
по обвинения във финансови злоупотреби и ко-
рупция. Делото се проточи с години, най-вече 
заради системното неявяване на обвиняемия 

в съда, и накрая бе прекратено от смъртта 
на Дювалие от инфаркт през 2014 година. 

In 1971, Jean-Claude became the youngest head 
of state in the world - he was only 19 when his father 
Francois Duvalier (Papa Doc) died and passed him 
the rule of Haiti. After 15 years in power, marked by 
constant terror and political assassinations, Baby 
Doc was forced to flee Haiti to France in 1986, 
taking with him much of the national wealth. He en-
tered France on a tourist visa and never obtained 
political asylum. Initially, Jean-Claude lived at a 
high rate - he owned two ten-room apartments in 
Paris, a villa in Cannes, a small castle along the 
Loire and two luxury Ferraris. But then, after his 
divorce from his wife Michelle, the former dictator 
lost everything and disappeared from the scene. 
He was said to have lived in utter misery in one of 
the Parisian ghettos. In 1997, his mother, Simone, 
died because no money was found for a transplant 
she needed. Baby Doc broke his silence only in 
2004, when after the mass protests in Haiti, Presi-
dent Jean-Bertrand Aristide was in turn forced to 
flee to France. Duvalier threatened to return and 
run in the 2006 presidential election, but failed to 
do so.
Eventually, however, he returned home in Janu-
ary 2011 and was greeted by a cheering crowd 
in Port-au-Prince. Many expected Duvalier to chal-
lenge the extremely unpopular President René 
Préval. But the next day, Baby Doc was arrested 
on charges of embezzlement and corruption. The 
case dragged on for years, mostly due to the de-
fendant's systematic failure to appear in court, and 
was eventually dropped after Duvalier's death from 
a heart attack in 2014.

ЖАН-БЕДЕЛ БОКАСА
JEAN-BEDEL BOKASSA
Някои хора за нищо на света не биха живели в 
изгнание, дори когато в родината им ги чака 
съдебен процес по обвинение... в канибализъм. 
Бокаса взе властта в Централноафриканска-
та република с военен преврат през 1966-а, 
а малко по-късно разпусна кабинета си и се 
провъзгласи за император. Новоизпеченият 
монарх се разправяше лично с политическите 
си опоненти, като ги пребиваше до смърт с 
бухалка на централния площад в столицата 
Бангуи. После телата на нещастниците се 
поднасяха като главно блюдо на тържестве-
ните банкети в императорския дворец. 
Въпреки зловещите истории от Бангуи Фран-
ция подкрепяше режима на Бокаса, най-вече 
заради урановата руда, която изкупуваше 
при преференциални условия. Но през 1979 
зверствата на императора явно дойдоха в 
повече и за покровителите му и той бе сва-
лен от власт с преврат, видимо дирижиран 
от Париж. Самият Бокаса обаче по един поч-
ти чудотворен начин успя да се измъкне от 
преследвачите си и избяга във Франция,   
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 а оттам - в Кот Д'Ивоар. След осем години 
в изгнание обаче страдащият от носталгия 
Бокаса доброволно се върна в родината и се 
предаде на властите. Бившите му поданици 
го обвиниха в канибализъм, убийства и злоупо-
треби с властта, и го осъдиха на доживотен 
затвор. През 1993 императорът бе помилван, 
а три години по-късно се спомина от инфаркт 
в дома си, като остави след себе си 17 жени 
и над 100 деца.

Some people would never live in exile, even when 
a trial on charges of cannibalism awaits them in 
their homeland. Bokassa took power in the Central 
African Republic in a military coup in 1966, and 
shortly afterwards dissolved his cabinet and pro-
claimed himself emperor. The new monarch dealt 
personally with his political opponents, clubbing 
them to death in the central square of the capital 
Bangui. Then the flesh of the wretched souls was 
served as a main dish at banquets in the imperial 
palace.
Despite these ominous stories from Bangui, 
France supported the Bokassa regime, mostly be-
cause of the uranium ore it bought on preferential 
terms. But in 1979, the emperor's atrocities appar-
ently disgusted even his patrons, and he was over-
thrown in a coup, clearly conducted by Paris. But 
Bokassa, in an almost miraculous way, managed 
to escape from his pursuers and fled to France, 
and from there to Côte d'Ivoire. After eight years 
in exile, however, the nostalgic Bokassa voluntar-
ily returned to his homeland and surrendered to 
the authorities. His former subjects accused him 
of cannibalism, murder and abuse of power, and 
sentenced him to life. In 1993, the emperor was 
pardoned, and three years later he died of a heart 
attack in his home, leaving behind 17 women and 
over 100 children.

АНАСТАСИО СОМОСА  
ДЕБАЙЛЕ
ANASTASIO SOMOZA 
DEBAYLE
Изгнанието невинаги гарантира спокойни 
старини. Анастасио Сомоса Дебайле бе по-
следната издънка на рода Сомоса, който уп-
равляваше Никарагуа още от 1936 година. Не-
говата диктатура, поддържана активно от 
американската външна политика, се крепеше 
на репресии и хиляди политически убийства. 
През 1978 обаче убийството на опозиционера 
и известен издател Педро Чаморо Карденал 
преля дори чашата на американското търпе-
ние, и без това понамялало, откакто на власт 
дойдоха демократите на Джими Картър. 
Съединените щати спряха воентите достав-
ки за режима на Дебайле и през юли 1979 бун-
товниците сандинисти вече бяха овладели 
голямата част от страната. Президентът 
подаде оставка и избяга първо в Маями (сбор-
ния пункт на всички свалени латиноамерикан-
ски диктатори), а после в Парагвай. Няколко 

месеца след пристигането си в Асунсион 
обаче Сомоса Дебайле бе убит от група край-
нолеви аржентински екстремисти, начело 
с Енрике Мерло. Надживяха го съпругата му 
Хоуп Портокареро (негова първа братовчед-
ка и американска гражданка), както и петте 
им деца. Лидерът на сандинистите Даниел 
Ортега, който свали от власт Сомоса, уп-
равлява страната през 24 от следващите 41 
години, включително и до ден-днешен. 

Exile does not always guarantee a peaceful old 
age. Anastasio Somoza Debayle was the last 
offspring of the Somoza clan, which had ruled 
Nicaragua since 1936. His dictatorship, actively 
supported by the US foreign policy, relied on re-
pression and thousands of political assassinations. 
In 1978, however, the assassination of opposition 
leader and well-known publisher Pedro Chamorro 
Cardenal, was too much even for the American 
patience, the more so that it had diminished since 
Jimmy Carter's Democrats came to power. 
The United States halted military supplies to De-
bayle, and by July 1979, Sandinista rebels had tak-
en control of much of the country. The president 
resigned and fled first to Miami (the assembly point 
of all ousted Latin American dictators) and then to 
Paraguay. However, a few months after arriving 
in Asuncion, Somoza Debayle was assassinated 
by a group of far-left Argentine extremists led by 
Enrique Merlo. He was outlived by his wife, Hope 
Portocarrero (his first cousin and US citizen), and 
their five children. Sandinista leader Daniel Ortega, 
who ousted Somoza, ruled the country for 24 of the 
next 41 years, including to this day.

ПОЛ ПОТ
POL POT
Има и диктатори, които никога не се при-
миряват с падането от власт. Подобни хора 
прекарват остатъка от живота си не в ри-
болов в райски кътчета, а в отчаяни опити 
да си върнат загубеното. Отличен пример 
за това е Пол Пот, чиито Червени кхмери 
избиха над два милиона камбоджанци между 
идването си на власт през 1975 и разгромя-

ването им от виетнамската армия през 1979 
година. Диктаторът, чието рождено име бе 
Салот Сар, никога не се предаде - с оцелели-
те кхмери той се оттегли в джунглите край 
тайландската граница и продължи да води 
кървава партизанска война близо две десети-
летия. През 1989 виетнамците се изтеглиха 
и бе сформирано широко коалиционно прави-
телство, но кхмерите категорично отказаха 
да участват в мирния процес. 
Въоръжената съпротива на Пол Пот продъл-
жи чак до 1996, когато деморализираните му 
бойци масово започнаха да дезертират. Гене-
ралът обаче остана твърд и дори нареди да 
бъдат екзекутирани дългогодишният му за-
местник Сон Сен и 11 членове на собствено-
то му семейство, защото дръзнали да  пред-
ложат примирие с правителството. Година 
по-късно (1998) бившият диктатор умря от 
инфаркт, легнал на голия влажен под на една 
землянка в джунглата. 

There are also dictators who never come to 
terms with falling from power. Such people 
spend the rest of their lives not fishing on para-
dise islands, but desperately trying to regain 
what they have lost. An excellent example of 
this is Pol Pot, whose Khmer Rouge killed more 
than two million Cambodians between coming to 
power in 1975 and being defeated by the Viet-
namese army in 1979. The dictator, whose birth 
name was Saloth Sâr, never gave up. With the 
surviving Khmers, he retreated to the jungles 
along the Thai border and continued to wage a 
bloody guerrilla war for nearly two decades. In 
1989, the Vietnamese withdrew and a broad co-
alition government was formed, but the Khmers 
flatly refused to participate in the peace pro-
cess. Pol Pot's armed resistance lasted till 1996, 
when his demoralised fighters began to desert 
en masse. However, the general remained firm 
and even ordered the execution of his long-time 
deputy, Son Sen, and 11 members of his own 
family, because they dared to offer a truce with 
the government. A year later, in 1998, the former 
dictator died of a heart attack lying on the bare 
damp floor of a dugout in the jungle. 
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CHICKEN SOUP  
REALLY HEALS 

ПЛАТНЕНИТЕ МАСКИ  
ДАВАТ 0% ЗАЩИТА

Пилешката супа е класически "бабин лек" 
срещу настинка и грип вече няколко сто-
летия. Горещият чай - също. Сега обаче и 
науката се присъединява към хора на ба-
бите. Проучване, публикувано в специали-
зираното издание Rhinology, установило, 
че пациентите, на които се дава гореща 
супа или чай, чувстват доста повече 
облекчение в симптоми като запушен нос 
и кашлица от онези, на които са давани 
течности със стайна температура. А 
друго проучване, на Университета на Не-
браска, показа, че пилешката супа влияе 
директно върху белите кръвни телца и 
облекчава възпалителните симптоми 
като болки в гърлото. Така че занапред 
слушайте баба си. 

Chicken soup has been a classic ‘grandma's 
cure’ for colds and flu for several centuries. 
Hot tea, too. Now, however, science is joining 
the grandmothers' crew. A study published 
in the Rhinology Journal found that patients 
who were given hot soup or tea felt much 
more relief from symptoms such as a blocked 
nose and cough than those who were given 
fluids at room temperature. Another study, 
from the University of Nebraska, found that 
chicken soup directly affects white blood cells 
and relieves inflammatory symptoms such as 
a sore throat. So listen to your grandmother 
from now on. 

Платнените лицеви маски на практика 
не предлагат никаква защита срещу 
разпространението на коронавируса, 
установи проучване на Казунари Ониши, 
професор по епидемиология в Токийския 
университет "Сейнт Люк". 
Маските от тъкан текстил на практика 
пропускат 100% от вирусните частици 
между нишките или през пролуките между 
маската и лицето. Изследването на проф. 
Ониши показа, че и маските от нетъкан 
текстил също пропускат 100% от части-
ците с размер над 0.3 микрометра, кога-
то не са правилно поставени на лицето. 
От деветте различни типа маски, 
тествани от професора, най-добре се 
представят праховите маски, покриващи 
стандарт N95 - когато са носени правил-
но, те пропускат 1% от частиците. Ако 
не са старателно поставени на лицето, 
пропускливостта се повишава до 6%. 
"Експериментът потвърди отново, че 
носенето на маска от плат и марля 
не предотвратя вирусната инфекция", 
твърди Ониши. Според него единствени-
те ползи от тях са, че намаляват броя 
на микроскопичните капчици, изхвърляни 
при кихане, и че пречат на хората да се 
пипат по носовете и устите.  

TEXTILE MASKS GIVE 0% PROTECTION 
Textile facial masks actually offer no 
protection against the spread of coronavirus 
study, claims Kazunari Onishi, a professor 
of epidemiology at St. Luke's International 
University, Tokyo. 

Textile masks practically let 100% of the viral 
particles through the threads or the gaps 
between the mask and the face. Prof Onishi's 
research showed that non-woven masks also 
let through 100% of particles larger than 0.3 
micrometres when not properly placed on the 
face.
 
Of the nine different types of masks tested 
by the professor, powder masks covering 
the N95 standard are the best - when worn 
properly, they let 1% of the particles through. 
If not carefully placed on the face, the 
permeability increases to 6%.
 
"The experiment confirmed that wearing a 
cloth and gauze mask did not prevent the 
viral infection," Onishi holds. In his view, 
the only benefit of them is that they reduce 
the number of microscopic droplets, thrown 
when sneezing, and that they prevent 
people from touching their noses and 
mouths. 

ПИЛЕШКАТА СУПА 
НАИСТИНА ЛЕКУВА
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Международната космическа станция навърши 
20 години. Десет ценни открития, които ни даде 
междувременно

Текст КАЛИН НИКОЛОВ / Фотография NASA, ESA

Наричаха я най-скъпото фиаско в 
човешката история, мъртворо-
ден проект, безсмислена черна 
дупка за средства. Даже Бъз Ол-

дрин навремето отсече, че Международна-
та космическа станция "не оправда очаква-
нията". Но 20 години по-късно този комплекс 
от орбитални модули още е над главите ни 
и продължава да обогатява знанията ни със 
завидно темпо: един 420-тонен монумент, 
напомнящ на какво е способно човечест-
вото в редките моменти, когато работи 
обединено. 

ЕДНА ОДИСЕЯ  
В КОСМОСА 
ПРЕЗ 2020 
ГОДИНА

Рожба на партньорството на пет космиче-
ски агенции (американската NASA, руската 
"Роскосмос", eвропейската ESA, японската 
JAXA и канадската CSA), Международната 
космическа станция е постоянно обитаема 
от 2 ноември 2000 година - точно преди две 
десетилетия. Предишният рекорд за най-
дълго обитаван обект в космоса, на съвет-
ската станция "Мир", бе едва 9 години.  
За това време тя се разрастна значител-
но, достигайки вече 109 метра в най-дъл-
гата си част, и продължава да обикаля в 
околоземна орбита, на около 410 км над   
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 повърхността на планетата, със скорост 
27 600 километра в час. 
Цената й вече трудно може да се изчисли, 
но само първоначалните разходи по проек-
тирането и извеждането на основните 
компоненти в орбита надхвърляше 150 
милиарда щатски долара. На практи-
ка всеки ден, прекаран на борда й от 
някой от общо 240-те космонавти, е 
струвал средно по 7.5 милиона долара 
(почти три пъти по-евтино, отколко-
то излизаше престоят на по-старата 
американска станция Skylab). 
Първите двайсет години на МКС бяха 
изпълнени със събития: от комични ин-
циденти като блокиралите тоалетни до 
пълноразмерната трагетия със совалката 
Columbia, отнела живота на седем космо-
навти през февруари 2003 и замразила мно-
го от изследванията за години напред. И с 
най-различни рекорди и куриози: за най-дъл-
га разходка в космоса (почти 9 часа, през 
2001), за първия космически турист (Денис 
Тито, доставен на борда от модула "Съюз" 
също през 2001 срещу 20 млн. долара), за 
първото космическо участие в Бостънския 
маратон (през 2007 Сунита Уилямс пробя-
га дистанцията, привързана към тичаща 
пътечка), за първата отгледана в космо-
са маруля (през 2015). Между другото на 
борда на МКС няма хладилници и фризери; 
космонавтите се хранят с консервни и де-
хидратирани храни. Пристигащите мисии 
обикновено донасят по малко сладолед и 
други пресни деликатели за зажаднелите 
обитатели. 
Но не си мислете, че Международната кос-
мическа станция е само ултраскъпо упраж-
нение по футуристична кулинария. За тези 
20 години проведените на борда изследва-
ния и направените открития вероятно из-
цяло са изплатили първоначалната инвес-
тиция. Нека припомним само част от тях. 

МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Микрогравитацията на борда на МКС поз-
волява експерименти и изследвания, които 
не са възможни в пълна земна гравитация. 
Благодарение на тях науката днес разпоз-
нава кои протеини са свързани с невродеге-
неративните заболявания като Алцхаймер, 
и появата на терапия за тях не изглежда 
далеч. От експерименти в космоса се роди 
и нова концепция за лечение на ракови забо-
лявания, по която в момента работят най-
големите биотехнологични компании. 

СТУДЕНИ ПЛАМЪЦИ
"Огън" и "топлина" са понятия, които са 
неразривно свързани в представите ни. Но 
при експеримента FLEX, свързан с разра-
ботването на методи за гасене на пожа-
ри в космоса, учените изведнъж забеляза-
ха, че една капка хептаново гориво изгаря 

без видим пламък и при температура, 
двойно по-ниска от тази на обикновената 
свещ. И преди това са произвеждани подоб-
ни "студени пламъци", но в земни условия не 
те траят дълго - обикновено частици от 
секундата. Докато на МКС могат да горят 
с минути, позволявайки на учените да ги 
изследват. Студените пламъци са ключови 
от гледна точка на екологията: докато при 
нормалното горене отпадните продукти са 
сажди, въглероден диоксид и вода, при тях 
се отделят въглероден моноксид и хформал-
дехид, на теория много по-лесни за улавяне 
и преработване, преди да замърсят атмос-
ферата. Може ли това да спаси автомоби-
лите с вътрешно горене? 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА
Питейната вода е задължително условие за 
живота - и въпреки това стотици милиони 
хора нямат достатъчно достъп до нея, а 
ситуацията само ще се влошава с проме-
ните в климата. 
На МКС, където водата се доставя на 
безбожно висока цена от планетата, пре-
работването й е жизненоважно. В момен-
та функциониращата на борда система 
преработва за повторна употреба 93% от 
използваната от космонавтите вода. Тех-
нологията бе усъвършенствана от NASA, 
стана доста по-евтина и вече се прилага и 
наземни пречиствателни станции, първата 
от които заработи в Ирак още през 2006 
година. 

ПРОТЕИНОВИ КРИСТАЛИ
В човешкото тяло има над 100 000 вида 
протеини. Всеки носи информация, ключова 
за здравето ни. Изследването на тези про-
теини чрез кристализирането им разширя-
ва значително разбирането ни за това как 
функционират собствените ни организми. 
Експерименти в тази посока на борда на 
МКС доведоха до важни открития в бор-

бата с най-различни болести - от рака до 
възпаленията на венците. Един от най-обе-
щаващите резултати е свързан с нелечи-
мото досега генетично заболяване, наре-
чено мускулна дистрофия на Дюшен (DMD). 

Благодарение на изследването в космо-
са бе разработено лекарство, което в 
този момент преминава през клинични 
изпитания. DMD не е чак толкова рядко 
заболяване - среща се при едно на 3600 
момчета. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МУСКУЛИ И КОС-
ТИ

Още отпреди Космическата епоха учени 
предупреждаваха, че това ще е най-големи-
ят риск от продължителни престои в кос-
моса - дистрофията на мускули и кости при 
липсата на притегляне. 
На борда на МКС бяха проведени няколко 
много важни изследвания, свързани с нама-
ляването на загубата на костна маса, и с 
медикаменти, насочени към миостатина, 
от който зависи състоянието на мускули-
те. Резултатите от такива изследвания 
могат да бъдат от полза не само за кос-
монавтите, но и за милиони души на пла-
нетата, страдащи от остеопороза и други 
подобни заболявания. 

ПЕТОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИЯТА
Преди четвърт век учените за пръв път ус-
пяха да произведат петото състояние на 
материята, наречено кондензация на Бозе-
Айнщайн (ако се чудите, първите четири 
състояния са твърди вещества, течности, 
газове и плазма). Това откритие им донесе 
Нобелова награда и отвори вратата към 
цяло ново поле във физиката. През 2018 
лабораторията Cold Atom на NASA, инста-
лирана на борда на МКС, създаде първата 
такава материя в космоса. Защо в космо-
са? Защото създаването на въпросната 
кондензация на Бозе-Айнщайн е възможно 
при свръхниски температури, близки до 
абсолютната нула (-273.15 градуса по Цел-
зий). Експериментът трябва да се случва 
във вакуум и, ако се провежда на Земята, 
гравитацията бързо залепя частиците за 
дъното на вакуумната тръба. На МКС не 
съществува такъв проблем и изследвания-
та са много по-лесни. А от тях би могла да 
произлезе истинска революция в квантова-
та физика, и в компютрите. 

ОРБИТАЛНА ИКОНОМИКА
Международната космическа станция изи-
гра съществена роля в развиването на т. 
нар. "орбитална", или "сателитна" икономи-
ка, оценявана днес на над 345 милиарда до-
лара. Това обхваща всевъзможни компании, 
ползвали станцията за ключови комерсиални 
изследвания - от Procter & Gamble, която бла-
годарение на изследването на колоидите на 
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МКС днес ни предлага по-добри шампоани и 
омекотатели за пране, до авиационни гиган-
ти като Northrop Grumman или SpaceX.

ФЕРМИ В КОСМОСА
При темпа на нарастване на земното на-
селение планетата скоро може да не ни 
стига, за да се изхранваме. Мечтите за по-
мащабни изследвания на космоса с човешки 
екипажи също преминават през умението ни 
да отглеждаме храна без гравитация. МКС 
спомогна за разработването на десетки 
нови техники в тази посока - увенчани на 10 
август 2015 от изяждането на първата са-
лата, отгледана извън планетата. Някои от 
намерените решения за осветяване и напоя-
ване вече се използват и на Земята, в тол-
кова нашумелите градски и подземни ферми. 

ОПОЗНАВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Някои физици смятат, че звездите, пла-
нетите и изобщо цялата видима материя 
представлява едва около 5% от нашата 
Вселена. Останалото се пада на т. нар. 
тъмна материя и тъмна енергия. Монти-
раният на МКС магнитен спектрометър 
Alpha 02 (AMS-02) търси доказателства 
именно за съществуването на тъмната 
материя, като до момента е проучил над 
100 милиарда космически частици. Земната 
атмосфера има сериозен ефект върху тях, 
затова такъв експеримент може да се из-
върши пълноценно само в космоса. 
Други два модула - NICER и MAXI - вече ни 
дадоха изобилие от информация за загадъч-
ни обекти в космоса като неутронни звез-
ди, черни дупки и пулсари. 

КОЛОИДНИ РАЗТВОРИ
Както подчертава NASA, пастата за зъби, 
3D-принтирането, фармацевтиката и заси-
чането на плаващи пясъци на Марс не из-
глеждат като области, свързани по какъв-
то и да било начин помежду си. Но всъщност 
и четирите отчитат сериозен напредък 
благодарение на изследванията върху коло-
иди и колоидни разтвори на борда на МКС. 
Колоиди се наричат смесите, в които едно 
вещество е равномерно разпределено във 
второ. Калната вода е колоиден разтвор, 
както и дресингът за салата ви. Възмож-
ността такива системи да се проучват в 
условия на относителна безтегловност е 
безценна за учените. От нея вече произля-
зоха няколко нови типа технически течно-
сти за бита. 
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2020: A Space  
Odyssey

They called it the most expensive fiasco 
in human history, a stillborn project, 
a meaningless black hole for money. 
Even Buzz Aldrin once said that the 

International Space Station (ISS) did not live 
up to the expectations. But 20 years later, this 
complex of orbital modules is still hovering over 
our heads and continues to enrich our knowledge 
at an enviable pace: a 420-tonne monument, 
showing us what humanity is capable of in the 
rare moments when it works together.
An offspring of the partnership of five space 
agencies (NASA, Roscosmos, Europe’s ESA, 
the Japanese JAXA and the Canadian CSA), 
the ISS has been permanently manned since 2 
November, 2000 - exactly two decades ago. The 

By KALIN NIKOLOV / Photography NASA, ESA

The International Space Station is 20 years old. Ten valuable discoveries  
it has given us so far

previous record for the longest manned object in 
space, the Soviet Mir station, was only 9 years.  
During this time, the ISS has grown significantly, 
reaching 109 metres in its longest part, and 
continues to orbit the Earth, about 410 km above 
the its surface, at a speed of 27,600 kilometres 
per hour. 
It is now difficult to calculate how much it is 
worth, but the initial cost of designing and 
launching the major components into orbit alone 
exceeded USD 150 billion. Virtually every day 
spent on board by one of the 240 astronauts 
has been worth an average of USD 7.5 million 
(almost three times cheaper than the stay at the 
older US station Skylab).
The ISS's first twenty years were filled with 

events, from funny incidents such as blocked 
toilets to the full-blown disaster with the breakup 
of the Columbia shuttle, which killed seven 
astronauts in February 2003 and froze much of 
the research for many years. And with all sorts 
of records and curiosities: the longest spacewalk 
(almost 9 hours, in 2001), the first space tourist 
(Dennis Tito, transported aboard the Soyuz 
module also in 2001 for USD 20 million), the 
first space participation in the Boston Marathon 
(in 2007 Sunita Williams ran the distance tied 
to a treadmill), the first space-grown lettuce (in 
2015). By the way, there are no refrigerators 
and freezers on board the ISS. Astronauts eat 
canned and dehydrated food. Arriving missions 
usually bring some ice cream and other fresh  
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 delicacies for the hungry dwellers.
But don't think that the International Space 
Station is just an ultra-expensive futuristic 
cooking exercise. Throughout those 20 years, 
the research conducted on board and the 
discoveries made have probably paid off in full. 
Let's recall only some of them.
 
MEDICAL RESEARCH 
Microgravity on board the ISS facilitates 
experiments and research that are not possible 
in full earth gravity. Thanks to them, science 
today recognises which proteins are associated 
with neurodegenerative diseases such as 
Alzheimer's disease, and the emergence of 
therapy for them does not seem far off. From 
experiments in space, a new concept for the 
treatment of cancer was born, which is currently 
being worked on by the largest biotechnology 
companies.
 
COLD FLAME 
"Fire" and "heat" are concepts that are 
inextricably linked in our minds. But in the FLEX 
experiment , which developed methods for 
extinguishing fires in space, scientists suddenly 
noticed that a drop of heptane fuel burned 
without a visible flame and at a temperature half 
that of an ordinary candle. A similar "cold flame" 
had been produced before, but in terrestrial 
conditions it did not last long - usually fractions 
of a second. While on the ISS it can burn for 
minutes, allowing scientists to study it. The cold 
flame is crucial from an environmental point of 
view: while in normal combustion waste products 
turn into soot, carbon dioxide and water, it emits 
carbon monoxide and formaldehyde, in theory 
much easier to capture and process before 
polluting the atmosphere. Can this save internal 
combustion vehicles?

WATER PURIFICATION
Drinking water is a prerequisite for life, and 
yet hundreds of millions of people do not have 
enough access to it, and the situation will only 
get worse with climate change. 
On the ISS, where water is delivered at an 
outrageously high price from the Earth, its 
processing is vital. The on-board system 
currently recycles 93% of the water used by 
astronauts. The technology was improved by 
NASA, became much cheaper and is now being 
used at water purification plants, the first of 
which was launched in Iraq in 2006.
 
PROTEIN CRYSTALS
There are over 100,000 types of protein in the 
human body. Each of them carries information 
that is key to our health. Studying these 
proteins by crystallising them greatly expands 
our understanding of how our own organisms 
function. Experiments in this direction aboard 
the ISS have led to important discoveries in the 
treatment of a variety of diseases - from cancer 

to gingivitis. One of the most promising results 
is related to a hitherto incurable genetic disease 
called Duchenne muscular dystrophy (DMD). 
Thanks to space research, a drug has been 
developed that is currently undergoing clinical 
trials. DMD is not a rare disease - it occurs in 
one in 3,600 boys.
 
MUSCLE AND BONE RECOVERY
Even before the Space Age, scientists warned 
that this would be the greatest risk of prolonged 
stay in space - the dystrophy of muscles and 
bones in the absence of gravity. 
On board the ISS, several very important studies 
have been conducted to reduce bone mass loss 
and design medications targeting myostatin, 
on which muscle condition depends. The 
results of this research can be useful not only 
for astronauts, but also for millions of people 
suffering from osteoporosis and other similar 
diseases.
 
THE FIFTH STATE OF MATTER
A quarter of a century ago, scientists first 
succeeded in producing a fifth state of matter 
called Bose-Einstein condensate (if you are 
wondering, the first four states are solids, liquids, 
gases, and plasma). This discovery brought them 
the Nobel Prize and opened the door to a whole 
new field in physics. In 2018, NASA’s Cold Atom 
Laboratory, installed on board the ISS, created 
the first such matter in outer space. Why there? 
Because the creation of the Bose-Einstein 
condensate is possible at ultra-low temperatures 
close to the absolute zero (-273.15 degrees 
Celsius). The experiment must take place in a 

vacuum environment and, if conducted on Earth, 
gravity quickly sticks the particles to the bottom 
of the vacuum tube. There is no such problem 
on the ISS and research is much easier. And this 
could make a real revolution in quantum physics 
and in computers. 
 
ORBITAL ECONOMY
The International Space Station has played a 
significant role in the development of the so-
called "orbital" or "satellite" economy, valued 
today at over USD 345 billion. This includes all 
sorts of companies that have used the station 
for key commercial research - from Procter 
& Gamble, which thanks to the study of the 
colloids on the ISS, offers us better shampoos 
and fabric softeners, to aviation giants such as 
Northrop Grumman or SpaceX. 
 
FARMS IN SPACE
At the current rate of population growth, the 
Earth may soon be unable to feed us. Dreams 
of larger-scale manned space exploration also 
pass through our ability to grow food without 
gravity. The ISS has helped develop dozens 
of new techniques in this direction - crowned 
on 10 August, 2015 by the eating of the first 
lettuce grown outside the planet. Some of the 
discoveries on lighting and irrigation are already 
used on Earth, in the much talked about urban 
and underground farms.
 
GETTING TO KNOW THE UNIVERSE
Some physicists estimate that the stars, planets, 
and all visible matter in general make up only 
about 5% of our universe. The rest is the so-
called dark matter and dark energy. The ISS-
mounted magnetic spectrometer Alpha 02 (AMS 
-02) is looking for evidence of the existence 
of dark matter, and has so far studied more 
than 100 billion cosmic particles. The Earth's 
atmosphere has a serious impact on them, so 
such an experiment can be fully performed only 
in space.
Two other modules - NICER and MAXI - have 
already given us a wealth of information about 
mysterious objects in space such as neutron 
stars, black holes and pulsars.
 
COLLOIDAL SOLUTIONS
As NASA points out, toothpaste, 3D printing, 
pharmaceuticals, and the detection of floating 
sands on Mars do not appear to be areas 
connected in any way. But in fact, studies of 
all four of them are making significant progress 
thanks to research on colloids and colloidal 
solutions on board the ISS. Colloids are mixtures 
in which one substance is evenly distributed in 
another. Muddy water is a colloidal solution, as 
is the dressing for your salad. The possibility of 
studying such systems in conditions of relative 
weightlessness is invaluable to scientists. 
Several new types of technical household liquids 
have already emerged from it. 
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THE WONDER PLANET
Победителите в тазгодишния Wildlife photographer of the year бяха 
обявени на 13 октомври на първата в историята на фотографския 
конкурс "виртуална" церемония. След това отличените снимки 
ще са в основата на специална изложба в британския Музей на 
естествената история. Ето някои от отличените кадри. 

The winners of this year's Wildlife photographer of the year competition wеre 
announced on October 13th at a virtual awards ceremony, and then will be a 
subject of a special exhibition at the british Natural History Museum. Meanwhile 
take a look at the some of the best photographs this year. 

All images courtesy by The Natural History Museum

ПЛАНЕТАТА  
НА ЧУДЕСАТА

Прегръдката, Сергей Горшков, голяма награда на журито
The Embrace, by Sergey Gorshkov, Adult Grand Title Winner 2020

Разяреният лебед, от Алберто Фантони
Raging Cob, by Alberto Fantoni

Нощен ловец, от Йонас Класон
Night Hunter, by Jonas Classon
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Позата, Могенс Троле
The Pose, by Mogens Trolle

Бизнес в задната стаичка, от Пол Хилтън. Малкият макак е откраднат от групата му, за да бъде продаден на нелегалния 
пазар в Индонезия като домашен любимец или за медицински експерименти
Backroom Business, by Paul Hilton. A young macaque, separated from its group, is being sold at the illegal pet market in Indonesia

PHOTOGRAPHY
WILDLIFE
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Детска игра, от Йоси Ешбол. Тези млади нубийски ибекси са разновидност на дивите кози
Kids’ Game, by Yossi Eshbol. These young nubian ibex are a type of wild goats

Захарна слабост, от Бернхард 
Шуберт. Мравките се хранят 
със сладката роса, която това 
насекомо от вида Fulgoroidea 
отделя при усвояването на 
листата
Sugar Suckers, by Bernhard Schubert. 
These ants are feeding on the sweet 
honeydew the planthopper insect 
excretes as a digestive waste product
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Човката, от Чаба Дароци
The Beak, by Csaba Daroczi

Теченията на живота, от Лоран Балеста. Подводен кадър от Френска Полинезия
The Current of Life, by Laurent Ballesta. Underwater image from French Polynesia
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Щом мама каже "тичай", от Шанюан Ли. Това са група тибетски Паласови котки, наричани още манули
When Mother Says Run, by Shanyuan Li. A group of playfull Pallas's cats in Tibet

PHOTOGRAPHY
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Подводна галактика, от Доменико Триподи. 
Медузата Pelagia noctiluca се среща 

навсякъде в тропически води, включително и 
в Средиземно море

Underwater Galaxy, by Domenico Tripodi. The 
Mauve Stinger jellyfish is found worldwide in 

tropical and warm temperate waters
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Щастлива двойка, от Хайме Кулебрас
The Happy Couple, by Jaime Culebras

Медуза-бавачка, от Сонда Кай. Малката рибка се крие под 
камбанката на медузата от хищници
Jelly Nanny, by Songda Cai. The little fish is swimming under a 
jellyfish’s bell to seek refuge from predators
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Змия срещу орел, от Самбат Субайа
Snake Versus Eagle, by Sambath Subbaiah
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Претенциозен берач, от Макс Уо
Top Picker, by Max Waugh

Късна доставка, от Катрин Добинс Д'Алесио
Late Delivery, by Catherine Dobbins d’Alessio

PHOTOGRAPHY
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Жил Норман, старши вицепрезидент на Renault Group, 
пред Bulgaria ON AIR

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

П очти всички страни в Евро-
па вече насърчават активно 
електромобилите и делът им 
расте с рекордни темпове 

през 2020. Но трайна ли е тази тенден-
ция? Могат ли електрическите коли да 
носят печалба на производителите си? 
Когато станат масови, ще представля-
ват ли заплаха за енергийните системи? 
Или за екологията, с купчините стари 
батерии. "Колела", автомобилното пре-
даване на Bulgaria ON AIR, зададе тези 
въпроси на един от хората, от които 
всъщност зависят отговорите: Жил Нор-
ман, старши вицепрезидент на групата 

ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ 
НЯМА ДА СЕ 
ОТРАЗЯТ НА 
ЕНЕРГИЙНИТЕ 
СИСТЕМИ

Renault, отговарящ за електромобилите 
и мобилните услуги. 

Господин Норман, Renault неведнъж заявя-
ва, че е близо до постигането на печалба 
от своите електромобили. Колко близо 
е всъщност, и какво доведе до това по-
ложение?
Ясно е какво искаме да постигнем - елек-
трическите автомобили да станат мно-
го доходен и основен бизнес за групата 
Renault. Доходен означава да постигнем с 
тях средната норма на печалба за групата. 
Основен означава да им се пада повече от 
двуцифрен дял от оборота ни. 

За целта ние първо подобрихме много те-
кущата генерация електромобили. При Зои 
например увеличихме пробега с около 100 
километра, което го направи по-смислено 
за масовия купувач...
Това увеличава обемите, разбира се. До 
момента имаме 100 процента ръст спрямо 
миналата година. И най-после ни позволява 
икономии от мащаба. При 30 000 коли го-
дишно такива ефекти няма. Но при 100 000 
годишно вече се проявяват. 
Междувременно понижихме чувствително 
себестойността на батериите. 
Сега ни остава да направим още една ре-
шаваща стъпка, и ние вече я показахме през 

"В днешната 
50-киловатова 
батерия на Zoe 
има енергия 
да захранва 
един нормален 
дом за 6-7 дни. 
Включително 
отоплението"
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октомври: новата CMF електрическа плат-
форма, която ни позволява да намалим себе-
стойността с 30 процента. Разработихме 
и собствен електромотор, много по-мощен 
от досегашните, и с 20% по-евтин за про-
изводство. 
Така че, за да отговоря кратко, ние вече 
сме на плюс от нашите електромобили, и 
ще подобрим това още повече с дебюта на 
новата ни гама през 2021 година. 

Вие самият имате доста опит от Ла-
тинска Америка, Африка и Близкия из-
ток. Това са все региони, които едва 
ли скоро ще станат електрически. Оче-

видно на производителите ще се нало-
жи да създават успоредно по две гами -  
една за Европа и Китай, и една за оста-
налия свят. Как ще се отрази това на 
маржовете?
Имате право. Електромобилите ще се на-
лагат с различна скорост в различните 
страни. Например в България, както знае-
те, делът на електрическите автомобили 
е едва около половин процент, когато на 
повечето места в Европа е 4.5 - 5-5 процен-
та. Виждате, че има разлика не само между 
отделните региони в света, но дори и меж-
ду страни от един и същи регион. 
Важното за нас е да определим кои ще 

са основните електрически пазари. През 
тази година това ще е Европа, която 
изпреварва Китай. Тези два региона са 
главният ни фокус. Така че ни трябва до-
бър баланс между електрифицираната ни 
гама, която е насочена най-вече към Евро-
па, и по-традиционната гама с вътрешно 
горене, насочена към пазарите, които не 
са още готови за разцвет на електромо-
билите. Вярно е, че няма как да създаваме 
всички необходими технологии за всички 
отделни пазари. Нямаме толкова разво-
ен капацитет, а и би се отразило зле на 
възвръщаемостта. Затова се налага да 
избираме. За Европа например в някакъв   
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 момент ще трябва да намалим, или даже 
да се откажем от дизеловата техноло-
гия. За други региони няма да създаваме 
електрифицирани модели. Ще трябва да 
намалим броя на продуктите за всеки ре-
гион, и да предлагаме онези, които са най-
подходящи за конкретния пазар. 

Споменахте България. Готвите се да 
предложите в Европа Dacia Spring, която 
ще свали много летвата за притежава-
нето на електромобил. Какво представя-
не очаквате от този модел на източно-
европейските пазари?
Още не сме си поставили конкретни цели. 
Целта е да разширим електрическата си 
гама така, че да покриваме колкото може 
нуждите на потребителите. През 2016 
електромобилите ни отговаряха на необ-
ходимостите на не повече от 30 на сто 
от клиентите. Но през 2022 година ще сме 
вече над 80%. Ще покриваме всичко, което 
типичният потребител в Европа прави с 
колата си. 
Dacia Spring е стъпка от тази стратегия. 
Тя ще дойде с много разумна цена, като 
най-достъпния електромобил изобщо в Ев-
ропа. Няма да има голям обхват - около 220 
километра - но ще е всичко, от което се 
нуждаете в града. 

Както казвате, средният обхват на елек-
тромобилите порасна чувствително на-
последък. Но успоредно с това порастна-
ха цената и теглото им. Ще продължи ли 
тази тенденция и занапред? Или може би 
ще започнем да се борим с тревогата за 
обхвата по други начини, примерно като 
увеличим зарядните станции?
Това е много добър въпрос. Първоначално 
имахме нещо като състезание за увелича-
ване на обхвата. Защото не постигахме 
минимума, необходим да убедим хората 
да преминат на електричество. При 300 
километра пробег с предишното Renault 
Zoe започнахме да го достигаме. Сега, с 
400 и повече километра, повечето кли-
енти ни казват, че не се нуждаят от до-
пълнителен пробег, а искат възможности 
за по-бързо зареждане. С бъдещия Megane 
e-Vision ще могат за по-малко от половин 
час да заредят два часа каране. А когато 
могат да зареждат бързо, вече няма да 
им трябва по-голяма, по-скъпа и по-тежка 
батерия. 

Като говорим за батерии, все още лъв-
ският пай от доставките идва от ки-
тайски, корейски и японски производите-
ли. Могат ли европейските компании да 
намалят тази си зависимост?
Има много инициативи в тази посока. Ние 
помолихме нашия основен доставчик LG 

Chem да произвежда не в Корея, а в Европа. 
Отделно има много компании, които разра-
ботват нови типове батерии в Европа. 
Това е добре и за ограничаване на разходи-
те, и за намаляване на стратегическата 
зависимост. Вярно е, че повечето такива 
инициативи са твърде млади и ще минат 
поне още година-две, преди да видим ре-
зултатите. На нас са ни нужни надеждни 
и безопасни батерии на разумна цена и в 
големи обеми. 
Много е важно също да мислим за следва-
щото поколение батерии. Особено онези 
с твърд електролит, което би било голям 
пробив. Но за момента никой не е овладял 
тази технология. Европа е добра в такива 
фундаментални изследвания, има капаци-
тета да ги въведе в масово производство, 
има и достатъчно заинтересовани инвес-
титори. 

Има ли все още скрити страни при ба-
териите? Възможно ли е например капа-
цитетът за рециклиране на батериите 
да не е достатъчен, когато станат на-
истина масови? Някои експерти казват, 
че и електропRenaultсната мрежа не е 
подготвена за такива натоварвания и се 
нуждае от реконструкция за трилиони 
евро...
От досегашния ни опит мога да кажа две 
неща. Първо, имаме достатъчен капацитет 
за рециклиране, и за повторно използване 
на материали като кобалта например...
Другото, което вече знаем, е че батерии-
те ни ще имат по-дълъг живот от самите 
автомобили. Една кола живее 10-15 години. 
След това ще рециклираме самата нея, но 

пакетът с батериите ще има още около де-
сет години живот. 
Втори живот, както го наричаме. В него тя 
ще се използва за складиране на енергия. 
Това е досега фаталното липсващо звено 
при възобновяемата енергетика. 
Знаете, енергията от възобновяеми източ-
ници е непостоянна - зависи от слънцето, 
вятъра, деня и нощта. А мрежата трябва 
да е постоянна и стабилна. Нужен е буфер 
между двете. Досега го нямахме, но бате-
риите ни могат да бъдат такъв буфер. Вече 
използваме някои от тях по този начин. 
Не очакваме рециклиране в сериозни маща-
би още 6-7 години. 
Вторият аспект, който споменахте, е 
мрежата. 
Ако приемем, че в Европа ще има 10 милиона 
електромобила по улиците, те са едва око-
ло 1 процент от достъпното електричест-
во. Тоест производството на енергия няма 
да се повлияе от елекромобилите. 
Имаме уникалната възможност да скъса-
ме с традиционния модел, при който ав-
томобилът еднопосочно получава енергия 
от бензиностанцията. Той не би могъл да 
я върне. Докато електромобилът може. 
Работим върху обратими зарядни, които 
ще позволяват да се връща енергия към 
мрежата. 
В днешната 50-киловатова батерия на Zoe 
има енергия да захранва един нормален дом 
за 6-7 дни. Включително отоплението. 
След две-три години ще можеш да се прибе-
реш вечер у дома, да включиш къщата към 
колата си и да черпиш ток от нея, когато 
цената на електричеството от мрежата 
е най-висока. После можеш да зададеш на 
колата да се зареди в два часа през нощта, 
когато цената е най-ниска. 
Затова електрическите компании вече 
не виждат в електромобилите заплаха, 
а уникален начин да стабилизират мре-
жите си. 

Нека поговорим малко за другата област, 
за която отговоряте - мобилните услуги. 
Кои услуги биха могли да носят печалба 
на Renault след, да кажем, десет години?
Смятаме, че след 10 години количеството 
изминавани километри все още ще нара-
ства в Европа. Но поне трима от десет 
клиенти вече няма да са собственици на 
автомобили, а ще ги ползват срещу запла-
щане. Тези 30% от хората ще са тласнати 
натам от регулации, или от собствения си 
разум. Днес плащаш цялата цена на авто-
мобила, и го ползваш едва в 5% от време-
то. В бъдеще ще можеш да плащаш само за 
тези 5 процента. 
Ние сме водещият доставчик на електро-
мобили за споделяне в Европа, което е пър-
вата стъпка в тази посока. Но клиентите 
ще очакват повече в бъдеще. 

Батериите ни 
ще имат по-
дълъг живот 
от самите 
автомобили. Една 
кола живее 10-15 
години. След това 
я рециклираме, 
но пакетът с 
батериите ще 
има още около 
десет години 
живот
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Electric Vehicles Won't  
Impact Energy Systems

Almost all countries in Europe are 
already actively encouraging electric 
vehicles and their share is growing at 
a record-high speed in 2020. Will this 

trend stay? Can electric cars bring a profit to 
their makers? When they become mainstream, 
will they threaten the energy systems or to the 
environment, with their tons of old batteries? 
Bulgaria ON AIR's cars show, Wheels, asked 
one of the people on whom the answers to these 
questions depend - Gilles Normand, Groupe 
Renault's Senior Vice President in charge of 
electric vehicles and mobile services. 

Q: Mr. Normand, Groupe Renault has stated 
on several occasions that it is close to 
achieving profitability on its electric vehicles. 
How close is that really and how did you 
make this progress? 
 
A: What we intended to do is very clear - we 

By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHUTTERSTOCK

Gilles Normand, Groupe Renault Senior Vice President, speaks to Bulgaria ON AIR 

want our electric vehicles to become what 
we call a profitable core business of Groupe 
Renault. Profitable means that we are aiming 
to progressively reach the average developed 
profitability of Groupe Renault. In addition, core 
means that it should be more than a double digit 
of our turnover volume.
For that purpose, we have significantly improved 
the current generation of electric vehicles. The 
Zoe, for example, has had its range increased by 
around 100 km, which makes it more appealing 
to more rational and mainstream buyers...
That, of course, increases volumes. So far, we 
have 100% growth compared to last year with 
the new Zoe and we are on the path of reaching 
close to 100,000 units per year. Reaching this 
production figure starts to trigger the scale effect. 
Meanwhile, we have improved the battery cost. 
Another breakthrough step, which we already 
presented in October, is the CMF EV platform, 
which allows us to reduce costs by 30%. We also 

developed our own electric motor, which is more 
powerful and 20% cheaper to make. Therefore, I 
will answer briefly by saying that we are already 
positive on marginal profit level and with the 
volume increase and cost reduction effect of our 
current EVs, we have a good outlook with the 
products that will be manufactured based on the 
new platform towards the end of 2021. 

Q: You personally have a lot of experience 
in Latin America, Africa and the Middle East. 
These are all regions that are highly unlikely 
to become electric in the years to come. It 
seems that carmakers will have to develop 
two parallel car ranges simultaneously - one 
for Europe and China and one for the rest of 
the world. How does that affect profitability? 
 
A: Your point is valid. We will see EV adoption 
at different speeds, depending on countries and 
regions. For example, in Bulgaria the share   
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 of EVs is only 0.5% of the total market, while 
the average in Europe is 4.5-5.5%. You see 
how there is a gap not only between different 
regions, but between countries from the same 
region as well. It is important for us to recognize 
the main EV markets in the world. This year, 
the main such market will be Europe, which will 
overtake China. The latter will remain a very 
strong EV market, nevertheless. Therefore, we 
need a good balance between our EV models 
range, which will be targeting Europe, and our 
more traditional internal combustion models, 
which will be directed towards the markets that 
are not ready for full-blown EV adoption. It would 
be difficult to develop all the technologies for all 
markets because this would be too much for our 
R&D capabilities to handle. On the other hand, 
the return on our investments would not be 
sufficient. That is why we have to make choices. 
For example, in Europe, at some point in time 
we will have to reduce or even drop our diesel 
lineup. We will keep the internal combustion 
vehicles in other regions, where we won't be 
developing EV products. We will no longer have 
a global lineup and we will have to reduce to a 
certain extent the number of products offered 
in different countries in order to have the right 
technology for the right markets. 

Q: You already mentioned Bulgaria and the 
Dacia Spring will significantly lower the bar 
for owning an electric car in Europe. How do 
you expect this model to perform in Eastern 
European countries? 

A: We have not yet set any objectives, but our 
general goal is to expand our EV lineup so it can 
meet customers' demands as much as possible. 
In 2016, EVs could meet the usage demands of 
30% of customers, while in 2022 this figure will 
reach 80%. We will cover most of what the typical 
European customer is doing with their car. The 
Dacia Spring will have a very reasonable price 
and we want it to be the most affordable EV in 
Europe. Its range won't be huge - around 220 
km, but it will offer quite a lot for its price. 

Q: As you mentioned, the average range of 
electric cars has increased substantially in 
recent years. The price and weight of these 
cars have also increased. Do you see this 
trend continuing in the coming years? Or 
maybe we'll seek another remedy for the 
so-called "range anxiety", such as further 
developing the charging infrastructure? 

A: That is a very good question. Initially, we 
were in the race for improving the driving range, 
because we were not reaching the minimum 
threshold needed for people to consider owning 
an EV. Since we exceeded the 300 km range 
with the previous generation Zoe, we started 
to cross this very important line. Now, with the 
Zoe's range of close to 400 km and the 450 km 

for the next generation Megane e-Vision, we 
have started seeing that people do not need a 
better driving range, but capabilities to charge 
faster. The next generation Megane e-Vision 
will be capable of getting two hours of driving 
on less than 30 minutes of charging. When one 
can charge faster, there won't be a need for a 
bigger, pricier and heavier battery. 

Q: Speaking of batteries, the lion's share of 
them still comes from Chinese, South Korean 
and Japanese manufacturers. Is there a 
way for European carmakers to reduce their 

dependency on this? 

A: There are many initiatives in that direction. We 
have asked one of our main suppliers, LG Chem, 
to move their battery production from Korea to 
Europe. There are also many companies willing 
to invest in battery manufacturing processes 
in Europe. This is beneficial for reducing both 
costs and strategic dependency. This takes time, 
because those initiatives just started a couple 
of years ago and it will take another couple of 
years before we can see concrete results. We 
need reliable and safe batteries at a reasonable 

Renault Megane E-vision
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cost produced in high volumes. 
 
It's very important to think about the next 
generation of batteries, especially solid-state 
batteries, which is a technological breakthrough. 
However, no one has managed to master this 
technology as of today. Europe is good when it 
comes to fundamental research and combining 
it with manufacturing processes. There is also a 
will to invest. 

Q: Are there still any hidden aspects of 
electric car technology? For example, could a 

problem occur with the recycling of batteries 
when such cars become truly mass produced? 
Could the electricity grid pose a problem, 
which some experts claim is not suited for 
such loads and could need revamping that 
could cost billions of euros? 
 
A: Based on our experience, I can say two 
things: first, that we have a good capability to 
recycle batteries and reuse materials, such as 
cobalt... 
Another thing we already know is that the 
batteries themselves can have a longer life than 

cars. A car's lifespan is around 10-15 years, 
after which it will be recycled, but the battery 
pack will have an additional ten years on top 
of that. We call this a second life, during which 
the battery will be used for storing energy. That 
is the fundamental missing link for renewable 
energy. 
As you know, renewable energy sources are not 
reliable, as they depend on the amount of sun, 
wind, etc. The power grid needs to be stable and 
a buffer is needed for that purpose. We did not 
have it until now, but batteries can serve this 
purpose. We are already using some of them in 
this way and don't expect large-scale recycling 
in the next several years. 
The second aspect you mentioned is the grid. 
If we accept that there are 10 million EVs 
in Europe, they would take up just around 1 
per cent of the available electricity, meaning 
that they would not change much in terms 
of electricity production in Europe. We have 
the unique opportunity to go beyond what is 
"traditional" in the car business, where an 
internal combustion car just takes petrol from 
the petrol station and this transfer of energy 
is one way only. We are working on reversible 
charging technologies that will allow to return 
electricity to the grid when it's needed. The 
50 KW battery of the current Zoe generation 
holds energy sufficient to power an average 
household for several days, including heating. A 
couple of years down the road, when you come 
back home in the evening, you can connect 
your house to use low-cost energy from your 
car, instead of paying the high-cost electricity 
from the grid. Then you can recharge your car 
during the night, when the electricity from the 
grid is cheapest. That is why energy producers 
are no longer seeing electric vehicles as a 
threat, but as a huge opportunity for them to 
reduce future investments in stabilizing the 
network. 

Q: Let's talk a little bit about your other 
area of expertise - mobility services. What 
services do you expect to make money for 
Renault in ten years' time? 

A: We believe that the number of kilometers 
driven will still be increasing in Europe ten 
years down the road. However, close to three 
out of every ten customers will no longer be 
purchasing and owning a car, but instead will 
use and pay for mobility services. These 30% 
of people will be pushed in that direction by 
regulations or their own common sense. Right 
now, car owners are paying the full 100% 
price of their car, but only use it around 5% 
of the time. In the future, they can only pay 
for those 5%. 
We are the leading EV car sharers in Europe, 
which is the first step in that direction. Customers' 
expectations, however, will also be increasing in 
the future. 
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Компанията представи официално новия си флагман, наречен iX

BMW най-после представи официално 
дългоочаквания си нов електрически 
флагман. Той ще се нарича не iNext, 
както бе познат концептуалният 

модел, а само iX, и производството му ще за-
почне още идната година. "Това е еталонът, 
който очертава нашето бъдеще като компа-
ния", заяви при премиерата главният изпълни-
телен директор на BMW Оливер Ципсе. 
Както се очакваше, окончателният дизайн 
е доста далеч от ръбатите и спорни форми 
на прототипа. Необикновено изтънените 
предни и задни светлини са запазени, но не 
са вече чак толкова агресивни. Като цяло 
силуетът е максимално заоблен - "като до-
бре огладен камък", както се изрази глав-
ният дизайнер на BMW Адриан ван Хойдонк. 
Дръжките на вратите са интегрирани в 
корпуса, очертанията са максимално изчис-
тени и iX постига коефициент на въздушно 
съпротивление от едва 0.25 - рекорд за ав-
томобил с SUV пропорции. iX е с височина-
та на X6, но с размери на колелата като 
при X7. 
Още по-изчистен е интериорът. "Вдъхнови-
хме се от модерната архитектура - иска-
хме да създадем нещо като уютно ателие, 
с удобни седалки, голям екран и почти нищо 
друго", обяснява ван Хойдонк. iX е най-слож-
ният автомобил, създаван някога от BMW, 
но целта на дизайнерите е тази сложност 
да не достига до собственика и колата да 
е изключително лесна за ползване. 
IX ползва иновативни извити дисплеи със 
сензорни функции. Този за приборите е 12.3 
инча, а този на информационната система 

РЕВОЛЮЦИЯТА  
НА BMW

е рекордните на BMW 14.9 инча. 
Повечето бутони са изчезнали, но не всич-
ки. Част са вградени като сензори в дър-
вената декорация зад скоростния лост. 
Отпадането на централния тунел е осво-
бодило много пространство на задния ред. 
Задвижването е поверено на два електро-
мотора, чиято комбинирана максимална 
мощност ще надхвърля 500 конски сили и 
ще ускорява автомобила от 0 до 100 км/ч 
за под 5 секунди - точните числа ще бъдат 
оповестени по-късно. BMW обещава по-
требление на енергия под 21 киловатчаса 
за 100 км по тестовия цикъл WLTP. 
Високоволтовата батерия с капацитет 
над 100 киловатчаса осигурява обхват от 
над 600 километра с едно зареждане. Освен 
това iX ще е способно да се зарежда при 
200 киловата, при което за попълването на 
батерията от 10% до 80% заряд ще са нуж-
ни само 40 минути. Десетминутно зарежда-
не добавя 120 километра пробег. 
iX е и първият автомобил на баварците с 
шестоъгълен волан, който в бъдеще ще се 
появи и в други модели. Като опция се пред-
лага панорамен стъклен покрив от специа-
лен полимер, който може да се затъмнява 
електрохроматично с едно натискане на 
бутон. Освен това от BMW обещават и ра-
дикално различно преживяване за меломани-
те с новата опционална аудиосистема от 
Bowers & Wilkins с 30 говорителя, активно 
шумопотискане и Surround eфект. За под-
силване на въздействието на музиката в 
предните седалки са вградени магнитни 
вибратори. 
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BMW's Revolution  
Is Finally Here 

BMW finally unveiled its long-awaited 
new flagship electric car. It won't be 
called iNext, as the concept model, but 
simply iX, and its production will start 

as early as next year. BMW's CEO Oliver Zipse 
described it as the standard that will define the 
company's future. 
As expected, the final design is quite different 
than the prototype. The curious headlights 
and rear lights have been kept, but they're no 
longer that aggressive. The overall shape is 
well rounded, like "a smoothly polished stone", 
as BMW's chief designer Adrian Van Hooydonk 
said. The door handles have been integrated 
into the body, the shape outline has been 
smoothed out to a maximum, allowing the iX 
to achieve a drag coefficient of just 0.25 - a 
record for a car with SUV proportions. The iX 
is as tall as the X6, but its wheels are the same 
size as the X7's. 
The interior is even smoother. "We were inspired 
by modern architecture - we wanted to create 

The company officially presented its new flagship, called the iX 

something like a cozy studio, with comfortable 
seats, a big screen and almost nothing else," 
Van Hooydonk explained. The iX is the most 
complex vehicle ever built by BMW, but the 
designers' objective is for this complexity to 
not be felt by the owner and for the car to be 
exceptionally easy to use. 
The iX uses innovative curved displays with 
sensor functions. The one for the instruments 
is 12.3 inches big, while the one for the 
infotainment ystem is 14.9 inches, which is a 
record for BMW. Most buttons are gone, but not 
all. Some are built in as sensors in the wooden 
decoration behind the gear shift. The scrapping 
of the central tunnel has freed up plenty of room 
in the rear. 
The engine consists of two electric motors, 
whose combined maximum power will exceed 
500 hp, which will allow this car to accelerate 
from 0 to 100 km/h in under 5 seconds, but 
the precise numbers will be announced at 
a later point in time. BMW promises energy 

consumption under 21 kWh per 100 km under 
the WLTP test cycle. 

The high-voltage battery, with a capacity of over 
100 kWh, will offer a driving range of over 600 km 
on a single charge. In addition to that, the iX will be 
capable of charging at 200 kW, which means that 
filling up the battery from 10% to 80% capacity will 
take only 40 minutes. A ten-minute charge adds 
120 km to the range. The iX is the first vehicle by 
BMW to have a hexagonal steering wheel, which 
will appear on other models in the future as well. 
A panoramic glass sunroof, made of a special 
polymer, is offered as an extra. It will feature 
electrochromic shading, which can be turned on 
with the press of a button. In addition to that, BMW 
promise a radically different experience for music-
lovers with their new optional Bowers&Wilkins audio 
system with 30 speakers, active noise reduction 
and surround sound effect. Magnetic vibrators are 
installed in the front seats in order to enhance the 
musical experience. 
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Както винаги, новият Mercedes S-Class ни показва 
технологиите, които обикновените  

коли ще имат след 10-15 години

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография DAIMLER, КОЛЕЛА

През 1903 година Вилхелм Май-
бах създава един автомобил за 
Daimler, какъвто никой дотогава 
не е виждал. Казва се Mercedes 

Simplex 60 и е доста по-бърз, по-техноло-
гичен и доста по-комфортен от всичко на 
пазара. Фактически това е първата преми-
ум кола в историята. 117 години по-късно 
караме неговия пряк потомък - седмото по-
коление на S-класата. 

ЕСТЕСТВЕНО, SIMPLEX ПРИЛИЧА НА НОВА-
ТА SONDERKLASSE толкова, колкото парен 
локомотив прилича на съвременен влак на 
магнитна левитация. Но в дългата поре-
дица модели между тях с лекота можем да 
проследим постепенната еволюция на лукса 
при Mercedes. Например при доста редкия 
300SE Lang от началото на 60-те години. 
Това е кола от епохата, когато луксозните 
модели на Mercedes се рекламираха така: 
създадени от инженери, без да ни пука за 
разходите. 
Разбира се, много отдавна вече не е така. 
В тази компания, както и навсякъде, счето-
водителите имат главната дума. Но все 
още S-класата си остава нещото, с което 
Daimler показва своето бъдеще. Показва ни 
какви технологии ще има в масовите авто-
мобили след 5, 10 или 15 години.

ТЪКМО S-КЛАСАТА НАВРЕМЕТО ЗА ПРЪВ 
ПЪТ ВЪВЕДЕ ABS, електронния контрол 
на стабилността, радарния круиз контрол, 
LED светлините. Но какво ще добави към 
този списък новото поколение, означено 
като W223? 
На първо място, тази S-класа е постигнала 
нещо, което не се беше отдавало на пред-
шествениците й още от 70-те години - тя 
е дискретна на вид. Рубенсовите форми на 
предишните поколения са си отишли. Пред-
ните светлини са забележимо по-малки, 
очертанията са по-скоро елегантни, от-
колкото внушителни. Цялата кола изглежда 
сякаш поотслабнала, макар че всъщност е 
по-голяма от предишната. 

ЕФЕКТЪТ ОТ ТОЗИ ДИЗАЙН се изразява в 
рекордно нисък коефициент на въздушно съ-

противление - едва 0.22, направо нечувано 
в този сегмент. Разбира се, това намалява 
разхода, но в случая далеч по-важното е, че 
намалява шума. И то до изумителна сте-
пен. Eстествено, всички в този сегмент са 
доста обезшумени - и Аudi А8, и BMW Серия 
7. Досегашната S-класа също беше доста 
впечатляваща. Но тази е вече на съвсем 
друго ниво.
Едната причина е в аеродинамиката, в 
името на която конструкторите дори са 
заменили добрите стари ръкохватки на 
вратите с прибиращи се, като при Теsla. 
Втората е в самото количество обезшу-
мяващи елементи. Звукопоглъщащата пяна 
тук не е добавена после, а е вградена в 
самите панели на автомобила още при из-
работването им. В резултат можете наис-
тина пълноценно да се насладите на аудио-
системата Burmester с 31 говорителя. 

МИНУСЪТ Е, ЧЕ НЕ ЧУВАТЕ МНОГО-МНО-
ГО ДВИГАТЕЛИТЕ, а те си заслужават. В 
България като начало ще се предлагат три 
вeрсии на S-класата, всичките със задвиж-
ване на четирите колела и с 9-степенен 
автоматик. Два от тях са варианти на 
шестцилиндровия дизел - 350d, с 286 коня и 
стартова цена около 215 000 лева, и 400d, с 
330 коня за 229 000 лева. 
Над тях стои класиката S500, с шестци-
линдров бензинов агрегат, съчетан с 
48-волтова хибридна система. Тук мощ-
ността е 435 коня, с още 22 допълнителни, 
които може да добави стартер-генерато-
рът при нужда. Ускорението от място до 
100 км/ч отнема само 4.9 секунди. За да го 
имате, трябва просто да отидете при ди-
лъра с четвърт милион лева. И даже ще ви 
върнат една стотачка.

ДОГОДИНА ЩЕ ИМА И ПЛЪГ-ИН ХИБРИД 
с още по-добра динамика. Само че, честно 
казано, не мислим, че тя ви е нужна. Новата 
S-класа е много приятна за каране, директ-
на и учудващо повратлива. Но целта й не е 
да ангажира шофьорските ви умения - тък-
мо напротив. Тази кола иска да ви отпусне. 
Като споменахме повратливост, ето и 
другата голяма новост: завиващи задни   
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 колела. Срещали сме ги при доста други 
модели, от Renault до Аudi. Но тук те могат 
да се отклоняват с рекордните 10 градуса. 
Ефектът е смайващ: тази гигантска гемия 
има същия радиус на завой като дребната 
А-класа. 

АДАПТИВНОТО ОКАЧВАНЕ НА MERCEDES 
е усъвършенствано допълнително и вече се 
самонастройства до 1000 пъти в секунда. 
Комфортът на возене е толкова добър, че 
спирате да го забелязвате. Окачването 
може да повдигне странично колата с до 8 
сантиметра, за да ви предпази при страни-
чен удар. Има и нова въздушна възглавница 
за пътниците отзад. 
Освен всичко друго, новата S-класа може и 
да се кара съвсем сама. Тя има автопилот 
от трето ниво - също като в Тesla, само 
че тук той не разчита само на камерите, 
а и на радари и лидари. И не се нуждае не-
пременно от ясна маркировка, което го пра-
ви използваем даже и в България. Има само 
един проблем: системата няма да се акти-
вира в страна, където не е разрешена от 
закона. Но все пак е, тогава можете прос-
то да оставите тази кола да се кара сама. 
Тя следва пътя, завива сама, може да спира 
при нужда, да потегля пак сама, може да из-
преварва сама... Всъщност единственото, 
което иска от вас, е да следите пътя с очи. 
Две камери в таблото през цялото време 
ви наблюдават и ако откъснете за дълго 
поглед, ще ви направят забележка. 

ИНАЧЕ САМАТА КОЛА СЛЕДИ НЕ САМО 
ПЪТЯ отпред, но и всички останали превоз-
ни средства, пешеходци и велосипедисти 
около вас. И може сама да предприема из-
бягващи маневри. Все пак не ви съветваме 
да се доверявате сляпо на тази система, 
защото, както казва един от любимите ни 
писатели, естествената глупост побеж-
дава изкуствения интелект в девет от де-
сет случая.
Новостите в интериора са толкова мно-
го, че трябва да ги изброим телеграфно. 
В чест на китайските клиенти тук е мон-
тиран най-големият екран, слаган изобщо 
някога в Mercedes. На по-старомодните 
клиенти вероятно ще им липсват удобните 
бутони. Но утехата е, че гласовият асис-
тент може да управлява всички функции, 
знае 27 езика и когато е свързан, на прак-
тика разбира почти всичко, което казвате. 
Ако загуби връзка с интернет, леко оглупя-
ва и тогава трябва да формулирате по-ясно 
командите си. 

HEAD-UP ДИСПЛЕЯТ СЕ РЕГУЛИРА САМ 
благодарение на вътрешните камери и ви-
наги е на нивото на очите ви. Освен това 
добавя "обогатена реалност". Звучи като 
нещо, измислено от рекламния отдел да 

баламосва клиентите. Но на практика е 
най-полезната новост, откакто изобщо съ-
ществуват навигациите. Динамично дви-
жещите се стрелки ви сочат пътя по-ясно, 
отколкото ако имахте до вас професиона-
лен навигатор. Винаги ще знаете точно в 
коя лента да се строите. И трябва да сте 
идиоти, за да изпуснете някоя отбивка. Ма-
кар че ние постигнахме и това. 
Новите светодиодни светлини разполагат 
с общо 2.6 милиона пиксела - повече от 
FullHD екран на лаптоп, и на теория биха 
могли да прожектират филм на асфалта 
пред вас. 
Материалите са първокласни и отлично из-
работени, мястото е дори мъничко повече, 
отколкото в предишната S-класа, а багаж-
никът е пораснал до 550 литра обем. 
Колкото до седалките, те заслужават от-
делна статия - или даже поема. Във всяка 
от тях има по цели 19 мотора - 8 за на-
стройките, 4 за масажа, 5 за вентилаци-
ята, и по един за страничните опори и за 
екрана на гърба. Масажните режими са де-
сет на брой. 
Още 17 стъпкови мотора ще откриете в 
климатика, който тук се нарича "термот-
роник". 
Между другото вентилацията и подгря-

ването на седалките са серийно оборуд-
ване. 
За споменатия ваш четвърт милион лева 
ще получите също кожен волан и салон, 
парктроник с камера, отопляеми чистач-
ки, скенер за пръстов отпечатък, с който 
да отключите персоналния си профил в 
мултимедията, автоматичен климатик и 
няколко USB-c порта за бързо зареждане. 
Серийни са също 19-цоловите джанти, ав-
топилотът и самата мултимедия. Но не 
се тревожете, че Mercedes могат да ви 
лишат от възможността да похарчите 
парите си. 

ЕКСТРИТЕ СА ЦЕНООБРАЗУВАНИ като за 
тоталитарни лидери: за металик се допла-
ща 2400 лева. Ако искате кожа напа в сало-
на, още 4500. Приятните елементи от оре-
хово дърво и алуминий по таблото струват 
7700 лева. Триизмерният дисплей пред шо-
фьора - още една новост в това поколение - 
добавя 2400 лева. Пълната версия на аудио-
системата Burmester струва 16 хилядарки 
- колкото добре оборудвана Dacia Sandero. 
Но така и трябва да бъде. Защото 117 го-
дини по-късно S-класата е същото, което 
някога бе и Simplex - машина, с която се на-
граждавате, ако успеете в живота. 
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GUESTS FROM  
THE FUTURE 

In 1903, Wilhelm Maybach built a car for 
Daimler that was never seen before. Its 
name was Mercedes Simplex 60 and it 
was quite faster, more technologically ad-

vanced and comfortable than anything offered 
on the market at the time. Basically, it was the 
first luxury vehicle in history. Fast forward 117 
years later and we have its direct ancestor - the 
seventh generation S-Class. 

OBVIOUSLY, COMPARING THE SIMPLEX TO 
THE NEW SONDERKLASSE is like comparing a 
steam locomotive to a modern maglev (magnetic 
levitation) train. The great deal of generations be-
tween these two cars offer a glance at the gradu-
al evolution of luxury in Mercedes. The quite rare 
300SE Lang from the early 1960s is one example. 
This car was from the era when Mercedes' luxury 
models were advertised as follows: built by engi-
neers without any care for the costs.
Of course, this has changed a long time ago, as 
in this company, just like everywhere else, ac-
countants now have the last word. Nevertheless, 
the S-Class remains Daimler's tool for showing 
us its future. It demonstrates the technologies 
that will be used in mass-produced cars in five, 
ten and even 15 years. 

By KONSTANTIN TOMOV / Photography DAIMLER, WHEELS

As always, the new Mercedes S-Class comes with the technologies which regular  
cars will have 10-15 years down the road

IT WAS PRECISELY THE S-CLASS THAT FIRST 
INTRODUCED ABS, electronic stability control, 
radar-assisted automatic cruise control, LED 
lighting technology, among others. The question 
now is what the new W223 S-Class generation 
will add to this list. 
Firstly, this S-Class has managed to accomplish 
something that its predecessors since the 1970s 
failed to do - it has discreet looks. The "Ruben-
esque" shapes of the previous generations are 
no longer. The headlights are noticeably smaller, 
the outline is rather elegant than imposing. The 
whole car seems to have lost weight, although it 
is bigger than its predecessor. 

THE EFFECT OF THIS DESIGN translates into 
a record-low drag coefficient value of only 0.22, 
which is unheard of in this segment. Of course, 
this improves fuel consumption, but what mat-
ters most here is that it also reduces noise...
down to an astonishing level, despite the fact 
that all cars in this segment, such as the Audi 
A8 and the BMW 7-Series, come with quite the 
acoustic comfort. The previous S-Class was 
also impressive, but this one is on a whole dif-
ferent level. 
One of the reasons is the aerodynamics, for 

the sake of which the engineers have replaced 
the good old doorhandles with retractable ones, 
like in the Tesla. The second reason is the very 
quantity of sound insulation elements, such as 
the foam, which is built into the car's panels dur-
ing their manufacturing, instead of being added 
later. As a result of all this, one can truly enjoy 
the Burmester sound system with its 31 speak-
ers. 

THE CON IS THAT THE ENGINE CAN NOT BE 
HEARD TOO WELL and it's something worth 
hearing. Three versions of the S-Class will be 
offered for sale in Bulgaria for starters, all of 
which have AWD and a 9-speed automatic 
transmission. Two of them are 6-cylinder diesel 
engines - 350d with 286 hp and a starting price 
of around 215,000 leva, and the 400d with 330 
hp for 229,000 leva. 
There is also the classic S500 with a 6-cylin-
der gasoline engine, combined with a 48V hybrid 
system. The available power here is 435 hp, with 
an additional 22 hp that can be added by the 
starter-generator when needed. To have it, one 
must simply bring to the dealership a quarter of 
a million leva. They'll even give you back 100 
leva in change. 
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 THERE'LL BE A PLUG-IN HYBRID NEXT YEAR 
with even better dynamics. Quite frankly, we don't 
believe it will be necessary. The new S-Class is 
very pleasant to drive, responsive and surpris-
ingly maneuverable. Its purpose is not to engage 
your driving skills, but rather the opposite. This 
car wants to relax you. Since we mentioned ma-
neuverability, here is another big innovation - rear 
wheel steering. We have seen this in many other 
models, ranging from Renault to Audi, but here 
they can turn the record 10 degrees. The effect 
is mindboggling - this gigantic boat has the same 
turning radius as the small A-Class. 

MERCEDES' ADAPTIVE SUSPENSION has 
been additionally perfected and can now self-
adjust at a rate of up to 1000 times per second. 
The ride is so comfortable, that one stops notic-
ing it. The suspension can raise the car laterally 
by up to 8 cm in order to offer better side impact 
protection. There is also a new airbag for rear 
passengers. 
On top of everything else, the new S-Class can 
drive itself. It has Level 3 autonomous driving tech-
nology, just like Tesla. Here, however, in addition 
to the cameras, it also uses radars and lidars and 
does not necessarily require clear road surface 

markings, which makes it usable even in Bulgaria. 
There's just one problem - the system will not ac-
tivate itself in a country where it is not legally al-
lowed. In case it is, however, one can simply let the 
car drive itself. It is capable of following the road, 
turning, stopping and going, passing other vehicles 
by itself, etc. Actually, the only thing required of 
the driver is to keep their eyes on the road. Two 
cameras on the dashboard are constantly monitor-
ing the person behind the wheel and if they get 
distracted, they'll give a warning. 

THIS CAR DOESN'T JUST FOLLOW THE 
ROAD AHEAD, but keeps track of all other 
vehicles, pedestrians and cyclists around. It 
can also use collision avoidance maneuvers 
by itself. We do not advise blindly trusting this 
system, because as a famous writer once 
said: "Real stupidity beats artificial intelligence 
every time". 

The novelties in the interior are so numerous 
that we can only list them briefly. The biggest 
screen ever put in a Mercedes has been in-
stalled in this car in honor of the Chinese cus-
tomers. The old-fashioned clients will likely miss 
the convenient buttons, but the voice assistant 

can control all functions, knows 27 languages 
and can basically understand everything you 
say when connected to the internet. It becomes 
slightly dumber when not connected, requiring 
one to articulate their commands more clearly. 

THE HEAD-UP DISLPLAY IS SELF-REGULAT-
ING thanks to the interior cameras and is always 
at eye level. In addition, it comes with an "aug-
mented reality". This may sound like something 
the marketing department made up to bamboo-
zle clients, but it truly is the most useful inno-
vation since satellite navigations came around. 
The dynamically moving arrows point out the 
road ahead better than a professional naviga-
tor sitting on the passenger side would. One will 
always know which lane to take and must be an 
idiot to miss an exit, although we managed to 
do just that. 
The new LED headlights offer a total of 2.6 mil-
lion pixels - more than a Full HD laptop screen, 
and in theory could even project a movie on the 
road surface ahead. 
The materials used are top-grade and excellent-
ly made, the available room is even a little more 
than in the previous S-Class, while the trunk ca-
pacity has grown to 550 liters. 
As far as the seats go, they deserve a separate 
article or even a poem. Each seat has 19 elec-
tric motors - eight for adjustments, four for the 
massage function, five for ventilation, one each 
for the lumbar support and the monitor on the 
back side of the head restraint. There is a total 
of ten different massage programs. 
The climate control system, which is called Ther-
motronic here, contains another 17 step motors. 
By the way, seat ventilation and heating come 
standard with this car. The above-mentioned 
quarter million leva will also get you a leather 
steering wheel and seats, parking assist with 
a camera, heated wipers, fingerprint scanner 
which can unlock the personal multimedia pro-
file, automatic climate control and a few USB 
ports for quick charging. Among the other stand-
ard equipment are 19-inch wheels, autopilot and 
the multimedia system itself. Don't you worry 
that Mercedes might deprive you of the oppor-
tunity to spend your money. 

THE EXTRAS ARE PRICED as for totalitarian 
leaders - a silver color costs an additional 2400 
leva. If one desires Nappa leather on the steer-
ing wheel, they would have to cough up another 
4500 leva. The pleasant walnut tree and alu-
minum elements on the dashboard cost 7700 
leva. The 3D driver display, which is yet another 
novelty in this generation, adds 2400 leva to the 
price tag. The complete version of the Burm-
ester sound system costs 16 grand - the same 
as a well-equipped Dacia Sandero. And this is 
how it should be, because 117 years later, the S-
Class is the same what the Simplex once was -  
a machine to reward yourself if you have suc-
ceeded in life. 
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КЛАСИКА     
ЯНОШ АШ // Поредните две големи имена 
от света на класическата музика ще гос-
туват на Софийската филхармония през 
ноември. Унгарският диригент Янош Аш 
нашумя от съвместната си работа с Три-
мата тенори през 90-те (Лучано Павароти 
казваше за него, че "завършва творбите"), 
както и с Райна Кабаиванска. Антонио ди 
Кристофано е един от най-добрите съвре-
менни италиански пианисти, професор в 
Лятната Орфеева академия във Виена. В 
София те ще изпълнят Концерт за пиано 
номер 2 на Шопен и Реквиема на Леонкава-
ло - премиера за България.  
София, Зала България, 19 ноември

CLASSICAL MUSIC  
János Ács // The consecutive two big names 
from the world of classical music will be guest 
performing with the Sofia Philharmonic Orches-
tra in November. Hungarian conductor János 
Ács rose to prominence with his collaboration 
with Raina Kabaivanska and the Three Tenors in 
the 1990s. He was known by Luciano Pavarotti 
for his sense to “complete the work of art". An-
tonio di Cristofano is one of the best contempo-
rary Italian pianists, a professor at the Orpheus 
Summer Academy in Vienna. In Sofia they will 
perform Chopin's Piano Concerto No. 2 and Le-
oncavallo's Requiem - a premiere in Bulgaria.

Sofia, Bulgaria Hall, 19 November

КИНО        
УБИЙСТВО ЗА ОСКАР // Две трети от ин-
тригуващите кино премиери са в режим на 
отлагане, докато не преминат карантини, 
блокади и други подобни. От малкото из-
ключения е The Comeback Trail, което някой 
гений на превода е превърнал в баналното 
"Убийстно за Оскар". Не са банални обаче ак-
тьорите: Робърт Де Ниро, Томи Лий Джоунс 
и Морган Фрийман. Двама филмови проду-
центи задлжняват към мафията и измислят 
пъклен план как да се измъкнат. Който, ес-
тествено, напълно се обърква.

По кината от 27 ноември

CINEMA
MURDER FOR AN OSCAR // Two-thirds of the 
intriguing movie premieres are on hold until the 
lifting of lockdowns, blockades and the like. ‘The 
Comeback Trail’ is among the few exceptions, 
which some translation genius has turned into 
the banal ‘Murder for an Oscar’. However, ac-
tors Robert De Niro, Tommy Lee Jones and Mor-
gan Freeman are not trivial. Two film producers 
owe money to the mob and come up with a hell 
of a plan to save themselves. Which, of course, 
is a mess.

In theatres from 27 November 

МУЗИКА ОТ ЕКРАНА
LA DOLCE VITA // Филмовата музика от-
давна престана да е просто патерица за 
екранното действие и се превърна в пълно-
ценно изкуство. Софийската филхармония 
под диригентството на Найден Тодоров ще 
отдаде почит на двама от хората с най-
голям принос за тази трансформация: Нино 
Рота, който ни даде музиката към повечето 
шедьоври на Фелини и към "Кръстникът", и 
Енио Мориконе, чиято над 60-годишна кари-
ера в киното остави безчет шедьоври след 
смъртта му това лято. 

София, Зала България, 26 ноември

MUSIC FROM THE SCREEN      
LA DOLCE VITA // The soundtrack has long 
ceased to be just a crutch for screen action 
and has become a full-fledged art. The So-
fia Philharmonic Orchestra under the baton 
of Nayden Todorov will pay tribute to two of 
the people who have made the greatest con-
tribution to this transformation: Nino Rota, 
who gave us the music to most of Fellini's 
masterpieces and ‘The Godfather’, and En-
nio Morricone, who enjoyed over 60 years in 
the movie industry and left countless master-
pieces after his death this summer.

Sofia, Bulgaria Hall, 26 November

EN
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ТАНЦ
"СУХИШВИЛИ" // Кръстен днес на основа-
теля си Иля Сухишвили, Националният ба-
лет на Грузия е едно от чудесата на света, 
когато става дума за танци. Прочутият 
ансамбъл изпълнява не само традиционни 
грузински, но и други танци от региона. 
Навремето след дебюта в миланската "Ла 
Скала" един италиански критик бе възкли-
кнал: "Това не е танц, а полет... Феерия от 
танцьори, които летят с калейдоскопична 
геометрия и военна прецизност". 

Варна (2.12), Пловдив (5.12), София (6.12)

DANCE  
SUKHISHVILI // Named today after its founder, 
Ilya Sukhishvili, the National Ballet of Geor-
gia is one of the wonders of the world when 
it comes to dancing. The famous ensemble 
performs not only traditional Georgian but also 
other dances from the region. Shortly after its 
debut at Milan's La Scala, an Italian critic had 
exclaimed: ‘This is not a dance, but a flight ... A 
spectacle of dancers flying with kaleidoscopic 
geometry and military precision.’

Varna (2 Dec.), Plovdiv (5 Dec.), Sofia (6 Dec.)

КНИГА
МОЛЕЦЪТ И ПЛАНИНАТА // Ед Сизър, по-
знат ни като автор на New Yorker и още 
няколко престижни американски списания, 
е посветил ‘The Moth and the Mountain: A 
True Story of Love, War, and Everest’ на ис-
тинската история на Морис Уилсън. Мис-
тик, който иска да излекува световните 
неволи чрез пости и вяра, Уилсън решава 
да привлече внимание, като кацне със 
самолет под Еверест през 1934 и изкачи 
непокорения дотогава връх. Затрогваща и 
удивителна на моменти история. 

Издателство Simon & Schuster

BOOK
THE MOTH AND THE MOUNTAIN // Ed Cae-
sar, known as a contributor to The New Yorker 
and several other prestigious American maga-
zines, has dedicated 'The Moth and the Moun-
tain: A True Story of Love, War, and Everest' to 
the true story of Maurice Wilson. A mystic who 
wanted to cure the world's woes through fast-
ing and faith, Wilson decided to attract atten-
tion by landing a plane under Everest in 1934 
and climbing the hitherto unconquered mount. 
A touching and amazing story at times. 

Simon & Schuster

НАПИТКИ
ФЕСТИВАЛ НА ШАМПАНСКОТО И ПЕНЛИ-
ВОТО ВИНО // Леко претенциозно анон-
сиран "в High End сегмента на продукти 
и услуги", този фестивал е посветен на 
шампанското и другите популярни по све-
та типове пенливи вина, както и на българ-
ските опити в тази посока. Естествено, 
акцентът тук е върху възможностите за 
дегустация, а организаторите уверяват, 
че са взети всички необходими мерки за 
безопасност на гостите. 

София, Гранд хотел Милениум, 20-21 ноември

BEVERAGES
CHAMPAGNE AND SPARKLING WINE FESTIVAL 
// Somewhat pretentiously advertised ‘in the high-
end segment of products and services’, this festi-
val is dedicated to champagne and other popular 
types of sparkling wine brands, as well as to the 
Bulgarian experiments in this direction. Naturally, 
the emphasis here is on the opportunities for tast-
ing, and the organisers assure that all necessary 
measures for the safety of the visitors have been 
taken. 

Sofia, Grand Hotel Millennium, 20-21 November

EN
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Купих си Demons and Wizards на 
плоча - стара и доста надраска-
на - от "Лазаров Рекърдс" някъде 
през 1991 с парите за урок по 

математика, от който избягах. "Лазаров 
рекърдс" се помещаваше в съседната вра-
та до Първо районно управление на МВР -  
още не бяхме открили аудиопиратството 
като концепция. Можеше да отидеш там, 
да се поровиш в дебелите каталози и да 
оставиш празни касетки, на които да ти 
запишат албуми, доскоро напълно недос-
тъпни в България. Имаха почти цялата 
дискография на Uriah Heep, така че тази 
група, и персонално Кен Хенсли, носят ос-

новната вина, че от мен не стана мате-
матик.  
Кен също така е виновен за първата 
кражба на книга в живота ми - на авто-
биографията му Blood On The Highway (из-
дателство "Махалото", 2010), която един 
колега ми даде да прочета и която ня-
колко години по-късно още не съм върнал. 
Твърде възможно е това да е най-честна-
та и искрена автобиография на музикант 
изобщо. 

КЕН ХЕНСЛИ, ТВОРЧЕСКИЯТ ГЕНИЙ зад 
легендарната рок-група Uriah Heep, си 
отиде на 4 ноември, малко след като на-

върши 75. За десетте му години с гру-
пата (1970-1980), през които той бе ос-
новен композитор и текстописец, Нееp 
продаде над 40 милиона плочи. По неясна 
причина Uriah Heep никога не е била осо-
бено обичана от критиката в родната си 
Великобритания, но за сметка на това бе 
изключително популярна в континентална 
Европа и в Далечния изток, където сла-
вата й на моменти надхвърляше тази на 
другите колоси от епохата - Deep Purple, 
Black Sabbath и даже Led Zeppelin. Към спо-
менатите 40 милиона плочи трябва да се 
добавят и неясно колко милиона нелегални 
презаписи като моите в малкото магазин-

Идванията в България се превърнаха в празник за мен, признаваше Кен Хенсли, 
главната фигура на легендарната Uriah Heep

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография KEN-HENSLEY.COM

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ 
ФАНТАЗИЯТА
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че на "Раковска". Защото Uriah Heep бе не-
обикновено популярна и отсам Желязната 
завеса, а в България и до днес е феномен 
покрай една песен: July Morning. 
"Бях чувал, че всяка година в утрото на 1 
юли хора от цяла България се стичат край 
морския бряг, за да посрещнат изгрева под 
звуците на July Morning, но чак през 2008 го-
дина за пръв път присъствах лично и участ-
вах в това преживяване", писа Кен в една 
специална бележка към българското изда-
ние на автобиографията си. "Оттогава 
не пропускам на същата дата да се върна 
в България и това се превърна в истински 
празник за мен...". 

КЕНЕТ УИЛЯМ ДЕЙВИД ХЕНСЛИ Е РОДЕН 
НА 24 АВГУСТ 1945 в Лондон, в сравнител-
но бедно семейство с пет деца, в което 
бащата е инженер, но бивш певец, а май-
ката - социален агент и бивша пианистка. 
Като хлапе Кен известно време се лута 
между две увлечения - по спорта и по му-
зиката. Дори е поканен в първия отбор на 
"Лутън", по онова време член на най-висша-
та футболна дивизия на Англия, но трябва 
да избира между това и завършването на 
училище. Спомня си, че в крайна сметка из-
брал второто, очаквайки да зарадва баща 
си - но всъщност го разочаровал. Оказало 
се, че Хенсли старши мечтае да види сина   

"Оттогава не 
пропускам на  
1 юли да се върна 
в България и това 
се превърна в 
истински празник 
за мен..."
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 си футболист. Това, дългите коси и бун-
тарското поведение довеждат до семеен 
разрив и Кен скоро е принуден да се изнесе 
от къщи. 
"В онези дни нямах пукната пара и спях в 
буса на групата. Паркирах го пред дома на 
някой от бандата и тогава имах възмож-
ност да си взема вана и да се погрижа за 
хигиената си", пише в автобиографията си. 
"Останалите момчета още живееха с роди-
телите си, а аз не можех да се прибера при 
моите дори за Коледа. Хранех се със студен 
боб от консерви, сирене и стари банани, но 
пък бях свободен да правя каквото си искам 
и нямах никакво намерение да си търся по-
стоянна работа!".

ВЪПРОСНАТА ГРУПА Е KIT & THE 
SARACENS. Отива да се предложи като ки-
тарист, но тази позиция вече е заета, и го 
питат дали не може да свири на орган. Кен, 
който дори не се е опитвал, кима утвърди-
телно, намира отнякъде орган Hammond, 
цяла нощ се упражнява и на другия ден из-
нася първия си концерт пред публика. През 
1965 с бъдещия китарист на Rolling Stones 
Мик Тейлър основават The Gods, в която 
после свирят още Грег Лейк (Emerson, Lake 
& Palmer), Джон Гласкок (после в Jethro Tull), 
Пол Нютън и Лий Кърслейк, с които после 
Хенсли ще се събере в Uriah Heep. Групата 
става известна, свири в легендарния клуб 
Speekeasy заедно с титани като Джими 
Хендрикс, но в един момент всеки тръгва 
по собствен път. Кен се присъединява към 
Spice през 1969, и година по-късно групата 
е преименувана Uriah Heep, в чест на злодея 
от "Дейвид Копърфийлд" на Дикенс. 
През годините над 25 музиканти са свири-
ли в Uriah Heep, но за класическа формация 
се приема онази между 1972 и 1975, с Хен-
сли като пианист, китарист, бек вокал и 
основен композитор, Дейвид Байрън като 
вокалист, Мик Бокс като основен кита-
рист, Гари Тейн като басист и Лий Кър-
слейк на барабаните. Дотогава Heep вече 
има няколко хита, но споменатият албум 
Demons & Wizards носи големия комерсиален 
успех и пробива на американския пазар. The 
Magician's Birthday, Sweet Freedom и Return 
to Fantasy надграждат успеха и за кратко 
петимата са сред най-търсените групи в 
Америка. В едно от турнетата ги подгря-
ват Rush, в друго, през 1973 - Kiss. 

НО ВЕЗНИТЕ НА СЛАВАТА СЕ НАКЛАНЯТ 
БЪРЗО: през 1976 вече Heep подгряват за 
Kiss. "Естествено, пишеха ни "специални 
гости", но свирехме преди тях, така че 
беше ясно кой кого подгрява", спомняше си 
Хенсли. 
По това време вече класическата форма-
ция се е разпаднала. Тейн е освободен за-
ради хероиновата си зависимост и умира 

от свръхдоза през 1975. Вокалистът Бай-
рън развива тежки проблеми с алкохола и 
става неуправляем, накрая през 1976 и са-
мият Хенсли настоява той да напусне. По-
сле винаги ще съжалява за това. Без Тейн 
и Байрън "химията" в групата повече не 
съществува. Хенсли, автор на музиката и 
текстовете на всички големи хитове, пе-
чели чувствително повече от колегите си 
и това задълбочава напрежението. Оконча-
телното скарване с останалите от Heep, и 
най-вече с Мик Бокс, идва през 1980 покрай 
избора на нов вокал. 
Кен се надява, че ще успее да продължи ка-
риерата си с нова, собствена група, но се 
сблъсква с доста препятствия. Междувре-
менно сам той става зависим от кокаина; 
прахосничеството и няколкото развода го ос-
тавят без пукната пара. През 80-те едва пре-
живява като консултант на производител на 
китари. "Написал съм текстове, които мнози-
на използват, за да учат английски. По ради-
ото продължават да пускат песните ми, а в 
супермаркета срещам хора, които ми казват, 
че са се оженили на нашата музика... и ето 
ме сега, господин Никой. Това са най-тежки-
те моменти", спомня си в Blood on the Highway. 
Известно време свири с американската група 
Blackfoot; почитатели от следващата гене-
рация като W.A.S.P. и Cinderella го канят като 
гост музикант, но той сам признава, че не се 
чувства на мястото си с тях. 

URIAH HEEP НЕ Е ПРЕСТАВАЛА ДА СЪ-
ЩЕСТВУВА, ръководена от Мик Бокс, но Хен-
сли многократно е казвал, че я смята просто 
за кавър-група, която пее в друг състав ста-
рите песни. Кен и Мик преглътнаха различи-
ята за един обединителен концерт в Москва 
през 2015, но Хенсли призна, че го е направил 

само заради парите. Година по-рано се беше 
преместил в Испания с четвъртата си жена 
Моника, купи ферма и основа благотвори-
телно дружество за спасяване на изоставе-
ни животни. "Така че сега, вместо да получа-
вам златни плочи за продажби, надвишаващи 
40 милиона копия, да пришпорвам ферарито 
си към най-близкото летище, за да отлетя 
в първа класа нанякъде и постоянно да съм 
заобиколен от хора, които да ми повтарят 
колко съм велик, пиша тези думи, седнал на 
разклатен стол до трикрака масичка. Пред 
дома ми няма алея за коли, а марката на пи-
капа, паркиран отпред, не може да се различи 
заради прахта, в която е потънал. Чат-пат 
получавам комплимент от жена ми за нещо 
като съборетината, която съм построил за 
зайците, и толкова. Не се шегувам". Но това 
не беше оплакване. Хенсли преоткри вярата 
си в Бог и казваше, че ценностите му вече 
са много различни от онези през 70-те. 

БУКВАЛНО ДВЕ СЕДМИЦИ ПРЕДИ СМЪР-
ТТА СИ даде последното си интервю - за 
Eonmusic. "Напълно съм доволен от живо-
та си. Може вече да съм изсвирил послед-
ния си концерт, защото вирусът провали 
всяко шоу, което бях планирал за тази го-
дина, и едва ли ще сме в състояние да сви-
рим през следващата", каза Кен. "Но това 
не ме притеснява, защото имах чудесен 
живот, голяма част от който надхвърли 
мечтите ми, така че мога да се облегна 
назад, да си кажа: беше страхотно, беше 
фантастично - и после да се заема с други 
неща". Между другите неща бе и послед-
ният му, уви, албум: наречен "Моята книга 
с отговори" (My Book of Answers), той ще 
излезе в началото на 2021 година. А след 
това... идва 1 юли. 
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Return to  
Fantasy

I bought a record of Demons and Wizards 
- old and quite scratched - from Lazarov 
Records sometime in 1991 with the money 
for a math lesson I ran away from. Lazarov 

Records was next door to the First District De-
partment of the Ministry of Interior - we had 
not yet discovered audio piracy as a concept. 
You could go there, rummage through the 
thick catalogues and leave empty cassettes 
on which to have albums recorded, until then 
completely inaccessible in Bulgaria. They had 
almost the entire discography of Uriah Heep, 
so this band, and personally Ken Hensley, are 
mainly to blame for me not becoming a math-
ematician.  
Ken is also guilty of the first theft of a book in 
my life - his autobiography Blood on the Highway 
(Pendulum Publishing, 2010), which a colleague 
gave me to read and which I was yet to give 
back few years later. It is quite possible that this 
is the most honest and sincere autobiography of 
a musician at all. 
 
KEN HENSLEY, THE CREATIVE GENIUS be-
hind legendary rock group Uriah Heep, died on 
4 November, shortly after turning 75. During 
his ten years with the group (1970-1980), dur-
ing which he was a major composer and song-
writer, Uriah Heep sold over 40 million records. 
For some reason, Uriah Heep has never been 
much loved by critics in its native Britain, but it 
was extremely popular in mainland Europe and 
the Far East, where its fame at times surpassed 
that of other giants of the time - Deep Purple, 
Black Sabbath and even Led Zeppelin. To the 
mentioned 40 million records we should add an 
unclear number of millions of illegal transcripts, 
like mine in the small shop on Rakovska Street. 
Because Uriah Heep was extremely popular on 
this side of the Iron Curtain, and in Bulgaria it is 

By KONSTANTIN TOMOV / Photography KEN-HENSLEY.COM

My visits to Bulgaria have become a holiday for me, admitted Ken Hensley, the salient figure 
of the legendary Uriah Heep 

still a phenomenon with one song: July Morning. 
"I had heard that every year on the morning of 1 
July, people from all over Bulgaria flock to the 
beach to meet the sunrise to the sounds of July 
Morning, but it was not until 2008 that I attended 
in person for the first time and participated in 
this experience", wrote Ken in a special note 
to the Bulgarian edition of his autobiography. 
"Since then, I do not miss this date to revisit Bul-
garia and it has become a real holiday for me". 

KENNETH WILLIAM DAVID HENSLEY WAS 
BORN ON 24 AUGUST, 1945 in London, to a 
relatively poor family of five children, in which 
the father was an engineer and a former sing-
er, and the mother a social agent and former 
pianist. As a kid, Ken wandered for a while be-
tween two hobbies - sports and music. He was 
even invited to the first squad of Luton Town, 
at that time a member of the highest football 
division of England, but he had to choose be-
tween football and graduating from school. 
He remembers eventually choosing the latter, 
expecting to please his father - but actually 
disappointing him. It turned out that Hensley 
Sr. dreamt of seeing his son a football player. 
That, the long hair and rebellious behaviour 
led to a family rift and Ken was soon forced to 
leave the house.
In those days I had no money and I slept in 
the band's bus. I parked it in front of a band 
member’s house and then I had the opportu-
nity to take a bath and take care of my hy-
giene, he wrote in his autobiography. The oth-
er boys were still living with their parents, and 
I couldn't go home to mine even for Christmas. 
I ate cold canned beans, cheese and over-
ripe bananas, but I was free to do whatever I 
wanted and I had no intention of looking for a 
permanent job! 
 

LIFESTYLE
IN MEMORIAM

"So much of my 
life is way beyond 
anything I ever 
dreamed I would 
achieve, so I can 
sit back and say it 
was great, it was 
fantastic, and just 
get on with other 
things"
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 THE BAND IN QUESTION IS KIT AND THE 
SARACENS. He tried to offer himself as a gui-
tarist, but this position had already been taken, 
and he was asked if he could play the organ. 
Ken, who hadn't even tried, nodded, found a 
Hammond organ somewhere, practiced all 
night, and gave his first concert the next day. In 
1965, with future Rolling Stones guitarist Mick 
Taylor, they founded The Gods, which also 
featured Greg Lake (Emerson, Lake & Palmer), 
John Glascock (later Jethro Tull), Paul Newton 
and Lee Kerslake, with whom Hensley would 
later play in Uriah Heep. The band became fa-
mous, playing in the legendary Speekeasy club 
with titans like Jimi Hendrix, but at one point 
everyone went their own way. Ken joined Spice 
in 1969, and a year later the band was renamed 
Uriah Heep, in honour of the villain from Dick-
ens' "David Copperfield."
Over the years, more than 25 musicians played 
for Uriah Heep, but the classical band is con-
sidered to be playing between 1972 and 1975, 
with Hensley as pianist, guitarist, backing vocal-
ist and lead composer, David Byron as vocal-
ist, Mick Box as lead guitarist, Gary Thein as 
bassist and Lee Kerslake on the drums. By then, 
Uriah Heep had already had several hits, but 
the aforementioned album Demons & Wizards 
brought great commercial success and broke 
into the American market. The Magician's Birth-
day, Sweet Freedom and Return to Fantasy 
forged their success, and for some time, the 
five were among the most sought after bands in 
America. In one of the tours they were warmed 
up by Rush, in another, in 1973 – by Kiss.

BUT THE SCALES OF FAME TILTED QUICK-
LY: in 1976, Uriah Heep was already warming 
up for Kiss. Of course, they considered us 'spe-

cial guests,' but we played before them, so it 
was clear who was warming up, Hensley re-
called.
By this time, the classical formation had disinte-
grated. Thein was dismissed for his heroin ad-
diction and died of an overdose in 1975. Vocalist 
Byron developed severe alcohol problems and 
became unmanageable. Finally, in 1976, Hens-
ley himself decided to leave. He would always 
regret his decision. Without Thane and Byron, 
the alchemy in the group no longer existed. 
Hensley, the author of the music and lyrics of 
all the big hits, earned much more than his col-
leagues and that intensified the tensions. The 
final quarrel with the rest of the group, and es-
pecially with Mick Box, came in 1980 with the 
choice of a new vocalist. 
Ken hoped to continue his career with a new 
band of his own, but faced many obstacles. 
Meanwhile, he became addicted to cocaine. 
Wastefulness and several divorces left him 
penniless. In the 80s he barely subsisted as 
a guitar manufacturer's consultant. I've writ-
ten lyrics that many people use to learn Eng-
lish. They keep playing my songs on the radio, 
and in the supermarket I meet people who tell 
me they're married to our music ... and here 
I am, Mr. Nobody. These are the hardest mo-
ments, he recalled in Blood on the Highway. 
He played with the American band Blackfoot 
for a while. Fans of the next generation like 
WASP and Cinderella invited him as a guest 
musician, but he admitted that he did not feel 
at home with them. 

URIAH HEEP LIVED ON, led by Mick Box, 
but Hensley has repeatedly said that he con-
sidered it just a cover band that was singing 
old songs in another formation. Ken and Mick 

ironed out their differences for a unification 
concert in Moscow in 2015, but Hensley ad-
mitted that he did it only for the money. A year 
earlier, he had moved to Spain with his fourth 
wife, Monica, bought a farm and founded a 
charity to rescue abandoned animals. So 
now, instead of getting gold albums for sale 
in excess of 40 million, I was sprinting my 
Ferrari to the nearest airport to fly first class 
somewhere and be constantly surrounded by 
people telling me how great I am. I am writing 
these words, sitting on a rocking chair next to 
a three-legged table, there is no car lane in 
front of my house, and the brand of the pickup 
truck parked in front is indistinguishable be-
cause of the dust it has sunk in. I receive a 
compliment from my wife for something like 
the coffin I built for the rabbits, and that's it. 
I'm not kidding. But this was not a complaint. 
Hensley rediscovered his faith in God and said 
that his values were already very different 
from those of the 1970s.
 
LITERALLY A FORTNIGHT BEFORE HIS 
DEATH HE gave his last interview - for Eonmu-
sic. “I'm perfectly happy with where I am. I may 
have played my last show, because the virus has 
killed every show that I'd planned for this year, 
and we're unlikely to be able to play next year. 
But that doesn't bother me either, because I've 
had such a wonderful life, and so much of my 
life is way beyond anything I ever dreamed I 
would achieve, so I can sit back and say it was 
great, it was fantastic, and just get on with other 
things.”

Among the other things was his last, alas, album: 
called "My Book of Answers", it will be released 
in early 2021. And then... comes July 1st. 

"Класическата" формация на Uriah Heep: Кен Хенсли, Лий Кърслейк, Гари Тейн, Дейвид Байрън и Мик Бокс. От тях жив е само 
Бокс: Тейн умря от свръхдоза през 70-те, Байрън - през 80-те, а Кърслейк почина само две седмици преди Хенсли
The "classic" formation of Uriah Heep: Ken Hensley, Lee Kerslake, Gary Thаin, David Byron and Mick Box. Only Box is still alive today: 
Thain died of an overdose in the 1970s, Byron in the 1980s, and Kerslake passed away just two weeks before Hensley
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Смъртноопасно, но 
и подходящо за деца. 
Изтощително, но и по-
мързеливо от излежаването. 
Гмуркането е спорт на 
парадоксите - и тъкмо това  
го прави неустоимо

ДЪЛБОКО 
УВЛЕЧЕНИЕ

Увлечените по него хора казват, че то е 
най-екстремният и изцеждащ силите спорт. 
В същото време, ако вършите всичко по 
учебник, то може да хаби по-малко енергия, 
отколкото излежаването вършу дюшек на 
плажа. Практикуването му излага човек на 
най-враждебната възможна среда, освен 
тази в открития космос. И в същото време 
спазването на няколко простички правила го 
прави занимание, подходящо дори за деца. С 
две думи, гмуркането е спорт на парадокси-
те. Което вероятно обясняава и невероят-
ната му притегателна сила, завладяваща в 
последните години и все повече българи. 

Diving enthusiasts say it is one of the most 
extreme and draining sports out there. And yet, 
when done properly, it can take less effort than 
lying on the beach. It is a sport that puts you in 
the most hostile environment possible, second 
only to outer space. 

But despite that, sticking to just a few simple 
rules can make it a pastime even children can 
take up. To put it simply, diving is the sport of 
paradox. And this is probably what makes it 
so powerfully enticing and why it has recently 
become so popular among Bulgarians. 

Potentially lethal, yet suitable 
for children. Exhausting, yet 
less demanding than lying 
around. Diving is the sport of 
paradox – and this is precisely 
what makes it so irresistible

A DEEP  FASCINATION
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ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИСТИНСКИЯ БУМ на 
водолазните спортове у нас е фактът, че 
вече няколко дузини фирми предлагат обу-
чение и уреждат екскурзии за гмуркачи. 
Не си въобразявайте, че ще можете 
да прескочите обучението. Първо, 
то не е чак толкова скъпо - око-
ло 400-600 лева за основния курс, 
който продължава три до пет 
дни. Второ, в почти всички 
популярни дестинации първо 
ще ви поискат сертификат 
за завършен курс, преди да 
ви пуснат под водата. Десе-
тина различни международни 
организации издават подобни 
дипломи, но на най-голяма по-
пулярност се радват тези от 
PADI (Професионалната асоциа-
ция на водолазните инструкто-
ри). Колкото до екипировката, тя 
е сравнително скъпа и неудобна за 
пренасяне, поради което обичайната 
практика за любители е да си я наеме-
те на място. Така че, за да се насладите 
на едно от най-впечатляващите хобита на 
планетата, ви трябва само завършен курс, 
достатъчно отпуска и билет до някоя от 
най-популярните дестинации, подбрани от 
THE INFLIGHT MAGAZINE. 

THE ABSOLUTE BOOM of scuba diving 
in Bulgaria is evidenced by the fact that 
several dozen companies are already offering 
training and arranging diving trips. And don’t 
even think about skipping the training. First 
of all, because it is not all that expensive – 
around BGN 400-600 for the main training 
course which lasts from three to five days. 
And secondly, because there is hardly a 
popular destination out there that will let 
you go into the water without requesting 
certification for a completed course. A dozen 
different international organisations issue 
certification like this, the most popular being 
PADI (Professional Association of Diving 
Instructors). As for equipment, it’s pretty 
expensive and inconvenient to lug around, so 
renting it is standard practice. So all you need 
to enjoy one of the most fascinating hobbies 
on the planet is a completed training course, 
enough leave days and a ticket to one of the 
most popular destinations carefully chosen by 
THE INFLIGHT MAGAZINE. 

РОКТЕЙЛ БЕЙ, ПРОВИНЦИЯ КВА-
ЗУЛУ-НАТАЛ, ЮАР
ROCKTAIL BAY, KWAZULU-NATAL,  
SOUTH AFRICA
Водата в морския резерват Мапуталанд 
може и да е малко хладна за вкуса ви, но 
тя буквално гъмжи от фантастични на вид 
тропически риби и някои съвсем редки жи-
вотински видове. На малко други места по 

света ще имате шанса да се гмуркате в 
компанията на тигрови акули, манти и гър-
бати китове. А между ноември и февруари е 
и годишната миграция на костенурките. В 
Rocktail Bay Lodge едно гмуркане струва око-
ло 50 евро. 

The water in the Maputaland Marine Reserve 
may be a bit cold for your liking, but it is literally 
teaming with fantastical tropical fish and some 
truly rare animal species. There are few places 
on the planet where you can dive in the company 
of tiger sharks, manta rays and humpback 
whales. And there is also the annual sea turtle 
migration. A dive at Rocktail Bay Lodge will set 
you back about EUR 50. 

ОСТРОВ СУЛАВЕСИ,  
ИНДОНЕЗИЯ
SULAWESI ISLAND, INDONESIA
Морето Банда край Сулавеси разполага с 
вероятно най-голямото биологично разноо-
бразие на планетата. Дори и в музея на Кан-
дински няма да видите повече ярки цветове 
на едно място. Клуб Froggies Divers таксува 
20 евро за нощувка и по 50 евро за гмуркане 
с две бутилки и с максимум двама гмуркачи 
на един инструктор. 

The Banda Sea near Sulawesi has what could 
be the vastest biodiversity on the planet. Even a 
Kandinsky gallery doesn't have this many bright 
colours in one place. The Froggies Divers Club 
charges EUR 20 a night and EUR 50 for a dive with 
two tanks and two divers per instructor at most. 

ЧЕРВЕНО МОРЕ
THE RED SEA

Най-близката до България топдес-
тинация за гмуркане. Колкото и 

парадоксално да звучи, обяс-
нението за богатия морски 

живот се крие в... безлюд-
ните пустини около него, 
от които навява пясък и 
хранителни вещества. 
Рифът Рас Мухамад е 
обитаван от близо хи-
ляда вида, една трета 
от които не се срещат 
другаде. През октомври 
и ноември египетски-
те курорти предлагат 

страшно изгодни пакети 
- от порядъка на 900 евро 

за седем дни с включени 
петзвездни нощувки, гмур-

кане и самолетен билет. 

This is the top diving destination 
closest to Bulgaria. As ironic as it 

sounds, the reason for the abundant ma-
rine diversity is...the empty desert around it 
which provides sand and nutrients. The Ras 
Muhammad Reef is home to nearly a thousand 
species, a whole third of which are found no-
where else in the world. Egyptian resorts tend 
to offer amazing deals in November and De-
cember – something in the range of EUR 900 
for seven days in five-star accommodation, 
including the diving and the plane ticket. 

БЯЛО МОРЕ
THE WHITE SEA
Ако искате да избегнете тълпите от 
гмуркачи, които всяка зима хукват към 
Карибско море и Малдивите, можете да 
се насочите в обратна посока и да се на-
сладите на последния писък на водолазна-
та мода - гмуркането под лед. Може да ви 
се стори странно, но леденостудените 
полярни води са по-благоприятни за про-
цъфтяването на морския живот, защото 
са по-богата на кислород и оттам - на 
хранителни вещества. А замръзналата 
повърхност създава направо неописуеми 
светлосенки и оттенъци отдолу. Най-
удобната за българи подобна дестинация 
е Бяло море, разположено в най-северна-
та точка на европейска Русия, недалеч 
от Архангелск. Но ще ви трябва специал-
на екипировка и съвсем отделен курс на 
обучение. 

If you would prefer to avoid the endless crowds 
of divers racing towards the Maldives and the 
Caribbean every winter, you can go the other 
way and enjoy the latest trend in scuba fashion – 
ice diving. It may seem strange, but the ice-cold 
polar waters provide an environment that allows 

Роктейл Бей
Rocktail Bay
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Червено море
Red Sea

Бяло море
White Sea

TRAVEL
ADVENTURE



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

98



99November 2020

РАНГИРОА, ФРЕНСКА  
ПОЛИНЕЗИЯ
RANGIROA, FRENCH POLYNESIA

Трудно е да си представи човек по-пре-
лестно място от кораловите атоли на ар-
хипелага Туамоту. Рангироа, на около 400 
км от Таити, е вторият най-голям атол в 
света и притежава най-изумителната от 
гледна точка на водолаза лагуна. Трийсе-
тината вида акули във водите около него 
прибавят нужната доза адреналин към 
гмуркането. Пътуването дотам е скъпо, 
но пък нощувката в пансион и гмуркането 
излизат общо не повече от 70-80 евро. 

It is difficult to imagine more exquisite scenery 
than the Tuamotu Archipelago’s coral atolls. 
Located about 400 km from Tahiti, Rangiroa 
is the second largest atoll in the world and it 
has the most amazing lagoon when it comes 
to diving. The around thirty different types 
of shark swimming around it add a dose of 
adrenaline to the dive. Getting there is not 
cheap, but on the other hand, boarding house 
accommodation and the diving itself will cost 
you no more than EUR 70-80. 

TRAVEL
ADVENTURE
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marine life to flourish, as they are richer in oxygen 
and therefore, nutrients. And the icy surface 
makes for a spectacular theatre of shadow and 
light from below. The White Sea, located in the 
northernmost point of European Russia, not 
far from Arkhangelsk, is the best destination 
for Bulgarians looking to have this experience. 
However, you will need special equipment and 
completely different training for this. 

ОСТРОВ КОСУМЕЛ, МЕКСИКО
COZUMEL ISLAND, MEXICO
Това островче, недалеч от прословутия 
мексикански курорт Канкун, е същински рай 
за по-малко авантюристично настроени 
гмурци. А също и за откровени мързеливци, 
защото около острова има топло кръгово 
течение, което ще ви осигури панорамна 
обиколка на пъстрия риф, без да се налага 
дори да помръдвате. В хубави видимост-
та под водата достига 70 метра. В Черно 
море обикновено е до 7. 

This small island not far from the infamous 
Mexican resort Cancun, is a veritable heaven 
for less adventurous divers. And it is also a good 
spot for all you couch potatoes, as the warm 
circular current orbiting the island will take you 

on a grand tour of the colourful reef without you 
even lifting a finger. In good weather, visibility 
underwater can be as deep as 70 meters. In the 
Red Sea, it is usually seven. 

АТОЛЪТ БИКИНИ, МАРШАЛОВИТЕ 
ОСТРОВИ
BIKINI ATOLL, MARSHALL ISLANDS
Сцена на 23 американски ядрени опита 
през 50-те години, прелестният някога 
атол днес е напълно необитаем. Морето 
около него обаче е чисто, богато на жи-
вот и пълно със зрелищни корабокрушения, 
включително и на прочутия самолетоносач 
Saratoga. Достъпът обаче е ограничен и 
доста скъп - от порядъка на 4500 евро за 
една седмица гмуркане (включва и самолет-
ните билети през Хонолулу или Тайланд). 

The setting for 23 American nuclear tests in 
the fifties, today the once beautiful atoll is 
completely uninhabited. Be that as it may, 
the sea surrounding it is pristine, full of life 
and spectacular shipwrecks, including that 
of the famous Saratoga aircraft carrier. 
Unfortunately, access is restricted and quite 
costly – around EUR 4,500 for a week of 
diving (including plane tickets via Honolulu or 

Thailand). 

КОКОСОВИТЕ ОСТРОВИ
THE COCONUT ISLANDS
Този затънтен архипелаг край тихоокеан-
ския бряг на Коста Рика е мечта за всеки 
любител на адреналиновите потапяния - 
просто защото водите около островите 
гъмжат от всевъзможни акули, включи-
телно зрелищните риби-чук. Компанията 
Undersea Hunter ще ви уреди и подводно са-
фари, на което можете собственоръчно да 
си наловувате риба тон за вечерното суши. 
Цената - около 3000 евро за 13 дни, включи-
телно и пътят. 

This rather obscure archipelago off the Pacific 
coast of Costa Rica is every adrenaline-chasing 
diver’s dream – simply because the waters 
around the islands are teaming with all sorts of 
sharks, including the spectacular hammerhead 
shark. The company Undersea Hunter can set 
you up with an underwater safari allowing you 
to catch your own sushi for dinner. The price – 
about EUR 3,000 for 13 days, including travel. 

ОСТРОВИТЕ СУРИН  
И СИМИЛАН, ТАЙЛАНД

Галапагос
Galapagos
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ЗА ПРИМЕР
INSPIRING EXAMPLES

332.35 метра е рекордът за най-дълбоко 
гмуркане с акваланг, постигнат от Ахмед 
Габр (Египет) през 2014 година в Черве-
но море. Това е малко над височината на 
Айфеловата кула в комплект с антените. 
Спускането отне на Габр около 12 минути, 
а обратното изплуване - малко над 15 часа. 
253 метра е рекордът за най-дълбоко 
потапяне без акваланг (категория No Limit), 
дело на австрийския самолетен пилот 
Херберт Нитш край остров Санторин 
(Гърция). 
82.5 часа е рекордът за най-дълъг престой 
под вода, дело на Джон Бойкс, бивш офицер 
от специалните служби на ЮАР.

The record for the deepest scuba dive is 
332.35 metres, set by Ahmed Gabr (Egypt) in 
2014 in the Red Sea. This distance is slightly 
greater than the height of the Eiffel Tower – 
antennae and all. The dive took Gabr around 
twelve minutes, whereas surfacing was a little 
over 15 hours. 
The record for the deepest dive without an 
oxygen tank is 253 metres (in the No Limit dis-
cipline), and it was set by the Austrian aircraft 
pilot Herbert Nitsch off the coast of Santorini 
(Greece). 
The record for the longest dive is 82.5 hours 
and it belongs to Jonah Beukes, a former of-
ficer of the Special Forces of South Africa.
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SURIN AND SUMINAL ISLANDS, 
THAILAND
Край границата между Тайланд и Мианмар, 
в Андаманско море, са пръснати няколко ос-
тровчета, предлагащи може би най-девстве-
ните кътчета за гмуркане на планетата. За 
да запазят атмосферата, компаниите орга-
низират посещения само на съвсем малоброй-
ни групи. Цената е доста солена - над 1500 
евро за една седмица, но според преобладава-
щото мнение напълно си струва. 

Perhaps the most pristine diving location in 
the world can be found in a few small islands 
scattered near the Thailand and Myanmar 
border, in the Andaman Sea. To preserve the 
atmosphere, companies only do very small 
groups there. It will cost you, as the price is over 
EUR 1,500 for a week, but the popular opinion is 
that it is totally worth it. 

ОСТРОВИТЕ ГАЛАПАГОС
GALAPAGOS ISLANDS
Ако се интересувате от морския живот, 
за нищо на света не пропускайте място-
то, което някога вдъхновило Чарлз Дарвин 
за еволюционната теория. Отдалечени на 
около 1000 километра от Еквадор, остро-
вите и водите около тях са обитавани от 
безбройни видове, включително и екзотики 
като плуващи игуани и екваториални пинг-
вини.

If you are interested in marine life, make sure 
to visit the place that inspired Charles Darwin to 
discover the theory of evolution. 
Located about 1,000 kilometres from Ecuador, 
the islands and the water around them are 
home to countless marine species, including 
exotic specimens such as marine iguanas and 
Galapagos penguins.  

Косумел
Cozumel

Кокосовите острови
Cocos islands

Бикини
Bikini

Остров Сурин
Surin island

Сцена на 23 
американски 
ядрени опита 
през 50-
те години, 
прелестният 
някога
атол Бикини 
днес е напълно 
необитаем
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Тази година сезон есен-зима е една идея по-
специален от обикновено. Причината е, че 
големите модни къщи представиха своите 
колекции и тенденции за студените месеци 
още през февруари-март, а по това време 
изобщо не предполагахме какво ще ни се 
случи, докато дойде време да обновяваме 
гардероба си.
Но има и неща, които никакви каранти-
ни и работа от дома не са в състояние 
да променят: като например огромна-
та роля на ботушите в живота на една 
жена. Тази година те са смели, разчупва-
щи класическите линии и изваждащи ни 
от зоните на комфорт. Ето и четирите 
основни типа модели, които ще владеят 

зимния сезон.

Монолитните ботуши
Една от изненадите за есен-зима 2020 дойде 
от подиума на Prada. Италианската модна 
къща представи идеалната симбиоза между 
ботуш, с който можем да преминем и през 
най-свирепите снежни покривки, и аксесоар, 
който изразява бунтарския дух. Обем, де-
бела гумена подметка и естествена кожа 
дават търсената практичност за зимата с 
тенденцията за огромни, груби форми. 
Този модел дава много поле за изява на по-
смелите жени, които обичат контрастни-
те комбинации, в които обувките са кон-
трапункт на облеклото. 

Логомания през зимата
През летните месеци една от водещите 
тенденции бе логоманията. Световноиз-
вестните дизайнери поставиха масивни 
лога и монограми по всички изделия, а това 
остава като тренд и през зимата.
Ботите Dior Granville се характеризират с 
вече добре познатото комбиниране между 
масивни лога и надпис, този път съчетани с 
топлина. Ботите са с гумена подметка и са 
еднакво подходящи както за носене навън, 
така и за вкъщи – нещо, което позволява да 
адаптираме гардероба си спрямо ситуацията.

Вериги, инкрустации и лак
Концепцията за ботушите като бижута 

Монолитни форми, лога, вериги и инкрустации: 
основните тенденции при ботушите тази зима

КОГАТО СВЕТЪТ 
Е В КРАКАТА ВИ

Текст КРИСТИНА ТАБАЧКА
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далеч не е нещо ново за модната индус-
трия. През сезон есен-зима 2020 идеята за 
аксесоара като основен акцент се завръща 
с пълна сила, като този път фокусът оти-
ва към ботушите. Комбинацията между лак 
и масивни инкрустации от вериги или дори 
камъни ще бъде водеща тенденция за сту-
дените месеци. 
Добре да се придържаме към класическата 
палитра с цветове, но да заложим на масив-
ни вериги и декорации така, че те да бъдат 
основният акцент във визията.
Разбира се, елегантността се допълва и 
със задължителния висок ток, което пре-
връща тези ботуши в добро допълнение към 
елегантния дрескод. 

Класическите чизми
Новите тенденции за всеки сезон включ-
ват задължително и един модел, който 
е абсолютна класика. В случая, при бо-
тушите за есен-зима 2020, това са ви-
соките модели над коляно. Практично 
решение, което позволява съчетание с 
буквално всички дрехи в гардероба, не-
подвластно е на времето и можем със 
сигурност да кажем, че е пример за дъл-
госрочна инвестиция, която ще носим и 
догодина. Тенденцията е подходяща за 
дами, които обичат да експериментират 
с дрехите повече, отколкото с обувките, 
но същевременно държат на своя ком-
форт и удобство. 
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This fall-winter season is even more special 
than usual. This is because big fashion houses 
brought out their collections and trends for the 
cold months way back in February and March, 
and back then we had no idea how things would 
unfold when it came time to change our ward-
robe.
But there are also things that no quarantine or 
home office can change: for example, the vital 
role boots play in the life of a woman. This year 
boots are coming out bold, out of the box and 
out of our comfort zone. Here are the four main 
model types expected to dominate the winter 
season.

Monolith boots
One of the surprises we got for fall-winter 2020 
came from Prada's catwalk. The Italian fashion 
house showcased the perfect symbiosis be-
tween a boot capable of getting us through the 
harshest snowy conditions and an accessory 
that gives a voice to the rebel in you. Bulk, thick 
rubber soles and real leather provide the practi-

Monolithic shapes, logos, chains and inlays: the main trends in boots this season

WHEN THE WORLD  
IS AT YOUR FEET

By KRISTINA TABACHKA

cality needed in winter combined with the mas-
sive, rough shapes currently in style. 
This model offers plenty of room for expression 
to bold women who love clashing combinations 
where shoes are a counterpoint to the clothing. 

Winter logomania
One of the leading trends during the summer 
months was the logo craze. World-famous de-
signers put massive logos and monograms on all 
their products and this continued into the winter.
The Dior Granville short boots are distinctive with 
their famous combination of massive logos and 
inscriptions, this time with some warmth weaved 
in. The boots sport a rubber sole and are equally 
suitable for outdoor and indoor usage – a fea-
ture allowing us to adapt our outfit according to 
the situation.

Chains, inlays and lacquer
The concept of boots as jewellery is nothing new 
to the fashion industry. The 2020 fall-winter sea-
son brought back the concept of the accessory 

as a centrepiece, with boots in the spotlight. The 
combination of lacquer and massive inlays with 
chains and even stones is set to dominate the 
winter trends. 
Sticking to a classic colour palette is a safe 
move, but we also want massive chains and 
decorations front and centre.
And we can’t speak of elegance without the ob-
ligatory high heels, which make these boots a 
nice addition to the elegant dress code as well. 

Classic thigh high boots
Any emerging seasonal trend will always fea-
ture an absolute classic. This time, for 2020 
fall-winter boots, it is the thigh high models. A 
practical solution which can be combined with 
virtually everything in your wardrobe, they are a 
timeless classic and we can safely say that they 
are a long-term investment which we will still be 
wearing next year. This trend is suitable for the 
ladies who love to experiment with clothes, as 
opposed to shoes, but who also value comfort 
and ease. 

1.
4.

3.

2.
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От Троян до Киото, най-забележителните манастири са не само културни,  
но и кулинарни забележителности

Текст МАРГАРИТА СПАСОВА / Фотография SHUTTERSTOCK

ПОД 
МАНАСТИРСКАТА 

ЛОЗА
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Красотата, величието и уникал-
ната история на манастирите 
открай време привличат безчет 
посетители. Но има и още една 

интересна особеност – почти навсякъде по 
света първите документирани готварски 
рецепти са дело на монаси. Манастирските 
записки по-късно се превръщат в готварски 
книги, медицински справочници и книги за 
билките.   

ГРАДИНАТА НА БОГОРОДИЦА. Възникнала-
та през Х век монашеска република на се-
верния гръцки полуостров Атон и до днес 
остава един от най-притегателните сим-
воли на православното християнство. Една 
планина, двайсет манастира и дванайсет 
малки монашески селища (скитове) – гради-
ната на Богородица. Атонските манасти-
ри участват в различни благотворителни 
кампании – закрилят бежанци, организират 
младежки програми, помагат на наркозави-
сими. И все пак Света гора стои настрана 
от останалия свят. Тъй като летоброе-
нето тук се води по Юлианския календар, 
Атон изостава с 13 дни от Европа и света. 
Манастирското денонощие започва при за-
лез слънце, тоест около пет часа преди по-
лунощ. Менюто на монасите не се обсъжда, 
но тук всички са дълголетници и не стра-
дат от заболяванията на модерния свят. 
Тайната - чиста храна, хубаво вино, физи-
чески труд и душевна хармония. Древните 
гърци наричали този вид хранене макробио-
тика, тоест „голям живот“ или „пълноценен 
живот“. 
Всеки манастир се самообезпечава напълно 
от собствена зеленчукова и овощна гради-
на, лозе, пасбище и маслинова горичка. Дос-
тавките отвън са ограничени до минимум. 
Повечето манастири си имат малко прис-
танище и рибарски лодки. 
Монашеската трапеза е религиозен риту-
ал, който се провежда два пъти в дено-
нощието – сутрин и вечер. Монасите се 
хранят в пълно мълчание, под четене на 
Светото писание. Храненето продължава 
около двайсет минути, краят се оповестя-
ва от звън на камбана. Менюто и режимът 
са неизменни. Понеделник, сряда и петък 
са дни за пост, без животински белтъчи-
ни, вино и растително масло. Ястията са 
варени или приготвени на пара, но това не 
ограничава менюто. Останалите дни се 
наричат скромни и включват риба, сирене, 
яйца, кисело мляко и червено вино. Разговя-
ването след пости е радостно събитие под 
знака на кулинарното изобилие: риба, печи-
ва и дори сладкиши. „Постът и самодисци-
плината са същността на добродетелта“, 
казват монасите. 

АМБРОЗИЯТА НА ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР. 
На един хвърлей от град Троян, скътана в  

TRAVEL
FOOD
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 живописното село Орешак, светата оби-
тел „Успение Богородично“ е обвита в ле-
генди. Не само заради чудотворната икона 
Света Богородица Троеручица, донесена от 
Атон през XVII век.
Историята на манастира е свързана с чу-
деса, изцеления, покушения и въздигане от 
пепелта. Тук са учили десетки възрожден-
ски дейци, стенописите в църквата са дело 
на прочутия български живописец Захари 
Зограф в периода 1847-48. И тук се прави 
истинската амброзия на Балкана – прочу-
тата троянска сливова ракия. Автентична-
та рецепта е обгърната в тайнственост, 
но някои от тънкостите включват добре 
узрели сини сливи от местен сорт, които 
се смилат в деня на беритбата, добавяне-
то на 40 балкански треви и билки и отлежа-
ването в малки дъбови бъчви. Троянската 
ракия шества по света от 1894, когато 
печели медал на конкурс в Белгия, а днес е 
лицензирана като регионален специалитет 
в ЕС и САЩ. 
Легендарните специалитети на троянски-
те монаси не спират дотук. Скромна на-
глед, но неустоимо вкусна е ароматната 
чорба от шарен боб, с черни фасулени зърна 
за непростимите грехове и бели за онези, 
които мисълта не може да разграничи грях 
ли са или не, както се разказва в прекрас-
ния разказ на класика Елин Пелин. Ако имате 
късмет да посетите Троянския манастир в 
дните на заговяване, кротките монаси ще 

ви я поднесат със сланина на шиш, минала 
през пречистващия пламък на огъня в ка-
менната камина. А ако са пости… пригот-
вете се за взривяваща сетивата маринова-
на люта чушка.  

ДЗЕН КУЛИНАРИЯ: СОДЗИН РЬОРИ. Хра-
мовата кухня в японските дзен-будистки 
манастири датира от XIII век. Концепцията 
е скромна и мъдра: изцяло вегетарианска 
храна, която способства за духовното из-
растване, подобрява преценката и изостря 
сетивата. Нищо не се изхвърля; порциите 
са малки, от прости растителни продукти. 
В епохата Камакура религиозният мислител 
Доген (1200-1253 г.), основател на дзен сек-
тата Сото, в специален трактат изтъква, 
че храната играе важна роля в духовното 
и умственото развитие както на готвача, 
така и на хранещия се. Приготвената хра-
на трябва да запази естественото ухание 
и вкуса на продуктите, а върховното май-
сторство на дзен готвача се изразява в 
умението да стъкми вкусни блюда от онези 
части на растенията, които обикновено се 
изхвърлят. 
Типичният обяд се състои от задушена ряпа 
дайкон, нарязан праз лук и сос мисо. Содзин 
въплъщава свещеното число пет – пет на-
чина за приготвяне на храната (сурова, на 
пара, на грил, сварена, пържена), пет цвята 
(зелен, жълт, червен, бял, черен), пет вку-
са (сладък, лютив, горчив, кисел и солен) и 

пет фрази, които монасите изричат преди 
да коленичат край трапезата. Всеки монах 
си има личен набор за хранене от лакирано 
черно дърво – пет прибора, загърнати във 
фина коприна. 
Канга-ан е будистки храм, основан през XVII 
век в Киото. Вегетарианското менюто на 
монасите тук е 13-степенно, съобразено 
с особеностите на местната продукция и 
сезона. Храната се сервира в керамични съ-
дове, изработвани от тукашните майсто-
ри грънчари и пресъздаващи настроението, 
цветовете и особеностите на съответни-
те годишни времена. Закуската e от соя, 
оризова каша, черна сусамова сол, корен 
от лотос с моркови, пържено тофу и грах. 
Обядът включва орис, картофи, морски во-
дорасли, супа мисо, туршия от зеле и мор-
кови, варена соя, японски дървесни гъби и за 
десерт кора от цитрусови плодове.  

БИТЕР, ДАНТЕЛИ И НЕЗЕМНИ СЛАДКИШИ. 
Векове наред аристократичните фами-
лии на Западна Европа изпращали своите 
най-красиви дъщери и талантливи синове 
в католическите манастири и ордени. Ос-
новани на почти корпоративна структура, 
католическите манастири тушират споро-
вете за унаследяване на аристократични-
те титли и успяват да натрупат огромни 
състояния и имоти от данъци и дарения. 
Под каменните им сводове кулинарията и 
алхимията се срещат и преливат, използ-
ват едни и същи съставки и инструменти. 
И до днес манастирите в Испания и Ита-
лия приготвят неземни сладкиши и целеб-
ни билкови еликсири за големите църковни 
и фамилни празници. За Рождество в най-
добрите сладкарници на Испания се появя-
ват хрупкави златисти облачета с пухкава, 
нежна сърцевина, обилно поръсени с пудра 
захар и захаросани портокалови цветчета. 
Наричат ги „въздишките на монахините“ 
(Suspiros de Monja) – име колкото печално, 
толкова и изкусително. Не по-малко съблаз-
нителен е френският шоколадов еклер „Мо-
нахинята“ (La Religieuse) с пълнеж от бита 
сметана и покривало от черен шоколад. 
Достатъчно е да погледнете деликатеса, 
за да откриете приликата му с одеждите 
на сестрите бенедиктинки. 
Рецептата за прочутия ликьор Бенедиктин 
датира от 1510 и води към венецианския 
монах дон Бернардо Винчели, който пригот-
вял еликсир от 27 билки и подправки. Върху 
етикета на всяка бутилка са изписани ини-
циалите D.O.M. - съкращение на латинския 
израз Deo Optimo Maximo, „за Бог, най-добрия 
и най-великия“. Първоначално монасите при-
готвяли ликьора изцяло за своите нужди. В 
бурната и трагична епоха на Френската 
революция рецептата за ликьора е изгубе-
на, за да бъде възстановена през 1863 въз 
основа на старинен ръкопис. 
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UNDER THE  
MONASTERY VINE

Monastery beauty, grandeur and unique history have long 
attracted numerous visitors. There’s, however, another 
interesting peculiarity – almost all over the world the first 
recorded recipes were created by monks. Monastery notes 

later become cookbooks, medical guides and books of herbs.

GARDEN OF THE HOLY VIRGIN MARY. The monastic republic of Mount 
Athos on the Northern Greek Athos peninsula, established in the 10th 
century, still remains one of the most attractive symbols of Orthodox 
Christianity. A mountain, twenty monasteries and twelve small monastic 
settlements (sketes) – the Garden of the Holy Virgin Mary. Athos 
monasteries take part in various charity campaigns – protecting refugees, 
organizing youth programmes, helping drug addicts. Yet, Mount Athos 
stands outside the rest of the world. Since chronology here is based 
on the Julian calendar, Athos is 13 days behind Europe and the world. 
The day in the monastery begins at sunset, i.e. about five hours before 
midnight. The monks’ menu is not discussed, but everyone here lives to 
a ripe old age and doesn’t suffer from the modern world diseases. The 
secret – pure food, good wine, physical labour and spiritual harmony. 
Ancient Greeks called this kind of eating macrobiotics, i.e. “big life” or 
“full life”.
Each monastery is entirely self-sufficient with their own orchard and 
vegetable garden, vineyard, pasture and olive grove. Deliveries from 
outside are limited to a minimum. Most monasteries have their own small 
port and fishing boats. 
The monastic table is a religious ritual, taking place twice a day – 
morning and evening. Monks eat in complete silence, reading the 
Scriptures. Eating lasts about twenty minutes, the end is announced 
by a bell sound. The menu and the regime are immutable. Mondays, 
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From Troyan to Kyoto, the most prominent monasteries are not  
only cultural, but also culinary sights

Wednesdays and Fridays are days of fasting, without animal protein, 
wine and vegetable oil. The dishes are boiled or steamed, but this 
doesn’t limit the menu. The rest of the days are called humble and 
include fish, cheese, eggs, yogurt and red wine. Breaking the fast is a 
joyous event under the sign of culinary abundance: fish, baked goods 
and even pastries. “Fasting and self-discipline are the essence of 
virtue“, monks say. 

AMBROSIA OF THE TROYAN MONASTERY. At a stone’s throw from the 
town of Troyan, tucked away in the picturesque village of Oreshak, the 
holy cloister “The Assumption of Mary” is shrouded in legends – not only 
because of the miraculous icon of the Holy Virgin, brought from Mount 
Athos in the 17th century.
The history of the monastery is associated with miracles, healing, 
assassinations and rising from the ashes. Dozens of National Revival 
figures studied here, the frescoes in the church were created by 
prominent Bulgarian artist Zahari Zograf in the period 1847-48. What’s 
more, the true ambrosia of the Balkans is made here – the famous Troyan 
plum brandy, called rakia. The authentic recipe is shrouded in mystery, 
but some of the peculiarities include ripe local plums, ground on the day 
of the harvest, adding 40 Balkan spices and herbs and maturing in small 
oak barrels. Troyan rakia has been around the world since 1894, when 
it won a medal in a competition in Belgium, and today it’s licensed as a 
regional specialty in the EU and the USA. 
The legendary specialties of the Troyan monks don’t end here. Seemingly 
humble, but irresistibly delicious, is the aromatic black and white bean 
soup, with black ones for the unforgivable sins and white ones for those 
which can’t be determined as a sin or not by the thought, as it’s told in 
the wonderful story by the classic Elin Pelin. If you’re lucky enough to visit 
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the Troyan Monastery after the days of fasting, meek monks will serve it 
with bacon on a skewer, cooked in the purifying flame of the fireplace. 
And if it’s fasting time… get ready for a marinated chili pepper causing an 
explosion of the senses. 

ZEN COOKING: SHOJIN RYORI. Temple cuisine in Japanese Zen-
Buddhist monasteries dates back to the 13th century. The concept is 
humble and wise: completely vegetarian food, helping spiritual growth, 
improving the assessment and sharpening the senses. Nothing is thrown 
away; portions are small, from simple plant products. During the Kamakura 
period, in a special treatise religious thinker Dogen (1200-1253), founder 
of the Zen sect Soto, points out that food plays an important role in 
the spiritual and mental development of both the chef and the eater. 
The cooked food should preserve the natural aroma and flavour of the 
products and the supreme mastery of the Zen chef is expressed in the 
ability to cook delicious meals from those parts of the plants which are 
usually discarded.  
The typical lunch consists of stewed Daikon radish, chopped leek and 
Miso Sauce. Shojin embodies the sacred number five – five ways to 
prepare food (raw, steamed, grilled, boiled, fried), five colours (green, 
yellow, red, white, black), five tastes (sweet, pungent, bitter, sour and 
salty) and five phrases monks say, before kneeling down by the table. 
Each monk has his own cutlery set made of black polished wood – five 
pieces wrapped in fine silk.
Kanga An is a Buddhist temple founded in the 17th century in Kyoto. The 
vegetarian menu of the monks here consists of 13 courses, consistent 
with the specifics of the local production and season. Meals are served 
in pots made by local craftsmen, recreating the mood, colours and 
peculiarities of the respective seasons. Breakfast includes soybean, rice 

porridge, black sesame salt, lotus root with carrots, fried tofu and peas. 
Lunch includes rice, potatoes, seaweed, Miso soup, pickled cabbage and 
carrots, boiled soybean, Japanese wood mushrooms and citrus fruit peel 
for dessert.

BITTERS, LACE AND HEAVENLY PASTRIES. For centuries, aristocratic 
families in Western Europe used to send their most beautiful daughters 
and talented sons to Catholic monasteries and orders. Based on nearly 
corporate structure, Catholic monasteries mitigated disputes over 
inheritance of aristocratic titles and managed to accumulate vast wealth 
and real estate from taxes and donations.
Culinary and alchemy meet and blend under their stone arches, using the 
same ingredients and tools. Even nowadays monasteries in Spain and 
Italy prepare heavenly pastries and healing herbal elixirs for big religious 
and family holidays. For Christmas, in Spain’s best pastry shops there 
are crispy golden clouds with fluffy, soft core, lavishly sprinkled with 
powdered sugar and sugared orange blossoms. They’re called  “nuns’ 
sighs” (Suspiros de Monja) – a name both sad and enticing. Equally 
enticing is the French chocolate eclair “The Nun” (La Religieuse), stuffed 
with whipped cream, with a veil of dark chocolate. 
It’s enough to look at the delicacy to find similarities with the garments of 
the Benedictine Sisters. 
The recipe for the famous Benedictine liqueur dates back to 1510 and 
leads to the Venetian monk Dom Bernardo Vincelli, who used to prepare 
an elixir of 27 herbs and spices. The initials D.O.M. - an abbreviation of 
the Latin phrase Deo Optimo Maximo, “to the greatest and best God” - 
appear on each bottle label. Originally, monks used to brew the liqueur 
entirely for their needs. During the turbulent and tragic era of the French 
Revolution the liqueur recipe was lost, to be restored in 1863 based on 
an old manuscript. 

TRAVEL
FOOD
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Само за трийсетина години младото Божоле се превърна  
от локален френски обичай в световна лудост

Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

„Новото божоле пристигна!”. Този възглас оглася 
цяла Франция всяка година в третия четвъртък на 
ноември, когато според строгия френски винен за-
кон на пазара излиза актуалната реколта от това 
вино. Този година датата е 15 ноември. Чакат го, 
както се очаква Коледа или Великден, а появата му 
е съпроводена с особени ритуали не само във Фран-
ция, но и в други страни.

МИЛИОНИ БУТИЛКИ СЕ ОТВАРЯТ едновременно в 
целия свят. Пред ресторанти, бистра и кафенета 
върху черни дъски се появява надписът „Le Beaujolais 
nouveau est arrivé!”, след което започват протяжни 
дегустации и оживени коментари дали тазгодиш-
ното е по-добро от миналогодишното. За да прис-
тигнат навреме там, където ги очакват,  касите 
с вино пътуват по суша, въздух и вода. Возят ги с 
камиони и мотори, качват ги на вертолети и дори 
на балони - и това също е част от ритуализира-
ната суматоха. В Ню Йорк и Маями ги посрещат 
с фанфари и весел кортеж от майстори-готвачи 
върху велосипеди. Първите бутилки се отварят в 
Япония, защото първо там настъпва благодатният 
четвъртък.
Традицията за празничното посрещане на новото 
божоле е родена във Франция през 70-те години и 
сравнително бързо успява да зарази останалия ви-
нен свят - вероятно заради атмосферата на весело 
безгрижие, което това вино създава. Първоначално 
датата за пускане в продажба е била 15 декември, 
но после е променена на 15 ноември. От 1985 е ре-
шено това да става винаги в третия четвъртък 
на ноември.

БОЖОЛЕ НЕ Е СОРТ, а името на винарски район 
южно от Лион. Между другото освен с вината си е 
много популярен и с добрата си кухня. Който е чел 
„Клошмерл” от Габриел Шевалие, вероятно си спом-
ня разточителните и вкусни описания на местните 
кулинарни специалитети, както и специалната роля 
на виното в живота на повечето герои от романа.
Административно Божоле принадлежи към Бургун-
дия, но вината му не са част от аристократичното 
бургундско винено семейство, а са нещо като от-
делна губерния. Младото божоле се прави само от 

МЛАДОСТТА  
НЕ Е ПОРОК

сорта Гаме ноар (gamay noir). Вината са с искрящ, 
лилавеещо червен цвят. На вкус са леки, свежи и 
подчертано плодови с аромати на малини, череши, 
теменужки и често с един много характерен нюанс 
на зряла круша или банан. Няколко седмици преди да 
се появят пред публика, гроздето още е било в ло-
зята. Обрано е на ръка и е ферментирало по специ-
ална технология - въглекисела мацерация. Целите 
чепки, без да се мачкат, се изсипват в затворени 
стоманобетонни или метални съдове. Отделеният 
при ферментацията въглероден двуокис насища 
мъстта и помага за максимално извличане на аро-
матните вещества, като същевременно действа 
като антисептик. Процесът продължава по-малко 
от седмица, след което виното се отцежда, стаби-
лизира се и бутилирано тръгва към пазара. Заради 
тази технология вината се бедни на танини и не 
могат да стареят. Направени са, за да се изпият 
преди края на зимата. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО NOUVEAU е много важно, защото 
точно то определя характера на виното. Има и дру-
ги божолета, които не са nouveau, а само Beaujolais 
или Beaujolais Village. Това са вина, произведени по 
класическа технология от същите лозя и пак от 
Гаме ноар. Те излизат на пазара през пролетта и 
могат да се пият около година или две след рекол-
тата. Ароматният им профил е сходен с Beaujolais 
nouveau, но без нюанси на круша и свежи теменуж-
ки.
За младото божоле казват, че може да се пие на 
щедри глътки. Това е едно от неговите предим-
ства, но не е единствено. Друго предимство е, че е 
много гъвкаво и лесно се съчетава с различни хра-
ни - ястия от месо, риба, паста, колбаси, сирена. 
Особено ако е поднесено охладено като бяло вино, 
което означава 11-12º С
Трудно е да се каже дали само качествата на мла-
дото божоле са го направили така популярно, или 
веселите ритуали около неговата поява на пазара. 
Но е сигурно е, че всички лозари и винари по света 
мечтаят за ден от годината, в който да се радват 
на интереса и вниманието, обгръщащи френските 
им колеги от областта Божоле в третия четвър-
тък на ноември. 
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Youth Is  
Not a Vice

“The Beaujolais Nouveau has arrived!” This cry 
echoes all across France every year on the third 
Thursday of November, when, according to strict 
French wine laws, the current crop of wine hits 
the market. The date, November 15 this year, is 
anticipated as much as Christmas and Easter, 
and the unveiling is accompanied by special 
rituals – not only in France but in other countries 
as well.
Millions of bottles are simultaneously opened all 
around the world. The announcement "Le 
Beaujolais nouveau est arrivé!" appears 
on blackboards in front of restaurants, 
bistros and cafes, after which extensive 
taste testing begins, giving birth to lively 
discussions about whether this year’s 
crop is better than last year’s. In order 
to arrive at their destinations on time, the 
cases of wine travel by land, air and sea. 
They are carried by trucks, motorcycles, 
helicopters and even hot-air balloons 
– and this is also part of the ritualized 
bustle. New York and Miami welcome the 
cases of wine with fanfare and a merry 
retinue of chefs on bicycles. The first 
bottles are opened in Japan, because 
that is where the glorious Thursday first 
dawns.
The tradition of the festive welcoming of 
the new Beaujolais was born in France 
during the 1970s and managed to infect 
the rest of the wine world relatively 
quickly – probably because of the 
atmosphere of carefree fun that this wine 
creates. Initially, the the beginning date 
of sale was December 15, but it was later 
changed to November 15. In 1985 it was 
decided that it should always be the third 
Thursday of November.
Beaujolais is not a type of wine, but 
rather the name of a wine region south 
of Lyon. Apart from its wines, this 
region is very popular for its cuisine. 
Whoever has read “Kloshmerl” by Gabriel 
Chevallier probably remembers the 
lavish descriptions of delicious local 
culinary specialties and the special role 
of wine in the lives of many of the novel’s 
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It only took about thirty years for new Beaujolais to transform itself from a local  
French custom into a world-wide phenomenon.

characters. 
Administratively, Beaujolais belongs to 
Burgundy, but its wines are not from the 
aristocratic burgundy wine family, but rather 
from something like a separate province. Young 
Beaujolais is only made from the Gamay Noir 
sort. The wines are sparkling and have a violet-
red color. Their taste is light, fresh and fruity, 
with aromas of raspberries, cherries and violets 
– and often with a very distinctive hint of ripe 

pear or banana. Just a few weeks before the 
wines appear in public, the grapes are still in 
the vineyards. They are harvested by hand and 
fermented via a special technology – macération 
carbonique. Whole grape clusters, without being 
crushed, are poured into steel-concrete or 
metal containers. Then carbon dioxide, which is 
released during the fermentation, saturates the 
new wine and helps maximize the extraction of 
aromatic substances, while, at the same time, 

acting as an antiseptic. The process takes 
less than a week, after which the wine 
is drained, stabilized, bottled and sent to 
market. Because of this technology the 
wines are low in tannins and are unable 
to age. They are made to be consumed by 
the end of winter.
The adjective Nouveau is very important 
because it determines the exact character 
of the wine. There are other Beaujolais, 
which are not Nouveau – for example, 
just Beaujolais or Beaujolais Village. 
These are wines produced from the same 
vineyards and of the same Gamay Noir 
sort, but via classic technology. They go 
on sale during spring and can be drunk 
about a year or two after harvest. Their 
aromatic profile is similar to the Beaujolais 
Nouveau, but without the nuances of pear 
and fresh violets.
It is said that the young Beaujolais can be 
consumed in generous sips. This is just one 
of its advantages. Another is its flexibility; 
it can easily be combined with other foods 
– meat dishes, fish, pasta, sausages and 
cheeses – especially if it is served chilled 
like a white wine, at around 11-12º С.
It is hard to say whether it is the quality 
of the Beaujolais Nouveau or the unique 
rituals surrounding its appearance on the 
market that has made it so popular. It is 
certain, however, that vinedressers and 
winemakers all around the world dream 
of having a day when they would enjoy 
the same attention and interest that their 
French colleagues from the Beaujolais 
region receive every third Thursday in 
November. 
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STEAK AND WINE is the culinary masterpiece in 
the heart of Sofia! Intersection of quality and comfort. 
An interior that will surround you and will make you 
dreaming. A menu that will satisfy the requirements 
of your senses. A taste that will make you want to 
come back again.

STEAK AND WINE is different from everyone else!
Exciting, romantic and 
spacious. The inte-
rior of the restaurant 
STEAK and WINE is 
designed in bright and 
unobtrusive colors. 
The salon is divided 
into separate areas 
that give a feeling of 
comfort and privacy. 
Suitable for business 
meetings, personal 
celebrations and 

shared moments with friends. In STEAK 
and WINE, as its name suggests, the main focus of the menu is His 
Majesty - the Meat. And of course, it's first class! To guarantee  its qual-
ity, we produce it on our family farm. In it we raise the world-renowned 
breed of high quality beef Aberdeen Angus. Excellent marbled, tender, 
thin-fiber and tasty are the qualities of this meat that make it one of the 
most sought after on the market.

Address: 123 G.S. Rakovski Str., Sofia;  
Reservations: +359 882 666777; www.steakandwine.bg

СТЕК И ВИНО е кулинарният шедьовър в сър-
цето на София! Пресечна точка на качество 
и комфорт. 
Интериор, който ще Ви обгърне и ще Ви на-
кара да мечтаете. Mеню, което ще задоволи 
изискванията на сетивата Ви. Вкус, който ще 
Ви накара да поискате да се върнете отново.

СТЕК И ВИНО е различен от 
всеки друг!
Вълнуващ, романтичен и 
просторен. Интериорът на 
ресторант СТЕК и ВИНО е 
решен в светли и ненатрап-
чиви цветове. Салонът е 
разделен на отделни зони, 
които дават усещане за 
комфорт и уединение. Подхо-
дящ за бизнес срещи, лични 
празненства и споделени мо-
менти с приятели. В СТЕК и 
ВИНО, както подсказва името му, основният акцент в менюто е 
негово величество - Месото. И разбира се,  то е първокласно! За 
да гарантираме качеството му, го произвеждаме в семейната ни 
ферма. В нея отглеждаме световно признатата порода високока-
чествено говеждо месо Абърдийн Ангус . Отлично мраморирано, 
крехко, тънковлакнесто и вкусно са качествата на това месо, кои-
то го правят едно от най-търсените на пазара.

Адрес: ул. "Г. С. Раковски" - 123, София;  
Резервации: +359 882 666777; www.steakandwine.bg



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

All passengers of Bulgaria Air are entitled to free carriage of cabin baggage 
10 kg + personal item/laptop, as well depending on the chosen class of service and 
fare to a checked baggage (in the luggage compartment of the airplane). Baggage
transportation on regular flights is based on some general rules and the policy of 
Bulgaria Air, which you should consider. Bulgaria Air baggage policy complies with 

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

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:

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

ТАКСИ ЗА РЕГИСТРИРАН БАГАЖ
Първи брой регистриран багаж до 23 кг и до 158 см*:
•Вътрешни полети – 15 евро на посока;
•Международни полети – 20 евро на посока**.

> В случай на по-тежък, по-обемен или допълнителен чекиран багаж, 
се прилагат стандартните условия на „България Еър“.
> Регистриран багаж може да бъде закупен преди полет на летище 
или чрез издателя на билета.
> Притежанието на карти CCB Club, карта Visa Platinum от ЦКБ,
кобрандирана карта от ЦКБ и „България Еър“, както и златна карта 
FLY MORE не дава право на безплатен чекиран багаж по тарифа без багаж.

* Сумата от външните размери на дължината, височината 
и широчината на багажа /l+h+w/.
** За пътуване от Лондон – 20.00 GBP, от Цюрих – 20 CHF, 
от Тел Авив – 20 USD.

ТАРИФИ С РЕГИСТРИРАН БАГАЖ
Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен регистриран багаж, 
има право да превози в багажника на самолета безплатен багаж, както следва:

По международни и вътрешни линии: 
БИЗНЕС КЛАСА 
•2 броя ръчен багаж с общо тегло до 15 кг (размери до 55х40х23 см 
всеки)  + 1 дамска чанта/лаптоп;
•2 броя регистриран багаж до 32 кг и до 158 см* всеки.

ИКОНОМИЧНА КЛАСА 
•1 брой ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см (сумарна дължина*  
до 118 см) + 1 дамска чанта/лаптоп;
•1 брой регистриран багаж до 23 кг и до 158 см*.

Изключения
•ЗЛАТНА КАРТА FLY MORE
•БИЛЕТИ, ЗАПЛАТЕНИ С КАРТА VISA PLATINUM ОТ ЦКБ
•БИЛЕТИ, ЗАПЛАТЕНИ С КОБРАНДИРАНА КАРТА „БЪЛГАРИЯ ЕЪР И ЦКБ“
•ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМАТА CCB CLUB
•МОРЯЦИ***
  2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки, за полети, при които опериращ 
  превозвач е авиокомпания „България Еър“.
•БЕБЕТА ОТ 0-2 ГОДИНИ
  В случай че тарифата, по която е издаден билетът на възрастния,       
придружаващ бебето, позволява 1 брой чекиран багаж до 23 кг, то бебето 
има право на 1 брой чекиран багаж до 10 кг. Превозът на бебешки колички 
се извършва безплатно, но те следва задължително да се предават и получават 
непосредствено при качване/слизане на/от самолета. Авиокомпанията не носи 
отговорност за щети в резултат на транспортиране по багажните ленти, 
в случай че количката не е предадена/получена на/от самолета.

* Сумата от външните размери на дължината, височината и широчината на 
багажа /l+h+w/. Пътникът може да превозва и повече от безплатната норма 
багаж срещу допълнително заплащане. Трети багаж се таксува по таксата за 
трети свръхбагаж.

** Ако билетите Ви са заплатени в сайта на компанията, както и в случаите на: 
притежание на златна карта FLY MORE, членство в програмата CCB Club или за 
билети, заплатени с кобрандирана карта от ЦКБ и „България Еър“ или карта Visa 
Platinum от ЦКБ, е необходимо да се свържете с нас на тел.: +359 2 4020 400 или 
на e-mail: callfb@air.bg за преиздаване на билета с право на 2 броя безплатен багаж.

TARIFFS WITHOUT CHECKED BAGGAGE
Each passenger who bought a ticket in a tariff that includes only a hand baggage 
carriage, is allowed to transport in the cabin free baggage allowance as follows:

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

FEES FOR CHECKED BAGGAGE CARRIAGE
First piece of checked baggage up to 23 kg and up to 158 cm*:
•Domestic flights – EUR 15 per direction;
• International flights – EUR 20 per direction**.

> In case of heavier, above volumes or additional piece of checked baggage, 
the standard conditions of Bulgaria Air apply.  
> Checked baggage can be purchased before the flight at the airport or through 
the issuer of the ticket.
> Possession of CCB Club card, Visa Platinum card from CCB, co-branded card from CCB 
and Bulgaria Air, and FLY MORE gold card does not entitle free checked baggage on tariff 
without baggage.

* The maximum allowed volume is the sum of the external length, height 
and width of the baggage /l+h+w/.
** For travel from London – 20.00 GBP, from Zurich – 20 CHF, from Tel Aviv – 20 USD. 

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

International and Domestic flights
BUSINESS CLASS 
•2 pieces hand baggage with a total weight up to 15 kg (dimensions 55x40x23cm each) 
and 1 personal item/laptop bag;
•2 pieces of checked baggage up to 32 kg and 158 cm* each.

ECONOMY CLASS
•1 piece of hand baggage up to 10 kg and with dimensions
55x40x23 cm (total length up to 118 cm)* + 1 personal item / laptop bag;
•1 piece of checked baggage up to 23 kg and up to 158 cm*.

Exceptions
•GOLD CARD FLY MORE
•TICKETS PAID WITH VISA PLATINUM CARD BY CCBANK
•TICKETS PAID WITH CO-BRANDED CARD BULGARIA AIR / CCBANK
•MEMBERS OF THE CCB CLUB PROGRAM
•SEAMEN***
2 pieces of 23 kg and up to 158 cm each* for flights operated by Bulgaria Air.
•INFANTS 0-2 YEARS OF AGE
If the fare of the ticket of the adult who is accompanying the baby allows 1 piece checked 
baggage up to 23 kg, the baby is entitled to 1 piece checked baggage up to 10 kg.  
Transportation of baby carriages is free of charge, but it is mandatory to hand them over 
/ to receive them immediately before embarkation / disembarkation of the aircraft. The 
aviation company shall not be responsible for damages resulting from transportation on 
baggage belts, in case the carriage has not been handed over / received at the aircraft.

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

** If your tickets are paid in the company's website, as well as in the cases of: possession 
of gold card FLY MORE, membership in CCB Club, or tickets paid with co-branded card 
from CCB and Bulgaria Air or Visa Platinum card from CCB you need to contact us by 
phone +359 2 4020 400 or e-mail callfb@air.bg to reissue the ticket entitled to free 2 pieces 
of luggage.

BAGGAGE ALLOWANCE 
ON BULGARIA AIR FLIGHTS



Притежанието на карти CCB Club, Visa Platinum от ЦКБ, кобрандирана карта 
от ЦКБ и „България Еър“, както и златна карта FLY MORE не дава право на 
безплатен допълнителен чекиран багаж по тарифа без багаж.

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

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

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

За пътуване от Лондон посочените тарифи са съответно 50/70/100 GBP,  
от Цюрих 50/70/100 CHF, от Тел Авив 50/70/100 USD.

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

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

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 Еър“. Превозът 
на огнестрелни оръжия не може да бъде потвърден в случаите, когато 
авиокомпания „България Еър“ е партньор по полет. Превозът на огнестрелни 
оръжия и боеприпаси, различни от спортно оръжие и боеприпаси, е забранен. В 
някои случаи превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни и спортни цели 
може да бъде разрешен. Пътникът трябва да се свърже с „България Еър“ и да 
предостави информация за вида на оръжието, серийния му номер и припасите, 
които се внасят в резервационната система. Всички огнестрелни оръжия и 
боеприпаси се приемат само като багаж за транспортиране в багажниците 
на самолета и в никакъв случай в салона с пътниците. Трябва да са разделно 
и подходящо опаковани, като теглото на мунициите не бива да надвишава 
5 кг. Пътникът трябва да има всички документи, изисквани от закона и 
подзаконовите актове, приложими за превоз за съответната държава. „България 
Еър“ си запазва правото да откаже превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

• Ловни пушки и патрони – комплект до 15 кг: такса 50 евро в посока;
• Ловни пушки и патрони – при общо тегло над 15 кг: такса 70 евро в посока;
• Късо огнестрелно оръжие (пистолет): такса 20 евро в посока.
Ловната пушка и патроните се считат за едно парче регистриран багаж и се 
таксуват с еднократна такса за обслужване. Този вид багаж не се включва в 
безплатната норма и таксата се прилага независимо от това дали пътникът 
има друг чекиран багаж.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В ПЪТНИЧЕСКАТА КАБИНА /PETC/
• Максимално тегло на животното и клетката – до 8 кг*;
• Максимални размери на клетката – 48 x 35 x 22 cм;
• Не се включва в безплатната норма багаж и се  заплаща такса 
от 60 евро в посока.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В БАГАЖНИКА /AVIH/
• Без ограничение в теглото на животното;
• Максимални размери на клетката – 110 x 65 x 70 cм;
• Не се включва в безплатната норма багаж, заплаща се такса:
при тегло на животното и контейнера до 32 кг - 100 евро в посока
при тегло на животното и контейнера над 32 кг - 140 евро в посока**

Важни уточнения за превоза на домашни любимци:
• Превозът на домашни любимци задължително подлежи на потвърждение от 
Авиокомпанията. За потвърждение е необходимо да се свържете с Центъра 
ни за обслужване на клиенти на телефон: +359 2 402 0400 или по e-mail callfb@air.bg;
• Приемат се за превоз само кучета и котки;
• „България Еър” не приема за превоз животни до и от Великобритания;
• Бойните и опасни породи се приемат за превоз само като карго (напр. 
Американски питбул териер, Стафордширски бултериер, Американски 
стафордширски териер, Бултериер, Американски булдог, Дого Аржентино, 
Кангал (Анатолийска овчарка), Кавказка овчарка, Ротвайлер, Родезийски риджбек, 
Доберман, Кане Корсо и др.) 

*за полети FB1431/1432 до и от Париж, където опериращ превозвач 
е Air France, максималното тегло за превоз на PETC е 6 кг.

** Животни с тегло с контейнера над 32 кг не се приемат за превоз 
до/от Брюксел.

* За смесени превози с участието на „България Еър“ и други партньорски
авиокомпании в маршрута могат да бъдат прилагани други условия за багаж

Possession of card CCB Club, Visa Platinum CCB, co-branded card from CCB and Bulgaria 
Air, and Gold Card FLY MORE does not entitle the additional free checked baggage on tariff 
without luggage.

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

THE PASSENGER MAY CARRY MORE THAN THE FREE BAGGAGE AL-
LOWANCE AT ADDITIONAL COST *

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

For travel from London the indicated fares are respectively 50/70/100 GBP,  
from Zurich 50/70/100 CHF, from Tel Aviv 50/70/100 USD

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

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

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

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

• Hunting rifles and cartridges – total weight up to 15 kg: fee EUR 50 per direction;
• Hunting rifles and cartridges – total weight over 15 kg: fee EUR 70 per direction;
• Short-barrel firearms (pistol): fee EUR 20 per direction.
Hunting rifles and cartridges are regarded as one piece of registered baggage and are 
charged with one-time fee for service. This type of baggage is not included in the free al-
lowance and the fee is applied regardless of whether the passenger has other checked-in 
baggage.

PETS IN THE PASSENGER CABIN /PETC/ 
• Maximum weight of the animal and the cage − up to 8 kg*;
• Maximum dimensions of the cage – 48 x 35 x 22 cm;
• The pet is not included in the free baggage allowance, and a fee 
of EUR 60 per direction applies.

PETS IN THE HOLD /AVIH/
• No limitation in the weight of the animal;
• Maximum dimensions of the container – 110 x 65 x 70 cm;
• The pet is not included in the free baggage allowance, and the following fees apply:
At the weight of the animal and container up to 32 kg − EUR 100 per direction;
At the weight of the animal and container over 32 kg − EUR 140 per direction. 

Important information for live animal transportation:
• Pets transportation (both PETC and AVIH) is a subject to compulsory confirmation 
from the Airline. For confirmation please contact our Customer Service Centre at 
+359 2 402 0400 or by e-mail: callfb@air.bg;
• Only dogs and cats are accepted for transport;
• Bulgaria Air does not accept animals to and from Great Britain;
• Fightng and dangerous breeds are accepted for carriage only as cargo (example: 
American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull 
Terrier, American Bulldog, Dogo Argentino, Karabash (Kangal), Anatolian Shepherd Dog, 
Caucasian Ovcharka (Caucasian Shepherd Dog), Rottweiler, Rhodesian Ridgeback, 
Doberman, Cane Corso, etc.).

* For flights FB1431/1432 to and from Paris where operating carrier is Air France, the 
maximum weight of PETC is 6 kg.

** Animals weighing over 32 kg together with the container are not accepted for carriage
to / from Brussels.

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



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

FIT TO FLY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАК ДА СЕ ПРИСПОСОБИМ 
ПО-БЪРЗО КЪМ ЧАСОВИТЕ РАЗЛИКИ

Опитайте се да настроите биологичния си часовник към времевата 
зона на бъдещата Ви дестинация, като вечерта преди полета си 
легнете един час по-рано или по-късно.

Не прекалявайте с тежката храна и не пийте твърде много алкохол 
или кафе вечерта преди полета. Яжте богати на протеин храни 
в подходящи за новата часова зона отрязъци от денонощието.

Когато пристигнете на избраната от Вас дестинация, направете 
си кратка разходка. Прекарайте поне 30 минути на дневна светлина.

REDUCING JETLAG

Begin adjusting your body clock to the time zone of your destination 
the night before departure by going to bed earlier or later.

Don’t consume too much food the night before you leave, or drink too 
much coffee or alcohol.  Eat protein-rich meals at times that are normal 
for your new time zone.

At your destination, take light exercise – such as a walk. Spend at least 
30 minutes in daylight.

ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЕТ

Усещате болка в ушите? Запушете носа, затворете устата 
и започнете да преглъщате или да се опитвате да изкарате 
въздуха, без да отваряте уста. Дъвченето на дъвка също помага.

Стимулирайте кръвообращението си, като се разходите 
по пътеката в самолета. Избягвайте да седите с кръстосани крака, 
защото това може да ограничи кръвообращението. Може да се 
почувствате по-удобно, ако свалите обувките. Пийте повече вода 
и по-малко алкохол, чай или кафе.

DURING THE FLIGHT

Ear pain? Pinch your nose shut, close your mouth and swallow or blow 
out against your closed mouth. Alternatively, chew some gum.

Stimulate your circulation by walking around the cabin and stretching.
Avoid sitting with your legs crossed as this restricts circulation.
Removing your shoes may provide you with more comfort. Drink plenty 
of water and not too much alcohol, tea or coffee.

ДА СЕ ЛЕТИ НЕ Е СТРАШНО

Статистиката сочи, че летенето със самолет е далеч 
по-безопасно от много други дейности. Екипажът на Вашия 
самолет е висококвалифициран и с богат опит. Самолетите 
на „България Еър“ са с безупречна поддръжка и могат да устоят  
на всякаква турболенция.

Опитайте да се отпуснете – вдишвайте дълбоко през носа 
и задържайте въздуха няколко секунди, преди да го издишате.

RELAX!

Statistics show that flying is much safer than many situations in daily lives.
The crew in control of the plane is highly trained and experienced.
Bulgaria Air aircrafts are thoroughly maintained and designed to withstand 
various forms of turbulence

Try to relax – breathe in deeply through your nose, hold for three seconds 
before exhaling slowly.

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



УДОБСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВЪЗДУХА

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

YOUR COMFORT AND
SAFETY IN THE AIR

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

ВАШЕТО ЗДРАВЕ
Ако имате притеснения за здравето си, свързани с пътуването, и  особено  
ако  страдате  от  дихателни  или сърдечно-съдови заболявания, посетете 
лекаря си преди заминаване. Аптеките могат да Ви предложат лекар- ства 
без рецепта, но нашият съвет е винаги да се консултирате с лекар кои са 
най-подходящи за Вас

ВАШИЯТ БАГАЖ
Избягвайте тежкия ръчен багаж. Носенето му може да претовари 
организма Ви. Да седнеш в креслото уморен и задъхан, означава да 
започнеш пътуването си зле. В ръчния багаж носете само основното, 
което ще Ви трябва по време на полета.

СРОКЪТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЛЕТИЩЕТО
Опитайте се да пристигнете на летището рано. Оставете си 
достатъчно време за формалности, пазаруване и отвеждане към самолета. 
Времето за регистриране на пътниците е различно на различните летища 
и може да варира според дестинацията. Добре 
е да се информирате предварително за часа, в който трябва да сте 
на летището.

ВАШАТА СИГУРНОСТ
Запознайте се с изискванията за сигурност и ги спазвайте.
Не се съгласявайте да пренасяте чужд багаж. Не оставяйте багажа 
си без надзор.Слагайте ножове, ножици и остри предмети в куфара, който 
предавате за транспортиране в багажника на самолета. Ако са в ръчния Ви 
багаж, летищните служби за сигурност ще Ви забранят да ги качите 
в самолета.

ВАШИЯТ РЪЧЕН БАГАЖ
Сложете тежките предмети под седалката пред Вас, а леките – 
в багажните отделения над седалките. Не блокирайте  с  багаж  пътя  
към  аварийните  изходи  и пътеките  между  креслата. Отваряйте  
багажниците над  седалките  внимателно  –  ако  съдържанието  им 
е разместено по време на полета, при отваряне от тях може да паднат 
предмети.

ПУШЕНЕТО
Пушенето в самолета е опасно. Забранено е на всички полети на „България 
Еър“. На кабинния екипаж е наредено да следи за изпълнението на забраната. 
Не пушете в тоалетните, които са оборудвани с датчици за дим.

УПЪТВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди заминаване и пристигане кабинният състав на „България Еър“ ще 
Ви запознае с правилата за безопасност в самолета. Упътването включва 
сведения за предпазните колани, кислородните маски, изходите, аварийното 
напускане на самолета, спасителните жилетки. Молим за Вашето внимание 
по време на демонстрацията. Разгледайте инструкцията за безопасност в 
самолета, която е в джоба на седалката пред Вас.

КАБИНЕН ЕКИПАЖ
Кабинният екипаж на „България Еър“ се грижи да Ви обслужва отлично 
и да осигурява безопасността по всяко време. Не се притеснявайте да 
повикате стюардесите и стюардите, като използвате разположения 
над креслото Ви бутон, да споделяте коментарите си с тях и да ги 
уведомявате за потребностите си.

ПРИ ПРИСТИГАНЕ
Пазете багажните си купони, за да намерите лесно багажа си. Отделете 
малко време, за да се аклиматизирате след пристигането си.

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

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

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

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

YOUR CHECK IN DEADLINE
Arrive early at the airport. Give yourself plenty of time to check-in, shop and board. 
Check-in times vary from airport to airport and from destination to destination. 
Please, inform yourself well in advance to avoid delays/cancellations.

YOUR SECURITY
Do read and follow the security requirements. Do not agree to carry other people’s 
items with you. Never leave your luggage unattended. Store personal knives, 
scissors and other sharp objects safely inside your suitcase or hold luggage. If you 
do not, airport security staff will stop you taking them aboard in your cabin luggage.

YOUR HAND LUGGAGE
Please store heavy items underneath the seat in front of you. Stow lighter items 
in the overhead luggage racks. Please ensure you do not block access to the 
emergency exits, and do not block the aisle. Please open the overhead lockers 
with caution: items there may have become disturbed and may fall onto the seats 
below.

SMOKING
Smoking onboard is dangerous. All Bulgaria Air flights are non-smoking and 
cabin crew are under strict instructions to monitor observance. Please do not 
smoke in the lavatories; they are equipped with smoke sensors.

THE SAFETY BRIEFING
Before departure and on approach, Bulgaria Air cabin crew will demonstrate the 
rules of safety on board our aircraft. The briefing includes information on your 
seatbelt, how to use your oxygen mask, how to locate exits, how to leave the 
aircraft in an emergency, and how to use your lifejacket. Please spare a moment 
to watch their demonstration. Please also consult the illustrated Safety on Board 
leaflet in the seat pocket in front of you.

YOUR CABIN CREW
The Bulgaria Air flight attendants are on board to provide you with top class 
inflight service and ensure your safety at all times. Please do not hesitate to use 
the overhead attendant call button and share comments or request service from 
your flight attendant.

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

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

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



Защото знаем, че 
те са част от 
Вашето семейство – 
възползвайте се 
от услугата ни за 
превоз на домашни 
любимци!

При превоза на домашни 

любимци в пътническата 

кабина /PETC/ максималното 

допустимо тегло на

животното и клетката е 8 кг, 

а размерите на клетката

48 x 35 x 22 cм. За услугата 

се заплаща такса от 60 евро 

в посока.

При превоз на домашни любимци 

в багажното отделение /AVIH/ 

няма ограничение в теглото 

Upgrade до бизнес 
класа, за да е 
перфектно

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

Upgrade може да бъде закупен 

oт 24 часа до 40 минути 

преди излитане, при наличие 

на свободни места.  Освен 

удобство и комфорт, услугата 

Ви носи още редица предимства 

Travel even more 
comfortable

Bulgaria Air gives you the 

opportunity to guarantee more 

in-flight comfort! 

How? Just book your seat with 

extra space and more comfort 

for 20 EUR per flight or book 

your preferred seat near the 

exit f for 10 EUR per flight. The 

service is available for all direct 

flights operated by Bulgaria Air.

Seats with extra space are 

located on the 3rd row and 

emergency exit, while those at 

4th row can be booked as a 

Unaccompanied 
minors flying

Trust the Bulgaria 
Air service for 
unaccompanied minors 
and let them flying 
without any worries!

• For children between 3 and 5 

years old we provide an escort –  

flight attendant who will pick 

up the child from the person 

who is escorting him/her at the 

departure airport, will be next 

to the child during all airport 

procedures until boarding the 

plane, personally take care of the 

child's safe journey during the 

flight and will hand him/her over 

to the welcoming person at the 

arrival airport. The full ticket fare 

is payable for the child (without 

a child's discount), plus 50% of 

Добавете повече 
удобство към 
Вашето пътуване!

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

Пътуване на деца без 
придружител

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

•За деца на възраст между 3 

и 5 г. осигуряваме ескорт – 

стюард, който да посрещне 

детето от изпращача на 

отправното летище, да го 

придружи по време на всички 

летищни процедури до качване 

в самолета, да се погрижи лично 

за спокойното му пътуване и 

да го предаде на посрещача 

при пристигане. За детето се 

заплаща пълната тарифа без 

детско намаление, плюс 50% 

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

When transporting pets in the 

passenger cabin /PETC/ the 

maximum weight of the animal 

and the cage is up to 8 kg and 

the maximum dimensions of the 

cage – 48 x 35 x 22 cm. A fee 

of EUR 60 per direction applies.

When transporting pets in the 

luggage compartment /AVIH/ there 

are no limitations in the weight of 

the animal. 

The maximum dimensions of the 

Upgrade to business 
class to be perfect

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

The Upgrade may be purchased 

from 24 hours to 40 minutes before 

scheduled departure in case of 

availability.

By choosing it you get not only 

comfort and convenience, but also 

на животното, а максималните 

размери на клетката са 

110 x 65 x 70 cм. При общо тегло 

до 32 кг се заплаща такса 100 

евро, а над 32 кг – 140 евро 

в посока.

Превозът на домашни 

любимци задължително 

подлежи на потвърждение  

от Авиокомпанията.  

Могат да бъдат превозвани 

само кучета и котки, 

като единствено до и от 

Великобритания не се 

предлага услугата превоз 

на животни. 

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

като приоритетни чекиране 

и качване в самолета, 

допълнителен багаж, достъп 

до бизнес салоните на 

летищата и бизнес класа 

кетъринг. Ако сте член на 

програма FLY MORE, печелите и 

повече точки. 

Важно е да се отбележи, че 

при полет с прекачване трябва 

да се спази разрешението за 

превоз на багаж и на другия 

превозвач. Съветваме Ви да 

заявите UPGRADE минимум 2 

часа преди излитане на полета 

от София, за да се насладите 

и на кетъринга като част от 

preferred due to their proximity 

to the exit point and the 

availability they provide for the 

passenger to head straight to 

his final destination or transfer 

point.    

You can request and prepay 

your seat by contacting our 

Customer Service Center 

at +(359) 2 40 20 400 or via 

e-mail: callfb@air.bg, as well 

as in the Bulgaria Air’s offices, 

through the ticket issuer and 

at the airport prior the flight. 

We recommend you to request 

the service in advance to make 

sure we have an available seat 

the one-way fare in the M class 

and two-way airport taxes for the 

escort flight attendant.

• For children between 5 and 

11 years old a staff member 

is provided to welcome the child 

from the escorting person at the 

departure airport, as well as 

a person to hand him over to 

the welcoming person at the 

arrival airport.  The full ticket fare 

is payable for the child (without 

a child's discount), plus a UM 

fee of EUR 50 in direction for 

international flights and EUR 30 

in direction for domestic flights. 

For Sofia – London the fee 

is EUR 60 and for London – 

Sofia is GBP 60.

•Per parents request, children 

between 12 and 18 years old 

could also take advantage of 

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

от еднопосочната тарифа 

в М класа и двупосочни 

летищни такси за стюарда-

придружител.

• За деца между 5 и 11 г. се 

осигурява служител, който 

да посрещне детето от 

изпращача на отправното 

летище, както и такъв, който 

да го предаде на посрещача 

при пристигане. За детето 

се заплаща пълната тарифа 

без детско намаление, плюс 

UM такса в размер на 50 евро 

на отсечка за международни 

полети и 30 евро за вътрешни 

полети. Зa София – Лондон 

таксата е 60 евро, а за Лондон 

– София е 60 паунда.

•По желание на родителите, 

деца от 12 до 18 г. могат също 

да се възползват от услугата 

container are 110 x 65 x 70 cm. 

At the weight of the animal and 

container up to 32 kg, a fee of 

EUR 100 per direction applies, 

if the weight is over 32 kg – 

EUR 140 per direction applies.

Pets’ transportation is a subject 

to compulsory confirmation from 

the Airline. 

Only dogs and cats are 

acceptedfor transport.

Animal transportation to and 

from Great Britain is not allowed. 

The fighting and dangerous 

breeds are accepted for carriage 

priority check-in and boarding in 

the airplane, additional baggage, 

access to airport business 

lounges and business class 

catering. If you are a member of 

our frequent flyer program FLY 

MORE, you earn more points 

as well.

Please note that in case of a 

connecting flight, the luggage 

permit of the other carrier must 

be checked and observed with. 

We also advise you to request 

UPGRADE at least 2 hours before 

the departure from Sofia in order 

Пътниците, които желаят да 

пътуват с домашен любимец (куче 

или котка), предварително трябва 

да се запознаят с инструкциите 

за превоз на домашни любимци 

на авиокомпанията на www.air.bg 

и да спазват всички условия на 

регламент 576/2013. Регламентът 

е задължителен за всички страни 

членки на ЕС. По време на check-in 

документите на любимеца, ще 

бъдат обстойно проверени. 

Паспортът трябва да отговаря 

на общоприетия международен 

образец. 

всичките предимства.

Таксата за услугата Upgrade 

e 50 евро* в посока по вътрешни 

линии и 100 евро* в посока 

по международни линии.

Можете да закупите Upgrade чрез 

Центъра за обслужване на клиенти 

на тел.: +(359) 2 40 20 400 или по 

e-mail на callfb@air.bg, както и в 

офисите на „България Еър“, 

чрез издателя на билета или 

на летището преди полет. 

 

*За отсечката Лондон – София 

таксата е 100 паунда.

for you and to save time at the 

airport. 

It should be considered 

that here are passengers 

who cannot be seated in an 

emergency exit row (some of 

the seats with extra leg space 

are situated next to these exits) 

such as people with physical, 

mental and hearing impairments 

and limitations, elderly people, 

children and babies (including 

unaccompanied minors (UMNR) 

and overweight passengers. 

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

the service, against payment of 

the UM fee. They are provided 

the same service as for children 

between 5 and 11 years of age.

 

In order to take advantage 

of the service, you should make 

your inquiry at least two weeks 

prior the flight at callfb@air.bg

Your child must carry a valid 

passport with him/her. One flight 

attendant can accompany two 

children from the same family – 

brothers and sisters who travel 

together. For them is paid 

a single UM fee.

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

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

срещу заплащане 

на UM таксата. На тях се 

предоставя същата услуга 

като за деца между 5 и 11 г. 

За да се възползвате от 

услугата, е необходимо да 

отправите запитването си 

поне 2 седмици преди полета 

на callfb@air.bg.

Детето Ви  задължително 

трябва  да  носи  със  себе  

си  валиден  паспорт. 

Една стюардеса може да 

придружава две деца от едно 

семейство – братя и сестри, 

които пътуват заедно. За тях 

се заплаща една UM такса.

only as cargo.

Passengers willing to travel with 

a pet (dog or a cat), should get 

acquainted in advance with the 

airline's instructions for traveling 

with pets on www.air.bg  as well as 

to observe and follow all the condi-

tions of Regulation 576/2013. The 

regulation is mandatory for all EU 

member countries. During check-

in the pet's documents will be 

thoroughly checked. The passport 

must comply with the generally 

accepted international model.

to enjoy catering as part of 

all the benefits of the service.

The Upgrade fee is EUR 50 in 

direction for domestic flights 

and EUR 100 in direction for 

all international flights. 

Upgrade can be purchased at 

our Customer Service Center: 

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

callFB@air.bg, and also in the 

Bulgaria Air offices, through the 

ticket issuer or at the airport before 

the flight.
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THE FACE OF 

Airbus A319-112

Embraer 190-100

Airbus A320-214

Boeing 737-300

SOFIA – MOSCOW
VARNA / BURGAS – MOSCOW

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

SOFIA – MADRID
MADRID – LAS PALMAS / TENERIFE

SOFIA – AMSTERDAM

VARNA/BURGAS – SOFIA – BUCHAREST 

SOFIA – PRAGUE
PRAGUE – BUDAPEST / COPENHAGEN / DUSSELDORF / 

HAMBURG / GOTEBORG / REYKJAVIK

CODESHARE 
PARTNERS

Codeshare partnerships are an integral part of 
Bulgaria Air route portfolio. They enable the airline to 

provide it`s customers more frequencies to a particular 
destination as well as to widen its destinations list at 

facilitated booking procedure. 

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

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

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

GENEVA / MALTA

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

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

LARNACA – TEL AVIV

SOFIA – LARNACA / PRAGUE / ZURICH / VARNA / 
BURGAS

LARNACA – BEIRUT / TEL AVIV

SOFIA – DOHA / VARNA / BURGAS

SOFIA – KIEV / VARNA
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Code share партньорството позволява на 

авиокомпаниите да предлагат на своите 

пътници повече полети до дадената 

дестинация при облекчена процедура за 

резервация, както на собствените полети, така 

и на полетите на партньора по маршрута.

The Code share partnership enables airlines 

to provide for their valuable customers more 

frequencies to each particular destination at 

facilitating booking procedure, on every own 

operated or marketing flight en route. 

Дестинации
Destinations

CODESHARE PARTNERS SPA PARTNERS INTERLINE PARTNERS:

Interline agreement позволява взаимното 

признаване на билетите и по този начин 

съществено допринася за това двете 

авиокомпании да могат да предлагат продукта 

на партньора по редовни линии. 

The Interline agreement permits the acceptance 

of each other's airtickets and that way contributes 

significantly both airlines to be able to offer 

customers reciprocally their product on schedule 

services.

Special prorate agreement е сред основните 

търговски договори, предоставящ на 

партньорските авиокомпании изключителната 

възможност да увеличат броя на предлаганите 

дестинации през даден пункт и да отговорят на 

търсенето на клиентите с приемливи цени.

The Special prorate agreement is among the basic 

commercial agreements, giving partner airlines a 

significant opportunity to enlarge number of global 

beyond destinations offered in response to customer 

demands at reasonable prices. 

Saint Petersburg

Valencia

Kiev

Doha

Barcelona 

Lisbon

Belgrade

Helsinki

Stockholm

Göteborg

Copenhagen 

Stuttgart
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Tel Aviv

Burgas  

Varna 

Nice 

Copenhagen

Frankfurt 

Munich

Paris

Москва

Sofia 

  
    

Bucharest 

Chisinau

Satu Mare

  Larnaca      

Tel Aviv
Belgrade 

Istanbul

Vienna

Iasi

Budapest

Kiev

H
el

si
nk

i

Ljubljana

Tirana

Studttgart

Podgorica
Tivat

Zurich

Amsterdam Berlin

Brussels
Dusseldorf

Zagreb

Prague

Stockholm

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

Reykjavik

New York

Atlanta

Chicago

Detro
it

Los A
ngelesDallas 

Washington, D.C.

San Francisco

Aberdeen

Edinburgh
Glasgow

Newcastle

Manchester

Helsinki

Sofia 

  
    

Burgas  

Varna 

Kilim
anjaro

Ha
va

na

Colombo

Lim
a

Stavanger

Bergen

Minneapolis
Philadelphia

Seattle

Boston
Montreal

Toronto

Nairobi

Amsterdam

Oslo

Bristol

via  
Amsterdam

Nice

Yerevan

Doha

Tbilisi

Cairo 

Athens  

Larnaca

Tel Aviv

Beirut 

Burgas  

Varna 

Sofia 

Corfu

Santorini 

Heraklion 

Rhodes 

Mykonos

Chania

via Athens

via Belgrade

Chicago

Palma de Mallorca

 Barcelona 

Madrid 

Sofia 

  
    

Lisbon 

Malaga

Burgas  

Varna 

Philadelphia

Brussels

H
el

si
nk

i

New York

Te
ne

rife

via Barcelona

Казабланка

Hannover

Düsseldorf 

Bremen

Erfurt 
Dresden 

Munich

Berlin

Sofia 

 
    

Casablanca

Seville

Lisbon 

Burgas  

Varna 

Doha

via Bucharest

New York New YorkChicago

R
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Nairobi 

Kigali 
Entebbe 

D
ouala

Yaounde

Addis Ababa
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bon 
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n 

Fr
ee

to
wn

 
M
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Александрия

Bristol

Manchester

Ларнака

Тел Авив

Brussels

Кайро

Аман

Бейрут

Sofia 

     

Riga

London

Geneva

Lisbon 

Burgas  

Varna 

Porto

Toulouse

Oslo

Ta
llin

n

Porto

M
ombasa  

Riga

O
slo

Copenhagen

Billund

Bi
llu

nd

via Brussels

Казабланка

Sofia 

 
    

Casablanca

Seville

Lisbon 

Burgas  

Varna 

Kiev

Kiev

Doha

Sofia

From Doha to:
• Auckland
• Bangkok
• Colombo 
• Dar es Salaam
• Hong Kong
• Johannesburg
• Karachi
• Kathmandu
• Kilimanjaro
• Kulala Lumpur
• Lagos
• Maldives / Male
• Manila
• Perth
• Phuket
• Seoul
• Singapore
• Tokyo
• Zanzibar
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Dubai 

Dallas

Lisbon

Burgas  

Varna 

Charlotte

Seattle

Helsinki

Sofia 

  
    

Punta CanaCancun

Las Vegas

Minneapolis

Toronto

Halifax

Portland
Phoenix

Vancouver

Havana

Reykjavik

Tel Aviv

Tel Aviv

Riga

Hels
ink

i

Doha

Zagreb

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

Lim
a

Philadelphia

San Jose

Dallas

Havana
Miami

B
ue
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A
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Santo Domingo

Guatemala City

Mexico City

Bogota

Sa
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Bilbao 

 Barcelona 

Sofia 

  
    

Bilbao 

Seville

Lisbon 

Porto

Granada

Burgas  

Varna 

Madrid 

New York

via Madrid

via 
Frankfurt

Burgas  

Varna 

Chicago 

Reykjavik

San Francisco
Boston

New York 

Washington, D.C.

Las Vegas

Los A
ngeles

Orlando 

Miam
i

New York 

Mauritius

Addis Ababa

Aberdeen

Manchester

Edinburgh

London

Sofia 

  
    

Dublin

Glasgow

Chicago 
Atlanta
Seattle

Raleigh Durham

Dallas
Charlotte

via London

 
 New York
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Dubai 

Milan  

Florence  
Pisa 

Naples 

Bari 

Luxembourg

Helsinki

Rome Madrid 

Sofia 

 
   

Burgas

Varna

Ancona

Ad
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s 
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ab
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Porto

Lisbon

Riga

Tokyo

Madrid
Lisbon

Porto

Lyon

Geneva

London
Amsterdam

Casablanca

Catania

Palermo

Palerm
o

Catania

Cagliari

Alghero

Sant Petersburg
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 New York

Doha

via Milan

 

 New York

Helsin
ki

Dubai 

Milan  

Florence  

Pisa 

Naples 

Bari 

Luxembourg

Helsinki

Rome 

Madrid 

Sofia 

   
 

Burgas

Varna

Ancona

Addis A
baba

Porto
Lisbon

Riga

Tokyo

Madrid

Lisbon

Porto
Lyon Geneva

London

Amsterdam

Casablanca

Catania

Palermo
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o

C
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Cagliari

Alghero

Sant Petersburg

Saint Petersburg

 New York

D
oha

Sofia 

  
    

Lisbon 

Burgas  

Varna 

New York

New York

Miami
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Porto
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Funchal
Terceira
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Madrid

M
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C
as

ab
la

nc
a

London

Brussels

via Lisbon

Burgas  

Varna 

Helsinki

Sofia 

  
    

Berlin

Riga

Helsinki

Tallin

Vilnius

Reykjavik

Doha

via 
Berlin

Bahrain

M
elbourne

Perth

H
arare

Dubai

Larnaca 

Burgas  

Varna 

Beirut

Sofia 

Tel Aviv

C
ape Tow

n

via 
Larnaca
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Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners.

Sochi
Bangkok 

Ufa

Yekaterinburg

Yerevan

Hong Kong

Beijing

Shanghai 

Perm

Omsk

Tokyo

Volgograd

Samara

Kazan

Saint Petersburg

Kiev

Sofia 

Moscow

Burgas  

Varna 

Guangzhou

Riga

Krasnodar

Yakutsk

Belgorod

Tallinn

Vilnius

Minsk

Baku

Bishkek

Tashkent

Ulaanbataar

M
aldives/M

ale

Havana 

Shenzhen

Phuket

Delhi

via Moscow

Amsterdam

Brussels

Copenhagen

Helsinki

Paris 

Stockholm

Dubrovnik
Sofia 

Prague 

Budapest 

    

Burgas  

Varna 

Alexandria 

Tel Aviv

Beirut

Cairo 

Amman 

Reykjavik

Göteborg

Düsseldorf

Hamburg

Doha

Riga

via Prague

Geneva

Düsseldorf 

Hamburg

Vienna 

Zagreb
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Burgas  

Varna 

Munich

Graz
Innsbruck

Warsaw

Lisbon

Cairo

Budapest

Prague

Strasbourg

Dubrovnik

Oslo

O
slo

Copenhagen

Riga

R
ig

a

Helsinki

H
el

si
nk

i

Doha

via Vienna
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BOJ
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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 – Sunday 
Opens 2 hours prior to scheduled 
departure

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

FLY MORE Office

1, Brussels Blvd Sofia Airport,  
Sofia 1540
Working hours:
Every day: 10:00 - 19:00
Lunch time: 13:00 - 14:00 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 
Opens 2 hours prior to scheduled 
departure

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

Varna City Office

55, 8-mi primorski polk blvd
Working Hours:
Monday - Friday 09:00-17:00 Local Time
Saturday 10:00-16:00 Local Time

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

Bourgas Airport Office

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

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

Shumen City office

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

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

BRU

Belgium, Brussels

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

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

LCA

Cyprus, Nicosia

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

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

BER Germany, Berlin

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

phone.:  +49 30 2514405 
+49 30 2514460 

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

LON

United Kingdom, London

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

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

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

MOW Russia, Moscow 

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

(between June and 
September)

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

moscow@air.bg 
www.air.bg

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

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

TLV

Israel - Tel Aviv

Open Sky LTD
25 Ben Yehuda Str. 
Israel 63806, Tel Aviv
Working hours: 
Sunday - Thursday:
09:00-17:00 Local Time

phone:  +972 379 51 355
fax:      +972 379 51 354
e-mail: annie@open-sky.co.il
www.air.bg

USA

Mailing Address: 
1819 Polk St #401 San Francisco, CA 
94109
Working Hours:
Monday - Friday 9am - 5pm,
Saturday - Sunday 9am -1pm (EST)

phone:  1-855-FLY-TO-BG (359-8624)
e-mail: tickets@bulgariaairusa.com
www.air.bg

VIE

Austria, Vienna

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

phone:  +43 1 5352550 
0 900 220013 (domestic line)

fax:      +431 5352552 
e-mail:  intervegareisen@aon.at  

office@intervega.at 
www.air.bg

БЪЛГАРИЯ ЕЪР: Къде да ни намерите?

BULGARIA AIR: Where to find us?


