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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 No-
vember 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, passen-
gers enter a completely sterile cabin. 
"The priority of the national carrier has always 
been to offer its passengers a safe and com-
fortable 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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икономист в Tressis SV. Бе класиран между 20-те най-
влия-телни икономисти в света от Richtopia. Автор на 
бестселърите “Life In The Financial Markets” (Wiley, 2014), 
“The Energy World Is Flat” (Wiley, 2014, съвместно с Диего 
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ИВАЙЛО ПЕТРОВ е сред талантливите млади български 
фотографи, създател на студио Focus Shift. Специализира 
модна и портретна фотография. Освен това се интересува 
от кино и от Вселената, която ни заобикаля. Вярва, 
че за добрите снимки е необходима комбинация от 
талант, оригинално мислене и качествена техника, като 
последната е най-маловажна. 

IVAYLO PETROV is one of the most gifted young Bulgarian 
photographers and creator of Focus Shift Studio. He specializes 
in fashion and portrait photography. Furthermore, he has interests 
in movies and in the Universe that surrounds us. He believes that 
one needs a combination of talent, original ideas, and quality 
equipment to make good pictures – with the last condition being of 
the least importance.
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Трудно ще намерите съвременен българин, който да не 
познава този град, ключова спирка по пътя към завест-
ните курорти на Халкидики. 

Но истината е, че за повечето си посетители от 
север Солун си остава предимно кратка разходка 
по крайбрежната алея, задължителна снимка пред 
прословутата Бяла кула и евентуално едно фрапе край 
морето, преди да продължат нататък към плажовете 
на Никити или Афитос. 

Солун обаче е много повече от това: той може да 
се похвали с безброй паметници от римската епоха, 
с един необикновено богат археологически музей, с 
няколко впечатляващи църкви на повече от десет 
столетия. Може да се похвали също с колоритните 
ресторантчета с авторска кухня в западналия доскоро 
квартал Лададика, както и с богата клубна сцена, на 
която шансът да засечете световноизвестни имена е 
десетина пъти по-голям, отколкото в София. 
А сега си представете всичко това да е достъпно не 
с цената на три часа шофиране, опашки и разправии по 
границите, а само с един 40-минутен полет. Впрочем 
солунското летище е само на няколко километра от 
симпатичните плажове в Перея и Неа Епиватес. Прос-
то да знаете. 

СОЛУН НА ПОЛОВИН  
ЧАС РАЗСТОЯНИЕ
THESSALONIKI - HALF AN HOUR AWAY

It is difficult to find a modern Bulgarian who does not know 
this city, a key stop on the way to the famous resorts of 
Halkidiki.

But the truth is that for most visitors from the north Thessa-
loniki is mostly a short walk along the promenade, a manda-
tory photo in front of the famous White Tower and possibly 
a frappe by the sea before continuing on to the beaches of 
Nikiti or Afitos.

Thessaloniki, however, is so much more than that: it boasts 
countless monuments from the Roman era, an exception-
ally rich archeological museum, and several impressive 
churches dating back more than ten centuries. 

It also boasts colorful restaurants with original cuisine in the 
decadent Ladadika district, as well as a rich club scene, 
where the chance to spot world-famous names is ten times 
greater than in Sofia.

And now imagine that all this is available not at the cost 
of three hours of driving, queues and quarrels at the 
borders, but with just one 40-minute flight. By the way, 
Thessaloniki Airport is only a few kilometers from the 
beautiful beaches of Perea and Nea Epivates. Just so 
you know. 
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ЧИСЛА И ЛИЦА
FIGURES & FACES

6.3%
са безработните в България в края 
на март по данни на Националния 
статистически институт. Заети-
те в страната са 3.1 милиона души 
- с около 100 000 по-малко, отколко-
то преди правителствените мерки 
срещу коронавируса. Около 62% от 
заетите работят в сферата на ус-
лугите, 31% в индустрията, и малко 
под 6% - в селското стопанство. 

are the unemployed in Bulgaria at the end 
of March according to the National Sta-
tistical Institute. The country employs 3.1 
million people - about 100,000 less than 
before government measures against the 
coronavirus. About 62% of employees 
work in services, 31% in industry, and just 
under 6% in agriculture. 

EN

5
пазара в югоизточна Европа попадат под прякото ръ-
ководство на Теодора Петкова като директор на гру-
пата UniCredit за Източна Европа. Досегашният главен 
изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк" ще от-
говаря за бизнеса на италианската група в Босна, Бъл-
гария, Хърватия, Румъния и Сърбия, и частично за Русия.  

markets in Southeast Europe fall under the direct leader-
ship of Teodora Petkova as director of the UniCredit Group 
for Eastern Europe. The current CEO of UniCredit Bulbank 
will be responsible for the Italian group's business in Bos-
nia, Bulgaria, Croatia, Romania and Serbia, and partly for 
Russia. 

EN

лева са одобрените от служебното правителство средства 
за организиране на предсрочните парламентарни избори на 11 
юли, потвърди министърът на финансите Асен Василев. В су-
мата е включено и откриването на 500 допълнителни секции 
извън територията на страната.  

BGN have been approved by the caretaker government for the 
organization of the early parliamentary elections on July 11, con-
firmed the Minister of Finance Asen Vassilev. The amount also in-
cludes the opening of 500 additional sections outside the country. 

57 100 000 

EN

 

euros will receive Bulgaria from the newly established Fund for a Fair Transition of the 
European Union. The funds should support the abandonment of coal as an energy source - 
one of the country's obligations under the "Green Deal". The establishment of the fund, with 
a budget of 17.5 billion euros, was approved by MEPs in mid-May. 

1 300 000 000
eвро ще получи България от новосъздадения Фонд за справедлив преход на Евро-
пейския съюз. Средствата трябва да подпомогнат отказа от въглищата като 
енергиен източник - едно от задълженията на страната по смисъла на "Зелената 
сделка". Учредяването на фонда, с бюджет 17.5 милиарда евро, бе прието от евро-
депутатите в средата на май.
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Най-добрата политика за централните банки днес е да 
оставят икономиката да се развива самостоятелно

Текст ДАНИЕЛ ЛАКАЙЕ / Фотография SHUTTERSTOCK

ЗА ХОРАТА НЯМА 
ТАКОВА НЕЩО 
КАТО "ДОБРА 
ИНФЛАЦИЯ"

Онова, което изглежда особено опасно 
днес, е, че развиващите се пазари изоста-
ват значително във възстановяването от 
кризата. Обикновено при предишни кризи 
развиващите се пазари наваксват много 
бързо, особено в Латинска Америка. Този 
път е доста различно. Големите стиму-
ли, които бяха предоставени, подчертаха 
различията между икономиките. Наистина 
съм притеснен в тази посока, защото през 
2021 Китай и САЩ ще успеят да възстано-
вят изгубения БВП. Много икономики обаче 
няма да могат да се възстановят дори и 
през 2024.

НАЙ-ДОБРАТА ПОЛИТИКА В ТАКАВА ОБ-
СТАНОВКА е да оставиш икономиката да 
започне да функционира самостоятелно. За-
ради пандемията бяха предоставени огро-
мни стимули и това бе приемливо, както и 
големите увеличения в паричното предлага-
не. Но оттук нататък трябва да оставим 

частния сектор да се възстанови по-бързо, 
като поставим на преден план създаване-
то на работни места. А това е трудно. 
Правителствата проявяват неохота да 
намалят стимулите и смятат, че трябва 
да продължават със задлъжняването и по-
вишаването на дефицита. Другият много 
важен фактор за възстановяването е не-
обходимостта от единен глобален подход 
при ваксинирането. Досега ваксинирането 
е една от основните причини за различията 
във възстановяването.

УСКОРЕНИЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА Е МНОГО 
ЛОШО за възстановяването, особено за 
възстановяването на домакинствата с ни-
ски доходи. Цените на храните се повишиха 
с рекордни темпове в среда, в която пове-
чето домакинства все още имат с 10-20% 
по-ниски доходи в сравнение с две години 
по-рано. 
Нивата на инфлация, които централните 

банки смятаха за скромни, всъщност са 
значителни за хората с по-ниски доходи. А 
това не е временен феномен. Още по-важно 
- ние не знаем какво означава “временно”. 
Временно може да е три години и очевидно 
това може да има много сериозни последи-
ци за по-бедните домакинства. Още пре-
ди Ковид бяхме свидетели на протести в 
цяла Европа срещу нарастващите разходи 
за живот. А днес това е още по-голям про-
блем. Инфлацията и в еврозоната, и в САЩ 
ще се покачи значително над таргета от 
2%, вероятно и над 3%. Но 3% инфлация оз-
начава инфлация при храните от 5-7%, при 
наемите - между 3 и 5%. През 2022 ще видим 
известно отслабване, но цените на проду-
ктите и услугите, които потребителят 
купува всекидневно, вероятно ще останат 
без промяна спрямо високите нива от 2021.

КОМПАНИИТЕ НЯМАТ ДОСТАТЪЧНИ МАР-
ЖОВЕ, за да поемат те увеличението в 
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производствените разходи. Те трябва да 
го прехвърлят към потребителите, защото 
маржовете на печалбата не се повишават, 
а са много слаби още от 2019, особено в ЕС. 
Поскъпването на медта и индустриалните 
суровини като цяло ще бъде прехвърлено 
към крайните цени на стоките и услугите. 
Говорят за добра и лоша инфлация. Не ми-
сля, че има и един потребител, който да 
вижда “добра инфлация”. Трябва да измерва-
ме инфлацията не само сама по себе си, но 
сравнена с реалните разполагаеми доходи и 
с реалните заплати. А реалните заплати не 
растат. Проблемът, с който се сблъскват 
властите, е следният: идеята, че иконо-
миката може да прегрее, но без странич-
ни ефекти, звучи интересно на хартия, но 
е невъзможно. Ако една икономика прегрее 
заради големите правителствени харчове, 
заради голямото повишение в паричното 
предлагане, неизбежно негативните после-
дици ще са за сметка на по-бедните дома-

кинства, дори и при наличие на правител-
ствени трансфери. Така че това е труден 
избор - правителствата, от една страна, 
смятат, че може да продължат да стиму-
лират растежа на всяка цена, но “на всяка 
цена” означава понижение на покупателна-
та способност на валутата.

ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ СА ПРИТИСНАТИ 
МЕЖДУ ДВА ПРОБЛЕМА. Първият проблем 
е инфлацията, а по-големият проблем е, че 
произтичащото повишение в доходности-
те по облигациите не може да се толерира 
от нито един емитент, нито едно прави-
телство. Затова централните банки тряб-
ва да продължават да изкупуват облигации 
от суверенни емитенти, дори и в среда на 
силна икономика. А това предизвиква опа-
сения за ускорение на инфлацията. Така 
че централните банки са принудени да се 
придържат към посланието, че инфлацията 
е временна. Но пазарите вече реагират.   

Ако една икономи-
ка прегрее заради 
големите прави-
телствени харчо-
ве, заради повише-
нието в паричното 
предлагане, неиз-
бежно негативни-
те последици ще 
са за сметка на 
по-бедните дома-
кинства

*Коментарът е направен за предаването 
в "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria, 

с водещ Делян Петришки
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 Цените на суровините продължават да се 
покачват, а държавните облигации се пред-
ставят по-зле от акциите. А акциите, кои-
то са свързани с инфлацията, се предста-
вят по-добре от т.нар. акции на растежа. 
Така че пазарът отдавна е разбрал, че ви-
соката инфлация ще е на дневен ред по-дъл-
го, отколкото централните банки смятат.
В момента централните банки трябва 
да видят три неща едновременно. Пър-
во: по-умерен инфлационен натиск, вто-
ро: заетост отново на нивата от преди 
пандемията, и трето: стабилен растеж 
на икономиката и кредитирането въпреки 
възможността от повишение на лихвените 
проценти. Така че става въпрос повече за 
послание отколкото за политика: централ-
ните банки трябва да започнат да преду-
преждават пазарите, че ще има повишение 
на лихвите при висока инфлация и пълна зае-
тост или поне при нива на заетост отпре-
ди пандемията. Това го имаше и в близкото 
минало: да се комуникира адекватно с насе-
лението и инвеститорите, че ще има пови-
шение на лихвите, нормализиране в изкупу-
ването на активи. Сега централните банки 
нямат ясни послания за таргетите си. Те 
казват, че ще действат когато е нужно, 
но не задават ясна посока. А ясна посока е 
необходима, за да се избегне сътресение на 
пазарите, когато дойде времето за затяга-
не на паричната политика.

КОЛКОТО ДО РИСКА ОТ РАЗДУВАНЕ НА 
ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР спрямо реалната 
икономика, той не съществува - просто за-
щото това вече се случи. Централните бан-
ки не реагират на тези значително високи 
пазарни оценки, например при високо риско-
вите облигации. Така че съвсем малко пони-
жение в изкупуването на активи от страна 
на централните банки, или пък дребна про-
мяна във финансовите условия на пазара, 
могат да създадат много големи последици 
за икономиката. Затова трансмисионният 
механизъм на паричната политика трябва 
да се наблюдава много внимателно.

МОДЕРНАТА ПАРИЧНА ТЕОРИЯ НЕ МОЖЕ 
да предложи изход от тези безпрецедентни 
фискални стимули и раздут баланс на цен-
тралните банки. Всъщност "модерната па-
рична теория" нито е модерна, нито е тео-
рия. В Европа - в България, Испания, Италия, 
Гърция - това вече сме го преживели. Съ-
сипване на покупателната способност на 
валутата не е решение за икономиката. 
Печатането на пари, за да се финансират 
правителствените харчове, не е решение. 
Ако модерната парична теория работеше, 
нямаше да видим бедствия от времето на 
Френската революция, Римската империя, 

УНГАРИЯ ПЪРВА ВДИГА ЛИХВИТЕ
HUNGARY TO RAISE INTEREST RATES

Унгария е готова да осъществи първото повишаване на лихвените проценти в Евро-
пейския съюз след избухването на пандемията, докато нарастващата инфлация под-
тиква централните банкери да предприемат действия,съобщава Bloomberg.
Досега повечето анализатори смятаха, че Чехия първа ще пристъпи към подобен ход, 
но в средата на май заместник-гуверньорът на Унгарската централна банка Барнабас 
Вираг заяви, че ръстът на потребителските цени ще трябва да бъде посрещнат от 
затегната парична политика и има вероятност първото увеличение на лихвите да 
стане факт още през следващия месец.
Унгарската централна банка планира затягането на паричната политика да започне 
през юни и да бъде осъществено в няколко стъпки, съобразени с макроикономическите 
показатели.

Hungary is ready to see the first increase in interest rates in the European Union since the 
outbreak of the pandemic, while rising inflation is prompting central bankers to take action, 
according to Bloomberg.
Until now, most analysts thought that the Czech Republic would be the first to make such a move, 
but in mid-May, Hungarian Central Bank Deputy Governor Barnabas Virag said consumer price 
growth would have to be met by tight monetary policy and the first increase in the interest rates 
is likely to become a reality next month.
The Hungarian central bank plans to start tightening monetary policy in June in several steps, in 
line with macroeconomic indicators. 

Ваймарската република, или пък кризи като 
в Аржентина или Венесуела. Решението на 
проблема с високата ликвидност и ниските 
лихви е да не правим проблема още по-го-
лям.
И все пак, ще продължаваме да виждаме 
нива на фискални стимули, които не са нор-
мални, особено в сравнение с миналото. 
Правителствените разход, които скочиха 
през 2020, едва ли ще се понижат до нива-
та от преди пандемията, дори и в среда на 
растеж. Много от въведените спасителни 
програми няма да бъдат спрени скоро. В пе-
риод на възстановяване ще сме свидетели 
на фискална подкрепа, която е по-характер-
на за периоди на криза. 

Съвсем малко по-
нижение в изкупу-
ването на активи, 
или пък дребна про-
мяна в условията 
на пазара, могат 
да създадат много 
големи последици 
за икономиката
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The best policy for central banks today is to let the economy grow on its own
By DANIEL LACALLE / Photography SHUTTERSTOCK

During the recovery from the current crisis, 
it is particularly dangerous to see that emerg-
ing economies are lagging behind significantly. 
Usually, in previous crises, emerging markets 
came back very, very fast, in Latin America in 
particular. This time, it's quite different. I think 
the massive level of stimulus packages that 
was implemented is also showing the big dis-
parities between the developed economies. So 
I'm concerned about that path because we will 
see that China and the United States are going 
to fully recover the GDP lost in 2021. However, 
many economies are not going to recover even 
in 2024.

THE BEST POLICY IN THIS ENVIRONMENT is 
to let the economy start functioning on its own. 
We have implemented very large stimulus pack-
ages for the pandemic, which was absolutely ac-
ceptable, and very big increases in money sup-
ply. But from now on what you need to do is to 
let the private sector recover faster by letting job 
creation be at the forefront of policy. That is dif-
ficult. Governments are very reluctant to reduce 
stimulus packages and believe that they need to 
continue to increase debt and deficit spending. 
The other very important factor for the recovery 
is that we need to have a global approach to 
vaccination. So far, the vaccination process is 
one of the drivers of this disparity in the improve-
ment of the economy.

FOR PEOPLE, THERE 
IS NO SUCH THING AS 

"GOOD INFLATION"

FURTHER, THE RISE OF INFLATION is very 
negative for the recovery, especially for the re-
covery of lower-income households. We have 
seen food prices rise to record highs in an envi-
ronment, where most households still have 10 - 
20% lower income than they had two years ago. 
So inflation is a big component of this risk be-
cause it leaves a lot of the poorer people behind. 
The inflation rate which central banks consid-
ered to be modest is actually quite significant for 
the people in the lower income brackets. 
And this is not a temporary phenomenon. More 
importantly: we don't know what temporary 
means. Temporary could be three years and 
obviously, that would make a big impact on the 
lower income families. We saw from protests all 
over Europe, already before COVID-19, against 
the rising cost of living. And now this is a larger 
problem.  Inflation rates in both the Eurozone 
and the US will come significantly above the 
target of 2% level, maybe 3%. But 3% headline 
inflation rate means fresh food prices going up 
5-7%, rent going up between 3 and 5%. 2022 
will see some moderation in that inflation rate. 
However, the prices of the non-replicable goods 
or services, the prices of the things that we pur-
chase on a daily basis, are likely to remain un-
changed from the 2021 high levels. 

BUSINESS DOES NOT HAVE A LOT OF MAR-
GIN to take on board the increase in producer 

prices. They need to pass those costs to con-
sumers because margins are not rising and they 
were very weak already in 2019, particularly the 
European Union. So I think that the rise in prices 
of copper and industrial commodities in general 
will be transferred to the final prices of goods 
and services. And I don't think that any consum-
er in the world sees good inflation. We need to 
measure inflation not just on its own but relative 
to real disposable income and real  wages. Real 
wages are not growing. The problem that policy-
makers find themselves in, is that the idea that 
you can allow the economy to overheat, but that 
will not generate negative side effects, might 
sound interesting on paper, but it's impossible. 
If the economy overheats because of massive 
government spending, massive increase in the 
money supply, it is inevitable that the negative 
consequences will be for lower-income families, 
even with the increase of transfers from govern-
ments. So it's a very difficult choice. Govern-
ments, on the one hand, think that they need 
to continue to push for economic growth at any 
cost, but "any cost" means reduction in purchas-
ing power of the currency. 

THE PROBLEM WITH CENTRAL BANKS is that 
they're caught between a problem and a bigger 
problem. What is the first problem? Inflation. 
What is the bigger problem? The bigger problem 
is, that virtually no sovereign bond issuer, no  
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 government can tolerate an increase in yields. 
Therefore, Central Banks need to continue to 
purchase bonds of sovereign issuers, even in an 
environment, in which the recovery is strong and 
that generates a bigger concern about the rise 
of inflation. So central banks need to stick with 
the message that inflation is going to be tempo-
rary. But the problem is that the market reacts - 
and the market is already reacting. We are see-
ing that commodity prices continue to rise. We 
are seeing that the sovereign bonds are starting 
to underperform relative to equities. And that the 
equities there are more inflation-linked are out-
performing those of the growth. So the market 
is already more invested and understanding that 
the situation with inflation is likely to be more 
persistent than what central banks believe.

CENTRAL BANKS NEED TO FIND THREE 
THINGS happening at the same time. The first 
thing is that inflationary pressures are modest, 
the second is that employment is coming back 
to the pre-pandemic level. The third is that eco-
nomic growth and credit growth remain ample 
despite the possibility of a rate hike. For central 
banks, right now it's more about communication 
than about policy. They need to start warning 
markets that rate hikes will happen when infla-
tion starts to creep up and at full employment or 
at least the level of unemployment that we have 
pre-pandemic level is reached. It's very much 
about what we saw in the past: telling people, 
telling investors that there will be a path of rate 
hikes, and that there will be a part of normaliza-

tion of asset purchases in order to allow the mar-
ket to be at least adequately informed about the 
policy of central banks. Right now, central banks 
are being very obscure about their targets. They 
say that they can act whenever it is needed but 
they're not giving a clear path. So they need to 
give a clear path so that we don't create what we 
all remember - the taper tantrum. 
The risk of massively inflating the financial sec-
tor is very far behind us. It's already happened 
and central banks are not reacting to very el-
evated levels of valuation. For example, of high 
risk bonds. So the impact is, obviously, that a 
very modest reduction in the pace of asset pur-
chases of central banks can create a very large 

ripple effect in the economy, and that a small 
change in the financial conditions of the market 
can create a big impact on the real economy. 
So, the transmission mechanism of monetary 
policy has to be monitored a lot more in detail. 

THE NEW MONETARY THEORY CANNOT OF-
FER a solution to get out of these unprecedented 
fiscal stimulus and inflated balance sheets of 
central banks. It's the opposite actually. 'Modern 
monetary theory' is not modern, and it's not a the-
ory. In Europe - in Bulgaria, Spain, Italy, Greece 
- we have lived this before. Destroying the pur-
chasing power of the currency is not a solution 
for the economy and printing money to finance 
government spending at any cost does not solve 
it. If modern monetary theory worked, we wouldn't 
have had the economic disasters of the French 
Revolution, of the Roman Empire, of the Weimar 
republic, of Argentina, of Venezuela. The solution 
to a problem of high liquidity and low interest rates 
is not to make the mistake larger. 
Nonetheless, we will continue to see a level of 
fiscal support that is not normal in the way in 
which we have seen fiscal support in the past, 
because the level of government spending that 
increased in 2020 is very unlikely to come down 
to pre-pandemic levels even in a growth envi-
ronment. A lot of the programs that were imple-
mented are simply not going to be fading out an-
ytime soon. We will see a level of fiscal support 
in the economy that is probably more similar to 
what we saw in periods of crisis than in a period 
of recovery. 

*The comment was made for the "In Development" 
talk show on Bloomberg TV Bulgaria, hosted by 
Delyan Petrishki

If modern monetary 
theory worked, 
we wouldn't have 
had the economic 
disasters of the 
French Revolution, 
of the Roman 
Empire, of the 
Weimar republic, 
of Argentina, of 
Venezuela
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Константин Велев, главен изпълнителен директор на "Армеец", пред Bulgaria ON AIR

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография ИВАЙЛО ПЕТРОВ

КРИЗАТА ПРЕМАХНА
ОПАСЕНИЯТА ОТ
ДИГИТАЛНИТЕ 

УСЛУГИ

Г-н Велев, 2020 беше година на небивали сътресе-
ния в повечето сектори на икономиката, и все пак 
българските застрахователи успяха да постигнат 
премиен приход, на практика идентичен с този 
през 2019. Какво е обяснението? Кои сегменти на 
застраховането претърпяха спад покрай пандемия-
та, и кои компенсираха за тях? 
Действително 2020 беше доста непредвидима година 
за всички. Ясно е, че някои сектори бяха много болез-
нено засегнати, като например туризмът или транс-
портът. Но в крайна сметка приключихме годината с 
резултат, доста близък до 2019, която бе една добра 
година за българското застраховане. 
Това, което направи кризата, бе да пресече ускорения 
темп на растеж, който застрахователният пазар бе-
лежеше в предходните години. Включително през яну-
ари и февруари 2020 пазарът стартира с около 10% 
ръст на годишна база. След това до края на годината 
този ръст бе заличен. 
Разбира се, различните линии бизнес се държаха по 
различен начин. Автомобилното застраховане на 

практика приключи около нивата от 2019 - с около 1 
млн. лева ръст при каското и с минимален спад при 
"Гражданска отговорност".
Имущественото застраховане записа отчетлив ръст 
спрямо 2019, който се дължи както на застраховките 
на домашно имущество, така и на тези за индустри-
ален пожар. 
Имаше линии бизнес, претърпели много сериозна ди-
намика. Една от тях е "Помощ при пътуване", която 
към юни имаше спад от 46%. Впоследствие нормали-
зацията през лятото в някаква степен компенсира 
този спад и в крайна сметка той се стопи до 5% за 
годината. 
Животозастраховането, за разлика от общото за-
страховане, през миналата година отбеляза спад - 
малко над 10%. 

И това е спад от едно сравнително ниско ниво, 
съпоставено с другите страни в ЕС...
Да. Още от зараждането на частния застраховате-
лен пазар в България винаги общото застраховане е  
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 било основният двигател на пазара, дока-
то животозастраховането има по-малък 
дял. Точно обратното на това, което на-
блюдаваме в страните от Западна Европа. 

Какво е обяснението за това изостава-
не? Какво е необходимо, за да навакса 
този сектор?
През годините много пъти сме си зада-
вали този въпрос. Обичайно свързваме 
обяснението със стандарта на живот в 
България през последните 30 години. Тези 
години не бяха лесни за българските граж-
дани. Имаше периоди на сериозни спадове 
в доходите, на икономически кризи, после 
на възстановяване... Но като цяло за по-
голямата част от населението липсваше 
стабилност и предвидимост в доходите и 
в работата, която да позволи вземането 
на решение за поддържане на такъв про-
дукт. Знаете, животозастрахователните 
продукти са дългосрочни, обикновено с 
продължителност от 10 до 20 години. 
Това впрочем обяснява и миналогодишния 
спад: първият локдаун породи точно тази 
липса на предвидимост. Дори и в момента 
не можем да кажем как ще се развиват не-
щата занапред. Да, прогнозите са по-оп-
тимистични, защото вече има ваксини. Но 
на индивидуално ниво за хората нещата не 
са чак толкова ясни. 

Главният изпълнителен директор на ги-
ганта AIG наскоро каза в едно интервю: 
"Основният ни проблем като индустрия 
е, че вече буквално се давим в данни. 
Трябва да открием по-интелигентни 
начини за оценка на риска". Промени 
ли се застраховането в България в по-
следните години заради все по-големите 
масиви от данни, до които има достъп 
бизнесът?
Нямаше как да не се промени. Друг е въ-
просът с какви темпове настъпват тези 
промени. Факт е, че в застрахователни-
те компании събираме все повече данни. 
От една страна, имаме повече достъп 
до тях. От друга, развиват се самите 
информационни системи. И трето, да не 
пропускаме и промените в регулаторните 
изисквания. Застраховането мина през ня-
колко такива етапа в последните години, 
особено след влизането в сила на дирек-
тивата Solvency II, като всеки от тези 
етапи бележеше ново затягане на регула-
торната рамка и нарастващи изисквания 
за разширяване на отчетността. Което 
естествено води и до събирането на по-
вече данни. 
Отделен въпрос е каква част от тези дан-
ни са реално полезни за оценката на риска. 
Ако вземем дори най-масовата застрахов-
ка - "Гражданска отговорност" - ще видим, 
че при нея продължават да доминират едни 

показатели, които са неизменни от 10-15 
години, и тъкмо те са основните оценъчни 
за риска и тарифообразуващи критерии. 
Но е факт, че се добавят и много нови. Те 
се различават за всяка компания, зависят 
от политиката й и от информационните 
ресурси, които тя ползва. 
Аз съм напълно убеден, че в бъдеще ще вър-
вим към ползването на все повече данни. 
Особено когато говорим за т. нар. tailor-
made продукти. 

В глобален мащаб традиционни сектори 
като банки и застрахователи са запла-
шени от неочаквана нова конкуренция 
от страна на технологичните компании. 
Според едно проучване застрахователи-
те по света инвестират средно 3.6% 
от приходите си в дигитални техноло-
гии, което е по-малко дори от банковия 
сектор. По-гъвкав ли е секторът в Бъл-
гария, що се отнася до технологиите?
Застраховането е консервативен сектор 
и е нормално да бъде такъв. Консерва-
тивни са секторите, в които бизнесът е 
изграден върху доверието на клиентите. 
Продавайки застраховки, ние искаме от 
клиентите да ни се доверят. Нормално е в 
такава случаи компаниите да са по-пред-
пазливи, да залагат на решения, които са 
сигурни и стабилни. 
Но, естествено, няма как застраховането 
да избегне цялостната тенденция в разви-
тието на обществото. Истината е, че в 
България застрахователните компании от 

много години вървят по пътя на дигитална-
та трансформация - не с еднакви темпове, 
разбира се. Доскоро тази трансформация 
не вървеше особено бързо. Но миналата 
година според мен промени цялостно кар-
тината. Кризата с коронавируса показа, 
че трябва много бързо да се пренастроим 
към новите реалности. Знаете, че дори 
по време на най-тежкия локдаун застра-
хователите, както и банките, не преус-
тановиха работа с клиенти. Но трябваше 
много бързо да въведат предпазни мерки, 
най-важната от които бе да се даде тла-
сък на дистанционните услуги. Буквално за 
няколко месеца трансформирахме редица 
продукти и цели етапи от обслужването 
на клиентите. 

Което, допускам, ще остане и след 
Covid?
Ще остане. Мога да го кажа и от опита 
на нашата компания. Направихме например 
няколко промени в процеса по регистрация 
на щети, които първоначално смятахме за 
временни решения. Но те се оказаха тол-
кова практични, че ще останат и занапред 
в политиката на компанията. Тоест кри-
зата на практика катализира тази тран-
сформация, която компаниите така или 
иначе следваха в последните години. 
Донякъде консерватизмът в застрахова-
нето бе свързан и с нагласите на клиен-
тите. Знаете, че много хора в България 
не бяха дигитално мислещи. Пандемията 
промени и това. 
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През миналата година се сблъскахме с все 
повече наши клиенти, които предпочита-
ха дистанционните услуги заради опасе-
ния от коронавируса. А след това, вече 
започвайки да го правят от къщи, видяха, 
че така е по-удобно и не е по-несигурно. 
Кризата премахна опасенията и притесне-
нията. 

Дали заради наложените локдауни през 
миналата година, или заради ограниче-
нията за преминаващи транзитно шо-
фьори - примерно румънци и турци, но 
2020 донесе забележим спад в броя на 
злополуките и на жертвите по пътища-
та. Как се отрази това на балансите по 
застраховка "Гражданска отговорност", 
която в последната година преди панде-
мията бе всъщност губеща за българ-
ските застрахователи?
Нашите очаквания бяха, че ограниченията 
в пътуванията ще се отразят и на съби-
тията на пътя. Действително статис-
тиката е такава. Но ако погледнем реал-
но изплатените обезщетения за 2020, те 
всъщност нарастват, с около 30 милиона 
лева. 

При много по-малко пътнотранспортни 
произшествия...
Точно така. Но тук има и няколко нюанса. 
Първо, независимо, че в последните годи-
ни има известно скъсяване на времето за 
заявяване на щетите, през 2020 доста от 
обезщетенията са изплатени всъщност за 
по-стари събития. Тоест това намаляване 
на произшествията през миналата годи-
на по-скоро ще се отрази към средата на 
тази година. Такива са моите очаквания. 
Освен това през годините има една плавна 
тенденция към повишаване на обезщете-
нията по Гражданска отговорност. 

Свързано ли е това с видимата инфла-
ция в цените на автомобилите в послед-
ните години?
Тази инфлация се отразява при имущест-
вените щети, но не толкова драматично. 
По-скоро основният двигател за повишава-
не на обезщетенията са неимуществени-
те щети. Те растат с годините - това е 
трайна тенденция. 

Решението на ВКС да разшири чувст-
вително обхвата на обезщетенията за 
"болка и страдания" по "Гражданска от-
говорност" заплашваше да предизвика 
небивали сътресения в сектора. Как се 
развиха нещата по този казус в послед-
ната година?
През 2019 година започна работа по ме-
тодиката за изчисляване на обезщетени-
ята по "Гражданска отговорност", която 
трябваше да ни осигури една по-предвиди-

ма регулаторна рамка. За съжаление през 
2020 не мога да кажа, че имаше съществе-
но развитие по този въпрос. Преди това 
беше подготвен проект за този нормати-
вен акт и бе внесен в Комисията по финан-
сов надзор, Министерството на труда и 
социалната политика и Министерството 
на здравеопазването. По него още се рабо-
ти в тези три институции, но миналата 
година с пандемията възможностите за 
напредък бяха твърде ограничени. 
Иначе през 2019 стартирахме много силно 
по тази тема. Под егидата на Гаранцион-
ния фонд и Асоциацията на българските 
застрахователи в края на по-миналата 
година се проведоха сериозни обсъждания, 
в които се включиха всички засегнати об-
ществени групи. За съжаление Ковид-19 ги 
прекъсна. 
Но методиката си остава най-важната 
тема за застрахователната общност в 
България. 

Пандемията замрази и обсъжданията по 
толкова дълго отлаганото въвеждане 
на системата "Бонус-малус". Постиг-
нат ли е все пак някакъв напредък? 

Опитите продължават две десетилетия, 
но всъщност сериозните опити са от по-
следните няколко години. Знаете, че има-
ше един първоначален проект, който при 
общественото обсъждане породи сериозни 
критики към някои принципни положения в 
него, и бе оттеглен. През 2019 дискусиите 
вече се водеха изцяло върху втория про-
ект, който бе подготвен. АБЗ предоста-
ви своите предложения на комисията. Но 
извънредните мерки не позволяват да се 
проведе сериозно обществено обсъждане 
и това отлага проекта. Защото в крайна 
сметка тази тема засяга почти всеки бъл-
гарски гражданин. 

"Армеец" навършва четвърт век през 
тази година. Как оценявате постигна-
тото за това време, през което компа-
нията се превърна от малък специализи-
ран играч в един от лидерите на пазара? 
Какво предвижда стратегията за разви-
тие в бъдеще?
Компанията действително извървя много 
път за тези 25 години. През 2020 за по-
реден път сме лидер на пазара по застра-
ховка "Каско". Това е постигнато с много 
работа и с усилията на много хора, които 
са свързали живота си с "Армеец". Радвам 
се, че при нас все още имаме служители, 
които помнят началото. И изключително 
много ни помагат с опита си. Имаме кло-
нове, в които водещите специалисти са в 
компанията от самото й раждане. 
Естествено, не бихме могли да сме там, 
където сме в момента, ако през тези го-
дини компанията не се е променяла, и не 
е отговаряла бързо и адекватно на всички 
нови предизвикателства. 
В момента работим по редица нови иници-
ативи. Голяма част от тях са свързани с 
тази дигитална трансформация, за която 
говорихме. От миналата година въведохме 
нова информационна система на друже-
ството. Работим върху мобилно приложе-
ние, което да е максимално удобно за кли-
ентите.

В кои сектори на застраховането виж-
дате най-голям потенциал за развитие в 
следващите години у нас?
Стратегически за нас приоритетен сег-
мент си остава автомобилното застра-
ховане, и особено застраховката "Каско". 
Ще продължим да предлагаме на нашите 
клиенти най-доброто. Стремим се да раз-
виваме и други линии бизнес, като "Помощ 
при пътуване", авиационното застрахова-
не. 
Полагаме и сериозни усилия по линията на 
имущественото застраховане - и в облас-
тта на домашното имущество, и при ин-
дустриалните застраховки, насочени към 
бизнеса. 

"През 2020 
доста от 
обезщетенията 
са изплатени 
всъщност за по-
стари събития. 
Тоест това 
намаляване на 
произшествията 
през миналата 
година по-скоро 
ще се отрази към 
средата на тази. 
Освен това през 
годините има една 
плавна тенденция 
към повишаване 
на обезщетенията 
по Гражданска 
отговорност"
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Mr Velev, 2020 was a year of unprec-
edented turmoil in most sectors of 
the economy, and yet Bulgarian in-
surers managed to achieve premi-

um income, virtually identical to that in 2019. 
How do you explain this? Which segments of 
insurance declined during the pandemic, and 
which compensated for them?
Indeed, 2020 was quite an unpredictable year for 
everyone. It is clear that some sectors were very 
painfully affected, such as tourism or transport. 
But in the end we actually finished the year with 
a result quite close to 2019, which was a pretty 
good year for Bulgarian insurance.
What the crisis caused was to halt the good 
growth rate that the insurance market had seen 
in previous years. Even in January and Febru-
ary 2020, the market started with an almost 10% 
growth on an annual basis. Then, by the end of 
the year, this growth was erased.
Understandably, different business lines behaved 
differently. Car insurance practically ended 
around the levels of 2019 - with about BGN 1 mil-
lion growth in the casco insurance and a minimal 
decline in Civil Liability.
Property insurance recorded a marked increase 
compared to 2019, which is due to both home 
property insurance and those for industrial fire.
There were business lines that underwent very 
serious dynamics. One of them is Travel Assis-
tance, which fell by 46% as of June. Subsequent-
ly, the normalisation in the summer to some ex-
tent compensated for this decline and eventually 
it melted to a mere 5% on a yearly basis.
Life insurance, unlike non-life insurance, declined 
last year by just over 10%.

And this is a decline from a relatively low level 
compared to other EU members.

It is. Since the beginning of the private insurance 
market in Bulgaria, non-life insurance has always 
been the main engine of the market, while life in-
surance has had a smaller share. The exact op-
posite of what we see in Western Europe.
 
What is the explanation for this lag? What is 
needed for this sector to catch up?
Over the years we have asked ourselves this 
question many times. We usually associate the 
explanation with the standard of living in Bulgaria 
in the last 30 years. These years were not easy 
for Bulgarian citizens. There were periods of se-
rious declines in income, economic crises, and 
then recovery. But in general, for the majority of 
the population there was a lack of income and 
employment stability and predictability to allow 
taking a decision to maintain such a product. You 
know that life insurance products are long-term, 
usually lasting 10 to 20 years.
Incidentally, this also explains last year's decline: 
the first lockdown gave rise to precisely this lack 
of predictability. Even at the moment we cannot 
say how things will develop. Obviously, the fore-
casts are more optimistic because vaccines are 
available now. But on an individual level, things 
are not so clear to people.
 
The CEO of the AIG giant recently said in an 
interview: 'Our main problem as an industry 
is that we are literally drowning in data. We 
need to find smarter ways to assess risk.' Has 
insurance in Bulgaria changed in recent years 
due to the growing databases to which busi-
nesses have access?
No way it couldn't have changed. The point is how 
fast these changes are taking place. The fact is 
that being insurance companies we collect more 
and more data. On the one hand, we have more 

access to them. On the other hand, the informa-
tion systems are evolving. And third, let's not for-
get the changes in regulatory requirements. In-
surance has gone through several such stages in 
recent years, especially since the entry into force 
of the Solvency II Directive. Each stage has seen 
a new tightening of the regulatory framework and 
growing reporting requirements. Which naturally 
leads to the collection of more data.
It is another story how much of this data is actu-
ally useful for risk assessment. If we take even 
the most massive insurance – Civil Liability, we 
will see that it continue to be dominated by indica-
tors that are unchanged from 10-15 years, and it 
is they which are the main valuation risk and tariff 
forming criteria.
But it is a fact that many new ones are being add-
ed. They differ for each company, depending on 
its policy and the information resources it uses.
I am fully convinced that in the future we will move 
towards the use of more and more data. Espe-
cially when we talk about the so-called tailor-
made products.
 
Globally, traditional sectors such as banks and 
insurers are threatened by unexpected new 
competition from technology companies. Ac-
cording to a study, insurers around the world 
invest an average of 3.6% of their income in 
digital technologies, which is even less than 
the banking sector. Is the sector in Bulgaria 
more flexible in terms of technology?
Insurance is a conservative sector and this is un-
derstandable. The sectors in which the business 
is built on customer trust are conservative. When 
selling insurance, we want our customers to trust 
us. It is normal in such cases for companies to be 
more cautious, to rely on solutions that are secure 
and stable. 

Konstantin Velev, CEO of Armeec Insurance JSC, interviewed on Bulgaria ON AIR

By KONSTANTIN TOMOV / Photography IVAYLO PETROV

THE CRISIS HAS 
ALLAYED FEARS OF 
DIGITAL SERVICES



23May 2021

BUSINESS
INSURANCE

23May 2021



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

24

 But, definitely, insurance cannot avoid the 
overall trend in the development of society. 
The truth is that in Bulgaria insurance com-
panies have been following the path of digi-
tal transformation for many years - not at 
the same pace, of course. Until recently, this 
transformation was not very fast. But last year, 
I think, changed the picture completely. The 
coronavirus crisis has shown that we need 
to readjust to new realities very quickly. You 
know that even during the worst lockdown, 
insurers, as well as banks, did not stop work-
ing with customers. But they had to introduce 
safety measures very quickly, the most im-
portant of which was to boost online services. 
In just a few months, we have transformed a 
number of products and entire stages of cus-
tomer service.
 
Which, I suppose, will stay after Covid?
It will. I can also say this from the experience 
of our company. For example, we made sev-
eral changes to the claims registration process 
that we initially considered to be temporary so-
lutions. But they turned out to be so practical 
that they will remain in the company's policy in 
the future. In other words, the crisis has virtually 
catalysed this transformation that companies 
have been following in recent years anyway.
To some extent, conservatism in insurance 
was also related to customer attitudes. You know 
that many people in Bulgaria were not digital 
thinkers. The pandemic has changed that as well.
Last year, we encountered more and more of 
our clients who preferred remote services due to 
fears of the coronavirus. And then, starting to do 
it from home, they saw that it was more conveni-
ent and not less secure. The crisis has removed 
fears and worries.
 
Whether because of the lockdowns imposed 
last year, or because of restrictions on transit 
drivers - for example, Romanians and Turks, 
but 2020 brought a noticeable decline in the 
number of accidents and casualties on the 
roads. How does this affect the balance of the 
Civil Liability insurance that in the last year 
before the pandemic was actually unprofitable 
for Bulgarian insurers?
Our expectations were that travel restrictions 
would also affect road events. Indeed, the statis-
tics are like this. But if we look at repaid benefits 
for 2020, they actually increase, by about BGN 
30 million.

With much fewer traffic accidents.
Exactly. But there are a few nuances here. First, 
despite the fact that in recent years there has 
been a certain shortening of the time for claiming 
damages, in 2020 a lot of the compensation was 
actually paid for previous events. That is, this re-
duction in accidents last year will rather affect the 
middle of this year. These are my expectations.
In addition, over the years there has been a 

gradual trend towards increasing Civil Liability 
benefits.
 
Is this related to the visible inflation in car 
prices in recent years?
This inflation is reflected in property damage, but 
not so dramatically. Rather, the main driver for in-
creasing benefits is non-pecuniary damage grow-
ing over the years - this is a lasting trend.
 
The decision of the Supreme Court of Cas-
sation to expand significantly the scope of 
compensation for 'pain and suffering' in Civil 
Liability threatened to cause unprecedented 
turmoil in the sector. How have things devel-
oped in this case in the last year?
In 2019, work began on the methodology for cal-
culating Civil Liability benefits, which should have 
provided us with a more predictable regulatory 
framework. Unfortunately, in 2020, I cannot say 
that there have been significant developments on 
this issue. Prior to that, a draft of this normative 
act was prepared and submitted to the Financial 
Supervision Commission, the Ministry of Labour 
and Social Policy and the Ministry of Health. It is 
still being worked on in these three institutions, 
but last year with the pandemic the opportunities 
for progress were very limited.
Otherwise, in 2019 we started very strongly on 
this topic. Under the auspices of the Deposit In-
surance Fund and the Association of Bulgarian 
Insurers, serious discussions were held at the end 
of last year, in which all affected social groups 

were involved. Unfortunately, Covid-19 inter-
rupted them.
But the methodology remains the most im-
portant topic for the insurance community in 
Bulgaria.
 
The pandemic also froze discussions on 
the long-delayed introduction of the 'bo-
nus-malus' system. Has any progress been 
made after all?
The experiments have been going on for two 
decades, but in fact the serious experiments 
are from the last few years. You know that 
there was an initial draft, which during the pub-
lic discussion caused serious criticism of some 
principles in it, and was withdrawn. In 2019, 
discussions were already conducted entirely on 
the second project, which was prepared. The 
Association of Bulgarian Insurers submitted 
its proposals to the commission. However, the 
emergency measures do not allow for a serious 
public discussion to be held and this postpones 
the project. Because in the end this topic af-
fects almost every Bulgarian citizen.
 
Armeec turns a quarter of a century this 
year. How do you assess the achievements 
during this time, during which the company 
has changed from a small specialised play-
er to one of the market leaders? What does 

the future development strategy envisage?
The company has really come a long way in 
these 25 years. In 2020, we were once again the 
market leader in the Casco insurance. This has 
been achieved with a lot of work and the efforts 
of many people who have connected their lives 
with Armeec. I am glad that we still have employ-
ees who remember the beginning. And they help 
us a lot with their experience. We have branches 
in which the leading specialists have been in the 
company since its birth.
Of course, we could not be where we are now if 
the company had not changed over the years and 
had not responded quickly and adequately to all 
the new challenges.
We are currently working on a number of new 
initiatives. Many of them are related to this digital 
transformation that we talked about. Since last 
year we have introduced a new information sys-
tem of the company. We are working on a mobile 
application that is as convenient as possible for 
customers.
 
In which sectors of insurance do you see the 
greatest potential for development in the com-
ing years in this country?
Strategically for us the priority segment remains 
car insurance, and especially Casco insurance. 
We will continue to offer our customers the best. 
We strive to develop other lines of business, such 
as Travel Assistance and aviation insurance.
We make serious efforts in the field of property 
insurance - both in domestic property and in in-
dustry insurances aimed at businesses. 
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Кризата с каучука: какво трябва да знаете за една  
от най-незаменимите суровини

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

SOFT  
POWER

Автомобилната индустрия още 
дори не се е справила с недости-
га на полупроводници, блокирал 
десетки заводи по цял свят, и на 

хоризонта вече се задава следващата кри-
за - за автомобилни гуми. 

ВСЕ ОЩЕ НЯМА НУЖДА ТРЕСКАВО ДА 
ЗВЪНИТЕ в най-близкия сервиз за гуми и да 
се запасявате: големите производители 
уверяват, че са си подсигурили доставки-
те на каучук за близкото бъдеще и на този 
етап пазарен недостиг не се очертава. Но 
тези гиганти признават, че ситуацията с 
незаменимата суровина е деликатна, и че я 

следят внимателно. По данни на Bloomberg 
цените на естествения каучук на стокови-
те пазари са достигнали четиригодишен 
връх този февруари. По всичко личи, че тази 
тенденция ще продължи. 

Зад нея се крият няколко извънредни факто-
ра, свързани с Covid-19 и мерките на пра-
вителствата срещу него. Всеобщите бло-
кади миналата година понижиха драстично 
търсенето и оставиха много производите-
ли на каучук без достатъчно средства да си 
съберат реколтата. В повечето страни тя 
се събира от сезонни работници-мигранти, 
които сега покрай строгите рестрикции  
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 върху пътуванията не успяха да се вклю-
чат. Към това трябва да се добавят и ня-
кои природни фактори, като наводненията 
в Югоизточна Азия. Крайният резултат от 
всичко това е, че още от 2019 производ-
ството на каучук изостава от търсенето 
с около 1 милион тона годишно. 

СЕГА СИТУАЦИЯТА СЕ УСЛОЖНЯВА и от 
рязкото възстановяване на китайския ав-
томобилен пазар. Заради неговия бум ки-
тайски производители се запасяват с кау-
чук и тласкат цените на горе. 
Всичко това са моментни затруднения, раз-
бира се. Но освен тях в този сектор има 
и по-трайни проблеми, които се натрупват 
от десетилетия. И които са потенциална 
заплаха не само за автомобилния сектор, но 
и изобщо за начина ни на живот. 
Повечето хора не се замислят колко важна 
роля играе каучукът в съвременната циви-
лизация. Той изгражда не само гумите на 
автомобилите, камионите и тежкото мин-
нодобивно оборудване. От него се правят 
подметките на обувките ни. Лекарските 
ръкавици, толкова ключови в епохата на 
Covid-19. Презервативите. Топките за игра. 
Уплътненията за кабели, двигатели, хладил-
ници и какво ли не още. 

ПРЕЗ ХХ ВЕК ПЕТРОЛЪТ ИГРАЕШЕ ГЛАВ-
НАТА РОЛЯ на геополитическата сцена, но 
всъщност немалко от големите конфликти 
бяха породени и от каучука. Именно той бе 
част от обяснението за изключителната 
заинтересованост на СССР от изхода на 
Виетнамската война. Без собствен добив 
на каучук, някогашният Източен блок се 
нуждаеше от контрол върху поне един от 
големите производители, какъвто е Виет-
нам. Преди това недостигът на каучук в 
Съветския съюз бе огромен проблем за про-
мишленото развитие. Опитите той да се 
коригира чрез технологични нововъведения 
и с добив от алтернативни източници не 
бяха особено успешни. 

ОТКЪДЕ СЕ ВЗЕМА КАУЧУКЪТ? Огромната 
част от добива идва от т. нар. "каучуко-
во дърво" (Hevea brasiliensis) - дървесен вид, 
който произлиза от джунглите на Амазон-
ка. В кората на живото дърво се прави про-
рез, от който се събира млечнобелият на 
цвят дървесен сок. След изсушаването му 
на слънце от него се извлича каучукът. 

В природата каучуковото дърво може да по-
расне до внушителни размери - 42-43 метра 
на височина. Във фермите обаче остава 
по-ниско, защото честото цедене на сока 
забавя растежа му. А и след 30-ата година 
растението произвежда по-малко сок, за-
това фермерите обикновено го отсичат и 
засаждат ново. 
Най-същественият проблем в този сектор 
са трайно ниските цени. Човек би си поми-
слил, че при растящо търсене свободният 
пазар ще коригира това. Но цените на су-
ровия каучук се определят на шанхайската 
борса и са се превърнали в ловно поле за 
спекулантите. В последните години те се 
поддържат доста ниски - всъщност тол-
кова ниски, че повечето дребни фермери, 
отглеждащи каучук в Индия, Тайланд, Виет-
нам и Индонезия, започват да се отказват 

През ХХ век 
петролът 
играеше 
главната роля на 
геополитическата 
сцена, но 
всъщност немалко 
от големите 
конфликти бяха 
породени и от 
каучука
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от него и да се пренасочват към добив на 
палмово олио. Двете култури дават сходни 
добиви, но производството на каучук е зна-
чително по-трудоемко. 

ЕВЕНТУАЛНО ПО-СЕРИОЗНО ПОСКЪПВАНЕ 
на каучука може да обърне тази тенденция, 
разбира се. Но ще отнеме доста време. 
Каучуковото дърво трябва да расте седем 
години, преди да започне добивът от него. 
Така че евентуалните нови насаждения, на-
правени тази година, ще дадат резултат 
едва през 2028 година. 
Другият начин да се повиши продукцията е 
просто фермерите да цедят своите дърве-
та повече. Но това ги отслабва и ги излага 
на опасност от всевъзможни заболявания. 
Най-зловещото от тях е т. нар. Южноаме-
риканска листна напаст, предизвиквана от 

гъбичката Pseudocercospora ulei. Тя почти 
напълно унищожи бразилската каучукова ин-
дустрия през 30-те години на миналия век, 
и до ден-днешен пречи на латиноамерикан-
ските държави да се намесят по-сериозно 
в този сектор. До момента разпростране-
нието й е ограничено само до Южна Амери-
ка. Но много експерти твърдят, че е само 
въпрос на време тя да достигне и до Азия, 
което ще има катастрофален ефект. При-
нудителното увеличаване на добивите, към 
което прибягват много фермери сега, още 
повече засилва този риск. 

ПРЕД УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА 
ИМА И ДРУГА ПРЕЧКА: засаждането на 
нови плантации с каучуково дърво означа-
ва изсичането на тропически влажни гори, 
ключови за климатичното равновесие на 
планетата. В страни като Индонезия и Тай-
ланд обезлесяването е вече твърде серио-
зен проблем. А и каучуковото дърво е много 
интензивна култура, която бързо изтощава 
почвите. 
Разбира се, има начини естественият кау-
чук да бъде заместен. Съвременната наука 
познава няколко начина за производство на 
синтетичен каучук, най-вече на петролна 
основа. Сравнително популярни са напри-
мер нитрилите - органични съединения, 
производни на цианистоводородната ки-
селина. Но изкуствените заместители не 
могат да се мерят с природния продукт - 
нямат нито еластичността, нито издръж-
ливостта му. 

ДРУГИЯТ ВАРИАНТ Е ДА СЕ ТЪРСЯТ ЕС-
ТЕСТВЕНИ алтернативи. Няколко световни 
университета в момента си партнират в 
проучването на растения, които биха могли 
да заменят каучуковото дърво като източ-
ник на естествена гума. 
Едно от тях е казахстанският кок-сагъз 
- близък роднина на познатото ни глухар-
че. Експерименти с него са правени в Съ-
ветския съюз още през Втората светов-
на война. Добивите са твърде ниски - от 
един декар площ с кок-сагъз се получава 
едва една десета от количеството каучук, 
което дава декар каучуково дърво. Но пък 
глухарчето израства само за три месеца, 
тоест може да дава по 3-4 реколти в годи-
ната. Компании като Continental вече имат 
експериментални гуми от каучук, добит от 
глухарчета, и твърдят, че те дори са по-
устойчиви на изнозване.  
В Северна Америка вървят аналогични 
проучвания върху растението гуайюле 
(guayule). То има две предимства: първо, не 
съдържа веществото, което у много хора 
предизвиква алергия към латекс. И второ, 
расте в пустинни местности, така че от-
глеждането му ще има по-малък ефект вър-
ху биоразнообразието. 

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

Тайланд - 4 839 952

Индонезия - 3 448 782

Виетнам - 1 185 157

Индия - 1 001 405

Китай - 839 909

Кот Д'Ивоар - 664 695

Малайзия - 639 830

Филипини - 431 675

Гватемала - 350 501

Мианмар - 264 943

Бразилия - 217 387

Камбоджа - 174 700

В тонове. Данни на FAOSTAT за 2019
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The rubber crisis: what you need to know about one of the world's most irreplaceable materials

By KONSTANTIN TOMOV / Photography SHUTTERSTOCK

The automotive industry has still not tack-
led the shortage of semiconductors that 
is blocking the operation of dozens of 
factories across the globe, and we are 

already facing the next crisis – car tyres. 

IT IS STILL EARLY TO START CALLING the 
nearest autoshop incessantly and stocking up: big 
manufacturers are assuring everyone that they 
have their rubber deliveries covered for the near 
future, and that a market shortage is not on the 
horizon at this stage. However, the same giants 
acknowledge that the irreplaceable raw material 
is in a delicate situation, and they say they are 
monitoring it carefully. According to Bloomberg 
data, the prices of natural rubber on the goods 
market reached a four-year high in February. 
Everything points to this trend continuing. 
It is fuelled by several extraordinary factor related 
to Covid-19 and the government measures to con-
tain it. The comprehensive blockades last years 
drastically lowered demand and left many rubber 
manufacturers short of the means required to col-
lect their harvest. In some countries, it is collected 
by seasonal migrant workers that did not man-
age to participate due to the strict restrictions on 
travel. Several natural factors need to be taken 
into account as well, such as the floods in South-
east Asia. The final result is that since 2019, the 
production of rubber has been lagging behind de-
mand by about a million tons annually. 

NOW THE SITUATION IS EXACERBATED by the 

Soft Power
rapid recovery of the Chinese automotive mar-
ket. Due to the boom, Chinese manufacturers 
stocked up on rubber and pushed prices up. 
Naturally, all of these are temporary obstacles. 
But in addition to them, the sector has much 
more significant difficulties that have been ac-
cumulating for decades. They can be a poten-
tial threat not only for the automotive sector, but 
also to our way of life as we know it. 
Most people do not think about the role rubber 
plays in modern civilisation. It is not just used for 
car and lorry tyres and heavy mining equipment. 
It is also used to make the soles of our shoes. 
Medical gloves, vital in the Covid-19 era. Con-
doms. Game balls. Seals for cables, engines, 
fridges, and many more. 

IN THE 20TH CENTURY, PETROL WAS IN THE 
GEOPOLITICAL SPOTLIGHT, but actually no 
small part of serious conflicts were caused by 
rubber. It was precisely rubber that contributed 
to the USSR’s interest in the resolution of the 
Vietnam War. Without its own source of rubber, 
the former Eastern Bloc needed control over 
at least one of the big manufacturers, such as 
Vietnam. Before that, the shortage of rubber in 
the Soviet Union was a huge problem for indus-
trial development. The attempts to correct this 
through technological innovations and alterna-
tive sources were not especially successful. 

SO WHERE DOES RUBBER COME FROM? A 
huge part is sources from the so called “rubber   

Most people do 
not think about the 
role rubber plays in 
modern civilisation. 
It is not just used 
for car and lorry 
tyres and heavy 
mining equipment.
It is also used to 
make the soles of 
our shoes. Medical 
gloves, vital in 
the Covid-19 era. 
Condoms. Game 
balls. Seals for 
cables, engines, 
fridges, and many 
more
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 tree” (Hevea brasiliensis) – a tree species orig-
inating from the Amazon rainforest. An incision 
is made in the bark of the tree and milky white 
liquid is collected from it. Then the liquid is dried 
and rubber is derived from it. 
In its natural habitat, the rubber tree can grow to 
impressive heights – 42–43 metres. However, it 
does not grow as tall on farms, as the frequent 
drainage of its liquid slows its development. Also, 
after the 30th year, the plant produces less liquid, 
so farmers usually cut it off and plant a new one. 
The most significant problem in this sector were 
the permanently low prices. A person would 
think that with demand growing, the free mar-
ket would fix that. However, the prices of raw 
rubber are set by the Shanghai stock exchange 
and they have become a hunting ground for 
speculators. In recent years, the prices have 
remained quite low – so low, in fact, that most 
small farmers producing rubber in India, Thai-
land, Vietnam, and Indonesia, are starting to 
give up on it and focus on palm oil instead. The 
two cultures have similar yields, but the produc-
tion of rubber is substantially more difficult. 

THE POTENTIAL MORE SIGNIFICANT RISE IN 
THE PRICE of rubber, however, could revert this 
trend. But that would take a lot of time. The rub-
ber tree needs to grow for seven years before 
yielding anything. So any potential new planta-
tions made this year will only provide results in 
2028. 
The other way to raise production is for farm-
ers to simply drain more from their trees. But 
this makes them weak and prone to all kinds 
of diseases. The scariest of them is the so 
called South American leaf blight caused by 
the fungus Pseudocercospora ulei. It almost 

destroyed the entire Brazilian rubber industry 
in the 1930s and it still poses an obstacle for 
Latin American countries being more involved 
in the sector. For now, its spread is only lim-
ited to South America. Nonetheless, many ex-
perts claim it is only a matter of time until it 
reaches Asia, which will have a catastrophic 
results. The forceful increase of yields that 
many farmers are resorting to now further in-
creases this risk. 

NOW THERE IS YET ANOTHER OBSTACLE TO 
YIELD INCREASE: planting new crops of rub-
ber tree means cutting down tropical rainforests 
that are key for the planet’s climate balance. In 
countries like Indonesia and Thailand, the prob-

lem of deforestation is already much too real. 
And the rubber tree is a very intense culture that 
quickly drains soil. 
Naturally, there are ways for natural rubber 
to be replaced. Contemporary science know 
of several ways to produce synthetic rubber, 
mostly on an oil basis. For instance, nitriles 
are quite popular – they are organic com-
pounds, derivatives of hydrogen cyanide. But 
artificial replacements are no match for the 
natural product – they have neither its elastic-
ity, nor its endurance. 

THE OTHER OPTION IS TO LOOK FOR NATU-
RAL alternatives. Several world-renowned uni-
versities are currently cooperating in their study 
of plants that could replace the rubber tree as a 
source of natural rubber. 
One of them is the Taraxacum kok-saghyz – a 
close relative of our well-known dandelion. Ex-
periments were being performed with it in the 
Soviet Union as far back as World War II. Yields 
are quite low – one decare (an area of 1,000 
square metres) planted with the species yields 
a tenth of the amount of rubber yielded by the 
same area of rubber tree. On the other hand, 
the dandelion only needs three months to grow, 
so it could provide 3–4 yields per year. Compa-
nies like Continental already have experimental 
rubbers derived from dandelions and they claim 
they are even more resilient when it comes to 
exporting.  
In North America, similar studies are conducted 
on the plant guayule. It has two advantages: 
First, it does not contain the substance that 
causes latex allergies in many people. Second, 
it grows in desert regions, so its cultivation would 
have a lesser effect on biodiversity. 

THE BIGGEST PRODUCERS:

Thailand – 4,839,952

Indonesia – 3,448,782

Vietnam – 1,185,157

India – 1,001,405

China – 839,909

Côte d'Ivoire – 664,695

Malaysia – 639,830

The Philippines – 431,675

Guatemala – 350,501

Myanmar – 264,943

Brazil – 217,387

Cambodia – 174,700

In tonnes. Data by FAOSTAT for 2019
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Машинното гласуване, "мъртвите души", мажоритарната система: могат ли  
те да победят политическата апатия на българите?

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография АРХИВ

"Изборите се провеждат в атмосфера на брутален 
терор и фалшификации... 
Широко разпространено е купуването на гласове. 
Това води до апатия сред избирателите, предва-
рително убедени, че както и да гласуват, тяхното 
собствено положение едва ли ще се промени". 
Това описание на изборния процес в България несъм-
нено ще ви прозвучи твърде познато. Но всъщност 
то принадлежи на проф. Иван Илчев ("Розата на 
Балканите"), и се отнася до... последното десети-
летие на XIX век. Уместно напомняне, че всъщност 
демокрацията никога не е успявала да пусне особе-
но дълбоки корени в коравата почва на българската 
политика. 

45-ОТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 
България, което живя малко повече от три седмици 
(от 15 април до 12 май), няма да се запомни с нищо 
съществено. Но от неговото мимолетно битие ся-
каш се възроди надеждата за повече честност в 
изборния процес, и за разсейване на апатията у из-
бирателите, която в последните години неизменно 
растеше. Съвсем разбираема апатия впрочем. Още 
първите демократични избори у нас след падане-
то на тоталитаризма - за Велико народно събра-
ние през юни 1990 - родиха обвинения в манипула-
ции, протести, палаткови лагери. Оттогава всеки 
следващ вот спомагаше с по нещо хората да повяр-
ват, че гласът им не променя нищо. Имаше купени 
гласове и подменяни бюлетини. Имаше корпорати-
вен вот, в който работниците в големи предпри-
ятия бяха принуждавани да гласуват за партията 
на работодателя си. Имаше поредица от клоуни, 
участващи в процеса само за да отвличат внима-
ние и гласове. Имаше всякакви хитри схеми като 
тази с предварително попълнените със симпатич-
но мастило бюлетини (ако вотът ви съвпадне с 
тайно драснатата отметка, всичко е наред; ако не 
съвпадне, бюлетината е невалидна). Имаше случай 
депутат от управляващата партия да бъде заснет 
в стаята на общинската избирателна комисия при 
преброяването, и след това - как излиза от залата 
с чувалче с бюлетини в ръце. 

И НАКРАЯ, НО НЕ ПО ВАЖНОСТ, имаше безброй 
провали на законодателя, на ЦИК и на съда. През 
2011 кандидатът на десницата Найден Зеленогор-
ски бе принуден да се бори в Плевен срещу фор-
мация, наречена...Коалиция "За Зеленогорски". Не 
помогна дори извадената справка от ГРАО, че в 

страната няма друго лице с това име. 
Но и това бледнее пред изборите през 2001, в кои-
то "Национално движение Симеон Втори" получи 
1.952 милиона гласа и 120 места в парламента - 
само с едно под необходимото за мнозинство. Това 
злополучно липсващо място роди коалицията с ДПС 
и вероятно предначерта развитието на българ-
ската политика за следващите две десетилетия. 
Само че в същите избори участваха още две любо-
питни формации: "Коалиция Симеон II", получила 157 
000 гласа, и "Национално обединение за цар Симе-
он Втори", със 77 000 гласа. Без откраднатите от 
двете ментета гласове НДСВ вероятно щеше да 
има с 12-15 депутати повече. 

СПОРЕД ЕДИН УСТОЙЧИВ МИТ всички тези пропус-
ки на българската демокрация са продукт на теж-
кото наследство от тоталитарната система. Но 
печалната истина е, че и в митологизираното от 
някои Царство България миговете на чиста демо-
крация се броят на пръсти. Още първият български 
министър-председател Тодор Бурмов, натоварен 
да организира изборите за I Обикновено народно 
събрание (30 септември 1879), започва масово да 
уволнява чиновници от вражеската Либерална пар-
тия, за да намали влиянието им в избирателните 
райони. Изборите през 80-те и 90-те години на XIX 
век са изпъстрени с манипулации, насилие и даже 
немалко убийства. През октомври 1886 в Дупница 
околийският управител арестува водачите на опо-
зицията, за да повлияе на резултатите. Но е ата-
куван от разгневени селяни, които го пребиват, 
поругават по неописуеми начини и накрая хвърлят 
в реката от 9 метра височина. Зверски избити са 
и останалите членове на изборното бюро, които 
тълпата успява да залови. 
В някои райони 100% от гласовете са за кандида-
тите на правителствените партии - нещо, което 
дори комунизмът не успяваше да постигне. 
Изкушението да наклониш изборните везни е твър-
де силно дори за най-именитите български полити-
ци. Стефан Стамболов е пословичен с прилагането 
на "твърда ръка. Но дори и Константин Стоилов, 
"европеецът" на българската политика, остава в 
историята "с нареждането си до управата на Бяла 
Слатина, ако при преброяване на гласовете се 
окаже, че преднина взима опозицията, да "угасят 
свещите" или да се откраднат бюлетини, та избо-
рът да бъде обявен за недействителен", пише Иван 
Илчев. Александър Малинов, един от малкото    

POLITICS
BULGARIA

37May 2021



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

38

Machine voting, the 'dead souls', and the majority system: can these overcome  
the political apathy of the Bulgarians?

By KONSTANTIN TOMOV / Photography FILE

'The elections are being held in an atmosphere 
of brutal terror and vote rigging...
Vote buying is widespread. This leads to apa-
thy among voters, convinced in advance that no 
matter how they vote, their own situation is un-
likely to change.'
This description of the electoral process in Bul-
garia will undoubtedly sound very familiar. But it 
actually belongs to Prof Ivan Ilchev ('Rose of the 
Balkans'), and refers to the last decade of the 
19th century. A good reminder that democracy 
has de facto never been able to root deeply in 
the thick soil of Bulgarian politics.

THE 45TH ORDINARY NATIONAL ASSEM-
BLY of Bulgaria, which lived a little more than 
three weeks (from 15 April to 12 May), will not 
be remembered with anything substantial. But 
its fleeting existence seemed to have revived 
the hope for more honesty in the electoral pro-
cess, and for dispelling the apathy among vot-
ers that has steadily grown in recent years. A 
quite understandable apathy, by the way. The 
first democratic elections in this country after 
the fall of totalitarianism for a Grand National 
Assembly in June 1990 gave rise to accusations 
of manipulation, protests, and tent camps. Since 
then, each subsequent vote has urged people to 
believe that their vote does not change anything. 
There were votes bought and ballots changed. 
There was a corporate vote in which workers in 
large enterprises were forced to vote for their 
employer's party. There were a series of clowns 
involved in the process just to distract atten-
tion and ballots. There were all kinds of clever 
schemes like the one with pre-filled ballots in 
sympathetic ink. If your vote coincides with the 
secretly filled-in checkbox, everything is fine. If 
not, the ballot is invalid. There was a case when 
an MP from the ruling party was filmed in the 
room of the municipal election commission dur-
ing the counting, and then how he leaves with a 
bagful of ballots.
 
LAST BUT NOT LEAST, there have been count-
less failures by the legislature, the Central Elec-

ELECTIONS THE 
BULGARIAN WAY

tion Commission and the court. In 2011, the 
right-wing candidate Nayden Zelenogorski was 
forced to stand in Pleven against a formation 
called Coalition For Zelenogorski. Not even the 
reference taken from the Civil Registration and 
Administrative Services Company that there was 
no other person with that name in the country 
helped.
But even that pales compared to the 2001 elec-
tion, in which the Simeon II National Movement 
won 1.952 million votes and 120 seats in parlia-
ment - just one seat below the required major-
ity. This unfortunate missing seat gave birth to 
the coalition with the Movement for Rights and 
Freedoms and probably foreshadowed the de-
velopment of Bulgarian politics for the next two 
decades. However, two other strange formations 
took part in the same election: the Simeon II 

Coalition, which received 157,000 votes, and the 
National Union for Tsar Simeon II, with 77,000 
votes. With the votes stolen from the two fake 
formations, the National Movement Simeon II 
would have probably had 12-15 more deputies.
 
ACCORDING TO A SUSTAINABLE MYTH, all 
these shortcomings of Bulgarian democracy are 
a product of the heavy legacy of the totalitar-
ian system. But the sad truth is that even in the 
Kingdom of Bulgaria, mythologised by some, 
moments of pure democracy are counted on the 
fingers. The very first Bulgarian Prime Minister 
Todor Burmov in charge of organising the elec-
tions for the 1st Ordinary National Assembly on 
30 September 1879, began mass dismissals of 
officials from the rival Liberal Party to reduce 
their influence in the constituencies. Elections 
in the 80s and 90s of 19th century were full of 
manipulation, violence and even frequent mur-
ders. In October 1886, in Dupnitsa, the district 
administrator arrested opposition leaders in or-
der to influence the election outcome. But he 
was attacked by angry villagers who beat him, 
insulted him in indescribable ways and finally 
threw him into the river from a height of 9 me-
tres. The other members of the election bureau, 
whom the mob managed to capture, were also 
brutally killed.
In some areas, 100% of the vote was for the can-
didates of the government parties, something 
that even communism failed to achieve.
The temptation to tip the scales is too strong 
even for the most famous Bulgarian politicians. 
Stefan Stambolov is proverbial with the applica-
tion of a 'firm hand'. But even Konstantin Stoilov, 
the 'European' of Bulgarian politics, remains in 
history with his order to the local government of 
Byala Slatina that if during the counting of votes 
it turns out that the opposition takes the lead, 
'extinguish the candles' or steal the ballots, and 
declare the election invalid, writes Ivan Ilchev. 
Alexander Malinov, one of the few convinced 
Democrats in Bulgarian history, also noted that 
the occupation of the highest authority is pos-
sible even 'without strict adherence to the formal 
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ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ „АПИС“ 
      В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА

Ако не сте добре информирани в професията, 
рискувате да пропуснете добри възможности
За да си осигурите информацията, която ежедневно Ви е 
необходима, за да  не пропускате добри възможности, за 
да се ориентирате по-лесно в огромния облак от 
информация и  да  си вършите информирано и  
компетентно професионалните задължения,
АПИС Ви предлага своите информационни системи
Можете да им се доверите, тъй като вече 32 години 
българският пазар в областта на информационните 
технологии убедително доказва, че с качеството си, с 
обхватното си, поддържано в актуално състояние и добре 
с т р у к т у р и р а н о  с ъ д ъ р ж а н и е ,  с  б о г а т а т а  с и 
функционалност  продуктите и услугите на АПИС заемат 
лидерска позиция.
Базовият продукт „АПИС ПРАВО“ винаги е на Ваше 
разположение, когато търсите закони и подзаконови 
нормативни документи, съдебна практика, ведомствени 
актове, законопроекти и др., както и полезни анотации на 
статии в специализирания печат.
Финансовите системи  и „АПИС ФИНАНСИ“ „ЕВРО 
ФИНАНСИ“ са специализирани практически насочени 
софтуерни модули, които съдържат нормативните актове, 
действащи във финансовата и икономическата  сфера на 
България и Европейския съюз.
 В „АПИС Финанси“ ще намерите всичко, което касае 
данъчното облагане, счетоводството, социалното и 
здравно осигуряване, работните заплати, пенсиите, 
републиканските и общински бюджети и извънбюджетни 
сметки, а също така управленски решения, одит и др. 
Продуктът предоставя логически препратки между 
отделните документи, регламентиращите ги нормативни и 
ведомствени актове и необходимите бланки и формуляри с 
възможност за автоматичното им отпечатване.
„Евро Финанси“ обхваща икономическата и търговска 
дейност в регламентите и директивите на ЕС; европейска 
фискална, социална и бизнес практика, базирана на 
решенията и определенията на Съда на ЕС; полезна 
справочна информация,  изчислителни модули, 
формуляри и образци, регламентирани от ЕС.
„АПИС РЕГИСТЪР+“ е информационна система за 
фирмите и организациите, която съдържа данните от 
официални публични източници на информация за 
търговците, сдруженията и фондациите, вписани в ТР, в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и 
субектите по регистър БУЛСТАТ. Системата услужливо 
Ви предлага справка с пълната информация, включително 
и финансовите показатели от Годишните финансови 
отчети, за субектите, които Ви интересуват, и тяхната 
свързаност с други юридически лица. Разширената 
услуга на продукта – извадка от базата данни по зададени 
критерии, може да се ползва за маркетингови цели.
Модулът , съвместно разработен с „ФИРМЕН АНАЛИЗ“
MMD Partners, е нов клас продукт за подпомагане на 
стратегическата и оперативна маркетингова дейност на 
фирми и организации, който дава възможност на 
потребителите по зададен критерий или група от 
критерии, да използват данни от счетоводните отчети на 
фирмите, предоставени като структуриран финансов 
анализ в табличен или графичен вид.
Във връзка с прилагането и спазването на регламентите в 
Закона за мерките срещу изпирането на пари, АПИС, в 
партньорско съучастие с адвокатското съдружие „Ърнст и 
ЯНГ“, разработи най-новия информационен продукт 
„AML АСИСТЕНТ“.  Целта на системата е да подпомага 
ползващите я да разработят и изградят собствена 
политика  на  съответ ствие  с  изискваният а  на 
регламентите. Тя предоставя достъп до информация за 
действащата правна рамка в България и Европейския 
съюз, добрите практики, образци на документация, 
коментари и идентифицираща информация.

rules specific to parliamentary governance in 
this respect.'
 
SO TODAY'S ATTEMPTS TO 'clear' the elector-
al process do not have a rich tradition to follow. 
But technologies are used instead.
The biggest change, which will take place in the 
early elections on 11 July, is the introduction of 
compulsory machine voting, with the exception 
of the sections with less than 300 voters. This is 
an important step because it drastically reduces 
the opportunities for local vote rigging - with bal-
lot replacements, wrong protocols or sympathet-
ic ink. It also reduces the chance of control over 
vote buying: most ingenious schemes in it need 
the solitude of the dark room.
Nonetheless, machine voting is not protected 
from manipulation and abuse. It's just that with 
it, they are possible mostly at a centralised and 
high level. Machine voting without serious and 
transparent control over the Information Servic-
es Company can hide as big traps as we know 
so far.

THE VOTER LISTS ARE an even more signifi-
cant problem for the fairness of the elections in 
this country. It is no secret that in Bulgaria there 
are people registered to vote who have not been 
alive for a long time. This problem has been 
talked about for almost two decades, but no one 
has taken any significant steps to solve it. Now 
it was almost absent from the discussions, apart 
from the insistence of There Is Such a People 
that changes in the electoral system should be 
made after the upcoming census.
Even a cursory comparison of official data 
shows the extent of the problem. 6.732 million 
voters were registered by the Central Election 
Commission for the last elections. However, ac-
cording to the National Statistical Institute (NSI), 
the population of Bulgaria as of last December 
was 6.951 million people. The difference be-
tween the two numbers, 219,000 people, falls 
on minors and those who for some other rea-
son are not allowed to vote. However, NSI holds 
that there are 750,000 minors in Bulgaria. As a 
result, there are more than half a million 'dead 
souls' on the voter lists. This is 16% of the vote 
in the usual turnout recently.
The September 2021 census could, in theory, 
solve this problem - but unfortunately it is un-
likely to do so in practice. As in 2011, the system 
will be mixed: with an electronic questionnaire 
or a home visit by the census official. If the 
twenty years of strategies and billions spent on 
the creation of e-government in this country had 
given birth to any real result, the electronic cen-
sus would have been pretty easy and very accu-
rate. Now, however, the only identifier for filling 
in the electronic questionnaire is the PIN, which, 
after the leakage of personal information from 
the National Revenue Agency and several other 
databases, is already available to everyone. In 
fact, it would be more efficient for NSI, instead 

of bothering to count the population, to simply 
buy data from Google and Facebook. It's a joke, 
of course, but it's not really far from reality.
 
THE OTHER LOUDLY DISCUSSED CHANGE 
in the electoral process also depends on the 
census: the introduction of a majority electoral 
system in two rounds. It has been the main idea 
in Slavi Trifonov's platform since the failed refer-
endum in 2016, but now There Is Such a People 
announced that it is better to postpone its in-
troduction till the first regular elections after the 
census. This apparent inconsistency is entirely 
understandable: no one can predict what results 
such a system would produce at the moment.
That doesn't stop many from trying, of course. 
Valeri Naydenov, the father of tabloid journalism 
in Bulgaria, claims with unusual pathos that it is 
the solution to all problems and will make every-
one happy: from voters to MPs and from populist 
leaders to small elitist parties. At the other pole 
are political scientists who insist that the majority 
system will leave only two parties in parliament 
and will effectively lead to authoritarian rule.

NEITHER ARE PARTICULARLY ADEQUATE 
statements. Yes, in theory, the division of the 
country into majority regions could benefit par-
ties that have a strong regional presence, such 
as the Movement for Rights and Freedoms. But it 
depends on how these regions are defined. Will 
they be 240? Or less? This is another main idea 
of Trifonov, who wants to reduce the number of 
deputies. In Bulgaria there is a huge dispropor-
tion between territory and population: among 
the 24 regions of Sofia there are some such as 
Mladost and Lyulin, which surpass in population 
entire provinces such as Vidin or Gabrovo.
Currently, the closest similarity of 240 constitu-
encies in Bulgaria is the division of the country 
into municipalities - a total of 266. Judging by the 
latest local elections of 2019, the Movement for 
Rights and Freedoms confidently dominates in 41 
of these municipalities. In the rest, the lion's share 
was for GERB, but even with the data from the April 
vote, it is difficult to predict what would happen with 
a majority election today. And the local elections 
are not quite comparable to those for MPs.
 
SUMMARISING, IF THE HISTORY OF FREE 
BULGARIA has taught us anything, it is that it 
is not important what the system is, but how it 
is applied. Only the obvious pursuit of honesty 
and transparency can overcome apathy and re-
turn half of the Bulgarian population to politics, 
with which it is currently completely disgusted. 
Although it would help if we had political figures 
of the rank of Petko Karavelov. Imprisoned in the 
Black Mosque and tortured after the Russophile 
riots, he was visited by worried Western diplomats 
who learned of the tortures. We imagine what 
modern Bulgarian politicians would say in his 
place. Karavelov found the strength to tell them: 
'Such things do not happen in my homeland!' 
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 демократи по дух в българската ис-
тория, също в един момент отбеляз-
ва, че заемането на висшата власт 
е възможно и "без строгото спазване 
на формалните правила, характерни в 
това отношение за парламентарното 
управление". 

ТАКА ЧЕ ДНЕШНИТЕ ОПИТИ ЗА "из-
чистване" на изборния процес не 
разполагат с кой знае каква богата 
традиция, на която да стъпят. За ком-
пенсация обаче разполагат с техноло-
гии. 
Най-голямата промяна, която ще на-
стъпи още при извънредните избори 
на 11 юли, е въвеждането на задъл-
жително машинно гласуване, с изклю-
чение на секциите с по-малко от 300 
избиратели. Това е важна стъпка, 
защото намалява драстично възмож-
ностите за злоупотреби по места - с 
подмени на бюлетини, сгрешени про-
токоли, симпатично мастило. Намаля-
ва и шанса за контрол върху купения 
вот: повечето хитроумни схеми при 
него се нуждаят от усамотението на 
тъмната стаичка. 
Машинното гласуване обаче не е за-
щитено от манипулации и злоупотреби. 
Просто при него те са възможни най-вече 
на централизирано и високо ниво. Машинно 
гласуване без сериозен и прозрачен контрол 
върху "Информационно обслужване" може да 
крие също толкова големи капани, колкото 
и познатото ни досега. 

ОЩЕ ПО-СЪЩЕСТВЕН ПРОБЛЕМ пред 
честността на изборите у нас са избира-
телните списъци. Не е тайна, че в България 
регистрирани за гласуване са хора, които 
отдавна не са между живите. По този про-
блем се говори от почти две десетилетия, 
но никой не е предприел някакви съществе-
ни стъпки да го реши. Сега почти не при-
състваше и в обсъжданията, извън насто-
яването на "Има такъв народ", че промени 
в избирателната система трябва да се 
правят след предстоящото преброяване на 
населението. 
Дори бегла съпоставка на официални данни 
показва какви са мащабите на проблема. За 
последните избори в ЦИК бяха регистрира-
ни 6.732 милиона гласоподаватели. Според 
Националния статистически институт 
обаче населението на България към декем-
ври е 6.951 милиона души. Разликата меж-
ду двете числа - 219 000 души - се пада на 
непълнолетните и онези, които по някаква 
друга причина нямат право да гласуват. 
Само че НСИ твърди, че непълнолетните у 
нас са 750 000 души. Следователно в изби-
рателните списъци има над половин милион 
"мъртви души". Това са 16% от гласовете 

при обичайната избирателна активност 
напоследък. 
Преброяването на населението през сеп-
тември 2021 на теория би могло да реши 
този проблем - но за жалост едва ли ще 
го стори на практика. Както и през 2011, 
системата ще е смесена: с електронна ан-
кетна карта или посещение на преброител 
на домашен адрес. Ако двайсетте години 
стратегии и похарчени милиарди за съз-
даване на електронно правителство у нас 
бяха родили някакъв реален резултат, елек-
тронното преброяване щеше да е фасулски 
лесно и много точно. Сега обаче единстве-
ният идентификатор за попълване на елек-
тронната анкетна карта е ЕГН - което 
след изтичането на лична информация от 
НАП и още няколко бази данни вече е дос-
тъпно за всеки. Всъщност за НСИ би било 
по-ефективно, вместо да си прави труда да 
брои населението, просто да купи данните 
от Google и Facebook. Това е в кръга на ше-
гата, разбира се, но всъщност не е далеч 
от реалността. 

ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО ЗАВИСИ и другата 
толкова шумно обсъждана промяна в избор-
ния процес: въвеждането на мажоритарна 
избирателна система в два тура. Тя е основ-
на идея в платформата на Слави Трифонов 
още от неуспешния референдум през 2016, 
но сега "Има такъв народ" обяви, че е по-до-
бре въвеждането й да се отложи за първите 
редовни избори СЛЕД преброяването на на-
селението. Тази привидна непоследовател-
ност е напълно обяснима: никой не може да 

предвиди какви резултати би произве-
ла такава система в момента. 
Това не пречи на мнозина да се опит-
ват, разбира се. Валери Найденов, ба-
щата на таблоидната журналистика 
в България, с необичаен патос твър-
ди, че тя е решение на всички пробле-
ми и ще направи щастливи всички: 
от избирателите до депутатите и 
от популистките лидери до малките 
елитарни партии. На другия полюс 
са политолози, които настояват, че 
мажоритарната система ще остави 
само две партии в парламента и на 
практика ще доведе до авторитарно 
управление. 

И ЕДНОТО, И ДРУГОТО НЕ СА ОСО-
БЕНО АДЕКВАТНИ твърдения. Да, на 
теория разделянето на страната на 
мажоритарни райони може да обла-
годетелства партиите, които имат 
силно регионално присъствие - като 
например ДПС. Но това зависи от на-
чина, по който бъдат определени тези 
райони. Дали ще са 240? Или по-малко 
(друга основна точка на Трифонов е 
намаляване броя на депутатите)? В 
България има огромна диспропорция 

между територия и население: сред 24-те 
района на София има някои като Младост 
и Люлин, които надминават по население 
цели области като Видин или Габрово. 
В момента най-близкото подобие на 240 
избирателни района в България е разделе-
нието на страната на общини - общо 266. 
Ако се съди по последните местни избори 
през 2019, в 41 от тези общини уверено 
доминира ДПС. В останалите преди две го-
дини лъвският пай е бил за ГЕРБ, но дори 
и с данните от априлския вот е трудно да 
се предвиди какво би станало при мажори-
тарен избор днес. А и кметските избори не 
са съвсем съпоставими с тези за народни 
представители. 

ИЗОБЩО, АКО ИСТОРИЯТА НА СВОБОДНА 
БЪЛГАРИЯ ни е научила на нещо, то е, че не 
е важно каква е системата, а как се прила-
га тя. Само явният стремеж към честност 
и прозрачност е в състояние да преодолее 
апатията и да върне половината от българ-
ското население към политиката, от която 
в момента то е напълно отвратено. Макар 
че би помогнало и ако имахме политически 
мъже от ранга на Петко Каравелов. Затво-
рен в Черната джамия и измъчван след русо-
филските бунтове, той е посетен от раз-
тревожени западни дипломати, научили за 
издевателствата над него. Представяме 
си какво биха казали съвременните българ-
ски политици на негово място. Каравелов 
намира сили да им каже: "В моето отечест-
во такива работи не стават!". 

Петко Каравелов
Petko Karavelov
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Българите често страдат от факта,  
че са разделени между две цивилизации.  
Но всъщност биха могли и много да спечелят от това

Текст БОЙКО ВАСИЛЕВ / Фотография SHUTTERSTOCK

ИЗТОКЪТ,  
ЗАПАДЪТ  
И НИЕ

Какво сме ние, българите? Изток 
или Запад?
Често задавам този въпрос на 
българските интелектуалци. По 

отговорите ще ги познаете. Едни ще на-
блегнат на Изтока, другите – на Запада в 
нас. Така ще блесне най-старото разделе-
ние на модерното българско общество: Ру-
сия или Европа. 

ДНЕС, КОГАТО АМЕРИКАНСКИЯТ ПРЕЗИ-
ДЕНТ Джо Байдън опитва нов подход спря-
мо Русия на Владимир Путин, като редува 
топло и студено; когато на източната гра-
ница на Украйна дрънкат оръжия, Западът и 
Москва си ходят по нервите, всеки ден из-
бухват шпионски афери - а българите охот-
но взимат страна в едната или другата по-
сока – е хубаво да си припомним историята 
на това разделение.
То идва още от Възраждането. През 1844 
година Илия Гарашанин публикува сръбска-
та национална програма “Начертание”, в 
която поставя българите изцяло в руската 
геополитическа орбита. Затова Сърбия, 
смята той, трябва да ги прелъсти с учили-

ща, приятели и помощ, за да ги отклони от 
Русия и придърпа към Белград.

ОПИСВАЙКИ БЪЛГАРСКИТЕ ЦЪРКОВНИ 
БОРБИ във втората половина на ХIХ век, 
Симеон Радев рисува по-балансирана кар-
тина: две партии една срещу друга, една-
та про-руска, другата – национална. След 
Освобождението разломът ще придобие 
класическия си вид “русофили” – “русофоби”, 
после ще се превърне в “комунисти” и “ан-
тикомунисти”, ще мутира в “леви” и “десни”, 
“консерватори” и “либерали”. И ще има огро-
мно значение за всяка политическа битка и 
ценностен сблъсък в България. Тръгнеш ли 
да белиш българската душичка като люспи 
на лук, ще откриеш я русофил, я европеец. 
Да се върнем обаче на интелектуалците и 
на въпроса за Изтока и Запада. Да, те ще се 
скарат за пропорциите. Но ще се съгласят, 
че ние, българите, сме и едното, и другото. 

БЪРЗАМ ДА КАЖА, ЧЕ НЕ СМЕ УНИКАЛНИ 
- нито с разделението, нито със синтеза. 
Иво Андрич например често медитира вър-
ху метафората на моста в Босна, където 

Западът нагазва в Изтока през “границата 
на бозата”. Вижте класическия случай: Ук-
райна, мъчително разполовена на про-руски 
Изток и про-полски Запад. Не е изключение 
и самата Русия: спомнете си за спора меж-
ду “славянофили” и “западници”, чието ехо 
още чуваме днес. Ами Турция? Европа срещу 
Азия, от “младотурците” та чак до Орхан 
Памук.  
Няма спор, през ХIХ век Западът нахлува в 
ускорен марш на Изток. Носи технологии, 
индустрии и разум. Разтърсва из основи 
емоционалната и патриархална източна 
душа. И тя, що да стори, се модернизира 
с неизбежните въодушевление, съпротива, 
обърканост, свян и срам. 

МАКАР ЧЕ, АКО ПИТАТЕ МЕН, РАЗДЕЛЕ-
НИЕТО и синтезът са още по-стари. Източ-
ната Римска империя, която едва няколко 
века след гибелта й ще нарекат “Византия”, 
представлява класически Запад в Изтока. 
Трудно можеш да кажеш кое в Константи-
нопол идва от римските цезари, кое от мъ-
дреците на Ориента; кое е западен разум, 
кое – източна мистика; кое е конфликт и 
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кое – плодоносен микс. Разходете се вечер 
в днешния Истанбул там, където Европа 
среща Азия, и ще разберете какво имам 
предвид. Всъщност, ако сте българи, няма 
какво да разбирате. С това усещане сте 
закърмени.    
Кое е по-силно тук: конфликтът или балан-
сът? На пръв поглед, конфликтът. Българ-
ското разделение не е териториално, като 
в Украйна. По-скоро е биографично и цен-
ностно, но не по-малко болезнено. Обичаш 
Русия по наследство – или пък си избрал да 
вярваш в Европа. 

НА БАЛКАНИТЕ ОТНОШЕНИЕТО КЪМ РУ-
СИЯ СЕ СТОПЛЯ от Изток на Запад. Ру-
мънците граничат с нея, губят територии 
за нейна сметка – и логично, не я обичат 
особено. Гърците и сърбите са най-далеч и 
следователно най-добре с Русия. България 
е по-средата и разделението тук се усеща 
най-силно. Изглежда, че на нейна земя русо-
фили и “европейци” ще се карат завинаги, 
обезсмисляйки всякакви други теми за спор.
Завинаги ли? Нима няма шанс синтезът да 
надхвърли разделението? Нека Ви разкажа 
накрая още една история за Изток и Запад.  

В КРАЯ НА СЪЩИЯ ТОЗИ ХIХ ВЕК кораб-
ните оръдия на комодора Матю Пери при-
нуждават Япония да се отвори към света. 
Настъпва епохата Мейджи, време на мо-
дернизация и озападняване. Първите стъпки 
в пазарната икономика са стряскащи, а нам 
добре познати – необуздан пазар, корупция, 
разгул, далавера и куп “неяпонски” неща. 
Елитът взима мерки. Към САЩ и Западна 
Европа тръгва мисията “Ивакура” (1871 – 
1873), която включва мъдреци и държавни-
ци. Една от целите е да е отговорят на въ-
проса: “Що е то капитализъм и има ли той 
почва у нас?”
Докладът на мисията определя развитието 
на Япония. Изводът е да се пояпончи капи-
тализмът. Пазарните правила се съчета-
ват с традиционната етика. Образът на 
предприемача трябва да носи чертите на 
самурая: той уважава, жертва се, грижи се, 
спазва йерархиите. Стремежът е към съ-
трудничество, доверие и хармония. Големи-
ят художник Хираяма Икуо ми го каза така: 
“Умовете и сърцата ни останаха японски, 
но в науката и технологиите станахме за-
падни”.

СЛЕДВАЩИЯТ ПЪТ, КОГАТО СЕ ЗАПИТАТЕ 
защо българите толкова обичат японците, 
помислете за това. Дали не виждаме в Япо-
ния нашата така трудна и невъзможна меч-
та? Да съчетаем пазара с честност – и ус-
пеха с морал. Да побългарим капитализма. 
Да слеем Изток и Запад, така че да рабо-
тят за нас. И да превърнем разделението в 
плодотворен синтез. 

България е 
по средата и 
разделението 
тук се усеща най-
силно. Изглежда, 
че на нейна 
земя русофили и 
“европейци” ще се 
карат завинаги, 
обезсмисляйки 
всякакви други 
теми за спор... 
Нима няма 
шанс синтезът 
да надхвърли 
разделението?
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Bulgarians frequently suffer from the fact that they are split 
between two civilisations. But in truth, they have much to gain 
from this

By BOYKO VASILEV / Photography SHUTTERSTOCK

Where do we, Bulgarians, fall? In the 
East or in the West?
A often pose this question to Bul-
garian intellectuals. And you can 

tell a lot by their answer. Some will focus on 
the East, others – on the western aspects of our 
nature. In this conversation, the oldest duality of 
contemporary Bulgarian society will inevitably 
shine through: Russia or Europe? 

TODAY, WITH THE AMERICAN PRESIDENT 
Joe Biden trying a new approach to Russia and 
Vladimir Putin by being hot and cold in turn; with 
the clatter of weapons at the eastern border of 
Ukraine, the West and Moscow at each other’s 
nerves, and new spy affairs coming to light every 
day, and Bulgarians gladly picking sides in one 
direction or the other, it is worth remembering 
the history of this divide.
It started with the Revival. In 1844 Iliya Gar-
ashanin published the Serbian national program 
“Nachertaniye“, where he placed Bulgaria com-
pletely in Russia’ geopolitical orbit. Therefore, 
Serbia, he believes should seduce Bulgarians 
with schools, friends and assistance, so as to 
deter them from their Russian trajectory and pull 
them towards Belgrade.

IN HIS DESCRIPTION OF THE BULGARIAN 
CHURCH STRUGGLES during the second half 
of the 19th century, Simeon Radev draws a more 
balanced picture: two parties against each oth-
er, one pro-Russia, the other nationalist. After 
the Liberation, this divide would take its classic 
form of “Russophiles” and “Russophobes”, and 
then turn into “communists and anticommunists 
and finally mutate into “leftist” and “rightist”, and 
“conservatives” and “liberals”. And it would go 
on to be of great significance for each political 
battle and clash of values in Bulgaria. If you start 
peeling off the layers of an average Bulgarian 
like onions, you will either find a Russophile, or 
a pro-European. 
But let us get back to the intellectuals and the is-
sue of the East and the West. Yes, they will argue 
over proportions. But ultimately, they will agree that 
we, Bulgarians, are both one and the other. 

The East, the  
West and Us

I WOULD LIKE TO ITERATE THAT WE ARE 
NOT UNIQUE – neither in our divide, nor in our 
fusion. For instance, Ivo Andrich frequently med-
itates on the metaphore of the Bosnia bridge, 
where the West starts treading the East over 
the “boza border” (named after the fermented 
drink popular on the Balkans). Just take a look 
at a classic case: Ukraine, painfully divided in 
the pro-Russian East and the pro-Polish West. 
And Russia itself makes no exception: just recall 
the dispute over “Slavophiles” and “Westerners”, 
whose echo I still hear today. And what about 
Turkey? Europe against Asia, from the Young 
Turks all the way to Orhan Pamuk.  
There is no question that in the 19th century, 
the West accelerated its invasion into the East. 
It brought with it technology, industry and intel-
ligence. It shook the very foundations of the 
emotional, patriarchal character of the East. 
And what could the East do but modernise with 
the inevitable bouts of enthusiasm, resistance, 
confusion, shyness and shame. 

ALTHOUGH IF YOU ASK ME, THE DIVIDE 
and the fusion go back even further than that. 
The Eastern Roman Empire, which would be 
called Byzantium only several centuries after 
its decline, was a representation of the classi-
cal West in he East. It is difficult to say which 
aspects of Constantinople came from the 
Roman Caesars and which from the Orient’s 
wisemen, what was Eastern mysticism, what 

was conflict and what –a fruitful combination 
of the those. If you take a walk in the evening 
in present-day Istanbul where Europe meets 
Asia, and you will understand what I mean. 
Actually, if you are Bulgarian, you already do. 
You were born with this feeling.    
What prevails here: conflict or balance? At a first 
glance, it would seem to be conflict. The Bulgar-
ian divide is not territorial, like it is in Ukraine. 
It is rather biographical and moral, but no less 
painful. You either love Russia as a legacy or 
you choose to believe in Europe. 

ON THE BALKANS, ATTITUDES TOWARD 
RUSSIA ARE WARMING UP from the East to 
the West.. Romanians share a border with the 
country, they lose territories for its benefit and 
it is no wonder they have no fond feelings for it. 
The Greeks and the Serbs are the ones furthest 
away, so they have the best relationship with 
Russia. Bulgaria is in the middle and the divide 
here is the most tangible. It appears that on Bul-
garian soil, Russophiles and pro-Europeans are 
doomed to fight endlessly, rendering all other 
dispute topics meaningless.
Will this go on forever? Is there no chance of the 
fusion transcending the divide? Let me tell you 
another story about the East and the West.  

ALSO AT THE END OF THE 19TH CENTURY, 
the ship cannons of the Commodore Matthew 
Perry forced Japan to open up to the world. 
The Meiji era began –a time of modernisation 
and westernisation. Their first steps toward a 
market economy were shocking, but all too fa-
miliar to us – an untamed market, corruption, 
dissipation, scams and whole bunch of “non-
Japanese” things. The elite decided to take 
action. The Iwakura mission (1871–1873) set 
sail towards the USA and Western Europe car-
rying aboard wisemen and state representa-
tives. One of their goals was to answer the 
question: “What is capitalism and does it have 
a footing in our country?”
The mission report would define Japan’s devel-
opment. The conclusion was to japanise capi-
talism. Market rules do not mix well with tradi-
tionalist ethics. The image of the entrepreneur 
must have the traits of a samurai: respect, self-
sacrifice, care, and adherence to hierarchy. The 
goal is cooperation, trust, and harmony. Here is 
what the prominent painter Hirayama Ikuo said 
to me: “Our hearts and minds remained Japa-
nese, but in science and technology we became 
westerners.”

THE NEXT TIME YOU ASK YOURSELF why 
Bulgarians love the Japanese so much, think 
about that. Do we see our near-impossible 
dream manifested in Japan? Combining the 
market with honesty, and success with morals. 
Bulgarising capitalism. Merging the East and the 
West to make them work for us. And turning the 
divide into a fruitful fusion. 
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Д-р Дейвид Еванс, президент на Американския университет в България,  
пред Bulgaria ON AIR

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография ИВАЙЛО ПЕТРОВ

Д-р Еванс, последната година бе вероятно 
най-предизвикателната в новата история 
на висшето образование у нас. Как се спра-
ви Американският университет с ограни-

ченията на пандемията?
Най-голямото предизвикателство бе несигурността. 
Правителството основателно се опитваше да бъде 
предпазливо и постоянно променяше протоколите. Ми-
налата година наистина бе трудна. Ние решихме да 
преминем към онлайн обучение още преди властите 
да го наредят, защото искахме да гарантираме безо-
пасността на нашата общност и да дадем на между-
народните си студенти правото на избор дали искат 
да се приберат у дома, или да останат в кампуса. В 
крайна сметка това сработи - благополучно изпрати-
хме студентите у дома и приключихме семестъра без 
прекъсвания. 
През есента обаче имахме старателно съставен план 
за хибридно обучение, при което курсовете бяха раз-
делени наполовина и се редуваха - едната половина 
присъстваше, другата участваше с видеоконференции. 
Това всъщност работеше добре и така продължи до 
ноември, когато правителството нареди прекратява-
не на присъствените занятия. За щастие начинът, по 
който бяхме организирали нещата, позволи незабавно 
да преминем към онлайн обучение. 
По-голямото предизвикателство бе през пролетта, 

ТРЯБВА ДА СИ 
ПРИПОМНИМ, ЧЕ 

ОБРАЗОВАНИЕТО Е 
ОБЩЕСТВЕНО БЛАГО

защото залагахме на идеята, че рестрикциите ще от-
паднат. Но правителството продължи да променя да-
тата, да я отлага. В средата на февруари решихме, че 
просто не си струва, при положение, че семестърът 
приключва през май. Така че обявихме и остатъка от 
него за онлайн обучение. 
Не това искахме, разбира се. Най-хубавото нещо в на-
шия университет е чудесната общност, която сме съз-
дали тук, с множество активности и взаимодействие 
между преподаватели и студенти. За жалост няма как 
да ги имаме в момента. 

Ще останат ли трайни промени в метода ви на 
работа след тази година?
Със сигурност научихме много. Осъществихме голяма 
част от ориентационния период за първокурсниците 
онлайн миналото лято, което сработи наистина добре, 
и ще го повторим.
Винаги сме имали трудности със студенти, които не 
успяват да получат навреме студентските си визи. 
Сега можем да им предложим хибридно или виртуално 
обучение за няколкото седмици, докато все още изчак-
ват визата си. 
Освен това ми се струва, че досега сме били твърде 
големи традиционалисти. В резултат преподаването 
ни изоставаше във въвеждането на новите технологии. 
Имаше известна съпротива срещу онлайн обучението,   
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 срещу видеоконференциите. Мисля, че 
това е вече минало. 
В по-дългосрочна перспектива ще се по-
явят интересни съчетания от курсове, 
които са отчасти присъствени, отчасти 
дистанционни. Например студентите ни по 
политически науки посещават Брюксел - и 
сега ще могат да продължат с останали-
те си занятия, дори когато са там за две 
седмици. 
Не смятам, че някога ще се посветим изця-
ло на онлайн обучението. Това не е нашата 
област, а и не съм сигурен, че пазарът в 
този регион би го подкрепил. Но ще се въз-
ползваме от нещата, които научихме през 
тази година. 

Тази година АУБГ навършва 30. Като по-
гледнете назад, смятате ли, че универси-
тетът успя да изпълни целите, които си 
поставяха основателите му? 
Мисля, че да. Със сигурност историята на 
България и Югоизточна Европа не се разви 
така, както се надяваха хората през 1989 
или 1991. Но онова, с което най-много се 
гордеем тук, е успехът на нашите възпи-
таници. Много от тях вършат наистина 
важна работа в бизнеса, политиката и ус-
лугите. Нашите основатели целяха именно 
да осигурят добре образовани хора, които 
да подкрепят икономическото и култур-
ното развитие, да създадат бизнес общ-
ност, която да разбира как функционира 
капиталистическата икономика. Мисля, че 
постигнахме изключителен успех. Имаме 
множество възпитаници, които свършиха и 
вършат чудесна работа в тази посока. 
Другото, което е хубаво и вероятно над-
хвърля очакванията на основателите, е 
разнообразието на студентското тяло. 
В различните години сме имали студенти 
от 33 до 38 държави - от Монголия, Грузия, 
централноазиатските републики... В нача-
лото на 90-те, когато е създаден универ-
ситетът, бивша Югославия бе в разгара 
на наистина ужасяващ разпад. А ние имаме 
студенти от всичките й бивши републики, 
които са тук заедно, учат заедно и заедно 
участват в нашата общност. Така че, що 
се отнася до изграждането на междукул-
турни връзки, мисля, че университетът е 
надхвърлил очакванията на създателите си. 

Според рейтинговата система на Минис-
терство на образованието за 2020, АУБГ 
се класира пръв в областта на общест-
вените комуникации и информационните 
науки. Вие самият сте бил начело на фа-
култета по английски език и журналисти-
ка в Джорджия. Как виждате сегашното 
състояние и бъдещето на медиите? За 
много хора промените в тях сред инфор-
мационната революция са в основата на 
днешните проблеми на обществото. 
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Това е чудесен въпрос. Напоследък чета 
много за демокрацията, и всеки спор за нея 
неизменно има какво да каже и за медиите. 
Има два проблема. Първо, тези "сегрегира-
ни" медийни екосистеми, които се появиха 
напоследък. Когато бях дете през 60-те и 
70-те, в родината ми имаше три основни 
телевизионни мрежи и всеки получаваше но-
вините си от тях. Сега е съвсем различно. 
Ако не искаш никога повече да чуеш консер-
вативна гледна точка, или пък либерална 
гледна точка, можеш така да настроиш 
зрителските и читателските си навици, 
че тъкмо така да стане. Мисля, че това 
е много лошо. Със сигурност е по-лесно за 
хората да се затварят и никога никой да 
не оспорва възгледите им. Виждаме го в 
образованието, виждаме го в медиите, на-
всякъде. 

Всеки създава свой собствен балон. 
Да, и това е истинско предизвикателство. 
Има и нещо друго: големите медийни ком-
пании навремето проверяваха източниците 
си. Ако видиш нещо по NBC, можеш да раз-
читаш, че то е проверено за достоверност 
и надеждност на източниците. Много от 
сегашните информационни източници не 
правят нищо подобно, и затова има много 
дезинформация, която разделя хората. 
В ранните дни на интернет - средата и края 
на 90-те - хората наистина се надяваха, че 
информацията ще бъде демократизирана. 
Така и стана. Но не мисля, че образование-
то успя да догони тази информационна ла-
вина и да научи хората как да я сортират. 
Ролята ни в университета е да подготвяме 
отговорни журналисти, които няма да се 
поддадат на желанието да пишат за кли-
кове. Но също така трябва да помогнем на 
всичките си студенти да развият информа-
ционна грамотност, за да могат да бъдат 
скептични потребители. 

Като споменахме рейтинговата систе-
ма, ролята на такива класации - държав-
ни и частни - постоянно расте. Някои 
наблюдатели виждат в това проблем: 
университетите са принудени да проме-
нят програмите си, само за да угодят на 
критериите на тези ранглисти. Възмож-
но ли е изобщо честно и обективно да се 
сравняват различни университети, ако 
оставим настрана може би единствения 
измерим критерий - професионалната ре-
ализация на възпитаниците им?
Неимоверно трудно е да се създаде чест-
на система за оценка. Проблемът е, че 
институциите на висшето образование 
са много различни. Погледнете примерно 
Софийския университет и нас. Софийският 
университет е в центъра на града, той е 
огромен, съществува от много отдавна, и 
е център на научна дейност в много раз-

лични области. Ние сме ориентирани пре-
димно към преподаването, макар че някои 
от преподавателите ни са и много добри 
изследователи. Как да сравните двата уни-
верситета, когато мисиите им са толко-
ва различни? Може би най-добрият начин е 
чрез успеха на възпитаниците. Могат да се 
правят различни тестове, разбира се, но 
това води към преподаване, насочено най-
вече към решаването на тестове - а това е 
лошо. Някои разчертават целите си учебни 
програми така, че възпитаниците им да са 
най-добри в стандартизираните тестове. 
И вие сте прав, и критиците са прави. В 
САЩ например избираемостта е основен 
критерий в класациите. Така че някои ви-
сши училища окуражават хората да канди-
датстват - дори хора, които нямат и мини-
мален шанс да бъдат приети. Така могат да 
отхвърлят повече кандидати и да повишат 
коефициента си на избираемост. Което ни-
как не е етично. 
В същото време, хората искат да знаят 
дали изпращат децата си в добри училища. 
Как да го разберат? Ако знаех отговора, 
щях да съм богат. 

Демографската криза и "изтичането на 
мозъци" най-после се разпознават като 
първостепенен проблем за България и от 
политическата класа. Няколко правител-
ства очакваха да го коригират лесно с 
"внос на мозъци" от страни извън ЕС. 
Но, както ни каза преди време предшест-
веникът ви д-р Стивън Съливан, чуж-
денците с български паспорти търсят 
възможности навсякъде из ЕС по същия 
начин, по който го правят и българите. 
Виждате ли изход от това положение?
Аз съм работил и в региона на Нова Англия 
в САЩ, който има същия проблем, и до голя-

ма степен по същата причина: множество 
индустрии, които са били много добри рабо-
тодатели, са го напуснали. 
Нещо, което България би трябвало да на-
прави, е да улесни талантивите чуждес-
транни студенти да остават в страната, 
след като се дипломират. Имаме много ви-
пускници от страни извън ЕС, които сами-
те ние бихме наели на работа. Но обикно-
вено отнема 6-8 месеца, докато преминат 
през всички процедури. 
Хората идват в България, харесват я и ис-
кат да останат. Не смятам, че е нужно да 
им давате паспорти - дългосрочно разреши-
телно за пребиваване и работа е напълно 
достатъчно. 
Другото е да се направи така, че страната 
да създава добри икономически възможнос-
ти за гражданите си. Което е свързано и 
с корпоративната култура, и с върховен-
ството на закона. Да си сигурен, че ако 
работиш усилено и спазваш правилата, ще 
имаш успех.
Като заговорих за българите, ние работим 
с Фондация "Америка за България". Те също 
са много загрижени за демографските про-
блеми и си партнираме отдавна. Фондация-
та създаде един много хубав фонд за заеми, 
от който българските студенти могат да 
заемат по време на следването си в АУБГ 
и още няколко университета. И за всяка 
година след дипломирането си, в която те 
останат да работят в България, им се оп-
рощават 20% от главницата по заема. Не 
е напълно безплатно образование, но много 
се доближава. 

Като стана дума за това, АУБГ е уни-
верситетът с най-високите такси в 
България - макар те да са само частица 
от онова, което плащат студентите в 
САЩ. В щатските университети такси-
те са се утроили от 70-те години насам. 
В същото време университетите по 
света са се увеличили от около 500 през 
50-те до над 10 000 днес. Каква е тенден-
цията: по-достъпно, или по-недостъпно 
става висшето образование?
Tова също е много интересен въпрос. Ми-
сля, че в някои отношения днес е по-лесно, 
защото има много повече точки за достъп. 
Предизвикателството е, както казахте, с 
парите. Онова, което се случи с обществе-
ното образование в САЩ, е, че финансира-
нето за него спадна много. 

Защо се случи това?
Защото то изглежда като лесно място, от-
където да правиш съкращения при проблеми 
с бюджета. Тези съкращения не проличават 
веднага, защото ефектът от висшето об-
разование се проявява години след като 
студентите са го завършили. Освен това в 
САЩ висшето образование е непопулярно   

"В ранните дни на 
интернет хората 
се надяваха, че 
информацията 
ще бъде 
демократизирана. 
Така и стана. Но 
образованието 
не успя да 
догони тази 
информационна 
лавина"
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 сред значителна част от населението, 
така че не е политически трудно да се 
ореже финансирането. Те са бесни, когато 
трябва да плащат таксите за колежа на 
децата си, но иначе нямат нищо против бю-
джетните съкращения. 
Така че, като съотношение такси към до-
ходи, цената на образованието се повиши 
много и това ограничава достъпа. Трябва 
да измислим как да намалим таксите, а 
това е много трудна задача. АУБГ например 
не пилее много пари, уверявам ви. Намаля-
ването на таксите или увеличаването на 
стипендиите ще е сериозно предизвика-
телство. 
Но най-вече имаме нужда от един разго-
вор, който да ни припомни, че висшето об-
разование е наистина обществено благо. 
Образованото, умело население е добро за 
всяка държава. В Америка през 40-те и 50-
те точно такъв бе подходът на щатски-
те власти. Друг такъв период е бил през 
1860-те и 1870-те. По онова време прави-
телството си е казало: трябва да научим 
хората да бъдат добри фермери, да бъдат 
добри инженери. Това са двата периода на 
големи инвестиции във висшето образова-
ние в САЩ - разделени от цяло столетие. 
И мисля, че те са променили съществено 
съдбата на страната ни. 
През 50-те и 60-те висшето образование 
бе почти безплатно. Да, трябваше да си 
купуваш учебници и такива неща, но такси-
те бяха по няколкостотин долара на година. 
Това роди истински приток на хора с добри 
умения и широк мироглед. 
И после Роналд Рейгън, като губернатор на 
Калифорния, започна да орязва финансиране-
то на щатските университети. А Калифор-
ния винаги е била като ветропоказател за 
нещата, които се случват в САЩ. 

В България имаме рекорден брой универ-
ситети спрямо населението. В някои има 
повече места, отколкото кандидати. 
Нормална ли е такава ситуация? Можем 
ли да разчитаме само на механизмите на 
свободния пазар да я коригират?
Пазарът сам по себе си не може да го на-
прави, защото има регулаторни режими и 
политически зависимости, крепящи много 
институции, които според мен не трябва 
на всяка цена да се крепят. 
Интересното в България е, че има толкова 
университети с наистина много тясна спе-
циализация. Пример: в София има Минно-ге-
оложки университет. В САЩ има само шепа 
училища, посветени на минното дело и ге-
ологията. Обикновено те се преподават в 
инженерните училища, заедно с гражданско 
инженерство и други такива специалности. 
По този начин плащаш само за една адми-
нистрация, един комплекс от сгради, една 
инфраструктура. 

Имам една теория, според която по комунис-
тическо време за правителството е било 
удобно да отдели различните центрове на 
знанието. Да държи литераторите далеч 
от инженерите. И днес България страда от 
махмурлука от онази политика с толкова 
много специализирани училища, които веро-
ятно би трябвало да се обединят в по-малък 
брой, но по-големи институции. Това обаче 
е трудно политически. Пазарът постепен-
но ще ги задуши, но те ще са мъртви дълго, 
преди да бъдат погребани. Много жалко, за-
щото има множество хора в тях, които са 
посветили живота си на тези институции 
и на техните студенти. 
Изглежда малко като да имаш Университет 
по пиано и Университет по клавесин...

И те никога не се срещат. 
Никога не се срещат. Това понижава инте-
лектуалната производителност на страна-
та, защото хората от различни специално-
сти не общуват помежду си и не обменят 
идеи. 

Българското образование при социали-
зма бе критикувано, че е твърде тео-
ретично и енциклопедично. Не отидохме 
ли обаче в другата крайност? Наскоро 
400 световни учени протестираха срещу 
проучванията PISA, провеждани от ОИСР, 
защото наблягат твърде много на спе-
циализацията. В писмото си до ОИСР те 
казват, че такъв подход може и да съз-
дава добри работници, но създава лоши 
граждани. Има ли някакъв трети път 
според вас?
Мисля, че в АУБГ всъщност сме го постиг-
нали, защото много от програмите ни са 

силно практични - бизнес, компютърни на-
уки, и в същото време поддържаме една 
учебна програма с доста широк профил. 
Най-големият проблем с "приложното" об-
разование е, че то остарява много бързо. 
Настъпват много бързи промени в индус-
триите, затова хората трябва да са гъв-
кави и да реагират бързо. Трябва да имат 
въображението да си представят себе си 
в друга роля. 
Всъщност не толкова образованието се 
насочи към практиката, колкото потре-
бителите на образование вземат решения 
на базата на практическото приложение, 
което очакват да получат. Така че хора, 
които не искат да бъдат инженери, се 
записват да учат инженерство, и хора, 
които не искат да са адвокати, следват 
право. В САЩ сега имаме излишък от ад-
вокати. И ако не си се дипломирал от во-
дещите университети, не можеш да си 
намериш работа. 
В АУБГ имаме щастието възпитаниците ни 
много лесно да си намират добра работа, 
щом завършат. Но важният въпрос днес не 
е как да намеря работа, а как да съм под-
готвен да съм успешен зрял човек. Което 
значи да умея да се приспособявам към раз-
лични обстоятелства. 

Все повече анализатори говорят за 
нуждата да се учи цял живот заради 
нашествието на автоматизацията и 
изкуствения интелект. Възможно ли е 
класическото висше образование - във 
вида 4-5 години след училище - да загуби 
смисъла си?
Знаете ли, много критици предричат 
това от дълги години. Трудно е да се 
каже. Мисля, че отмирането на висшето 
образование щеше да е по-вероятно, ако 
гимназиалното беше по-добро. Защото 
проблемът в САЩ, а вероятно - и тук, е, 
че гимназията не е достатъчна да под-
готви хората да бъдат успешни. Някога 
беше, защото и нещата бяха по-прости, а 
и самото гимназиално образование беше 
по-качествено. 
Талантливите и мотивирани младежи 
могат да се образоват по най-различни 
начини. Но за мнозинството студенти 
традиционният университет е критичен 
период в живота, в който те да съзреят 
в място като АУБГ - мясно, където сре-
щаш хора от други култури и си принуден 
да общуваш с тях. И ставаш независима 
личност в една относително безопасна 
среда. 
Базовият модел на университетското об-
разоване е на близо хиляда години. Издържал 
е теста на времето в най-различни ситуа-
ции. И, макар и нашата сфера да се нуждае 
от адаптиране към новостите, този модел 
все още ми изглежда силен и издръжлив. 

"Имам една 
теория, според 
която по 
комунистическо 
време за 
правителството 
е било удобно да 
отдели различните 
центрове на 
знанието. 
Да държи 
литераторите 
далеч от 
инженерите"
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Dr. David Evans, President of American University in Bulgaria, talks to Bulgaria ON AIR

By KONSTANTIN TOMOV / Photography IVAYLO PETROV

Dr. Evans, the last one year was 
probably the most challenging in 
the recent history of higher edu-
cation in Bulgaria. How did AUBG 

cope with the constraints of the pandemic? 
I think our largest challenge was uncertainty. 
The government was rightly trying to be cau-
tious and was constantly changing the proto-
cols. Last year was really difficult - we took the 
decision to switch to online education even be-
fore the government order to do so because we 
wanted to ensure the safety of our community 
and give our international students the chance 
to decide whether they want to go home or 
stay on campus. It ended up working - we were 
able to successfully send our students home 
and finish the semester without interruptions. 
But in the fall, we had a careful plan for hybrid 
instruction, where we were rotating half of the 
class into the classroom and the other half was 
attending by video conference. That was ac-
tually working really well and we got through 
about two thirds of the semester until in Novem-
ber the government ordered the suspension of 
in-person classes. Fortunately, because of the 
way we set it up, we were able to move every-
body to online instantly. 
The bigger challenge was in the spring because 
we were kind of betting on the idea that the re-
strictions would be lifted. But the government 
kept changing the date, kept pushing it back. In 
the middle of February, we decided that it just 
wasn't going to be worth it, given that our semes-
ter ends in May. So we declared that the rest of 
the semester was going to be online.
But it was certainly not what anybody wanted. 

WE NEED TO REMIND 
OURSELVES THAT 

EDUCATION IS  
A PUBLIC GOOD

The thing that's really the best about the uni-
versity is this fabulous community that we have, 
with lots and lots of activities, lots of interaction 
between the faculty and the students. And we 
couldn't have that now. 

Will there be more lasting changes in your 
methods after this year?
We certainly learned a lot. We did a lot of our 
first year orientation online during the summer 
instead of having it all be here on campus in the 
few days before the semester. That worked re-
ally well, so we're going to do that again.
We've always had challenges with students who 
struggle to get their student visas in time. Now 
we can offer hybrid or virtual instruction for 
them, for a couple of weeks while they're still 
waiting to get cleared to come to Bulgaria. 
I think also the university has been always quite 
traditional in its approach to instruction. And as 
a result of that, our faculty were behind on new 
techniques of using technology for their classes. 
There was some resistance to online, some re-
sistance to teleconferencing. I think that's prob-
ably pretty much gone now. 
In the long run, that will result in some interesting 
mixes of classes that are partly in-person and 
partly remote. For example, our political science 
students go to Brussels. And they can keep up 
with their other classes while they're in Brussels 
for two weeks.
I don't think we're ever going to be massively 
involved in online education. It's not really who 
we are, and I'm not absolutely sure the market 
in this region supports it. But we will take advan-
tage of the things that we've learned this year.

This year AUBG turns 30. Looking back, did 
the university succeed in fulfilling the goals 
of its founders? Which achievements do you 
value the most?
I think we have. Certainly the course of Bulgar-
ian and Southeastern European history has not 
been exactly what people were hoping for in 
1989 or 1991. But the thing that everybody here 
is most proud of is the success of our gradu-
ates. A lot of them went on to do really important 
things in business, politics and service. What 
our founders were motivated by was providing 
well-educated people to support the economy, 
support the culture, develop a business commu-
nity that understood how a capitalist economy 
worked. And I think we've been tremendously 
successful in that. We have a lot of alumni who 
have done really good work in that area. 
The other thing that's good and probably ex-
ceeds the expectations of the founders is the 
diversity of the student body. We have students 
from between 33 and 38 countries: form Mongo-
lia, Georgia, from the Central Asian republics... 
In the early 90s, when the University was found-
ed, the former Yugoslavia was in the middle of 
a really terrible breakup. And we have students 
from all those countries and they come together, 
and they study, and they form this community 
together. So in terms of building intercultural un-
derstanding, I think the University has probably 
exceeded the founders' expectations. 

According to the Ministry of Education's rating 
system for 2020, AUBG ranks first in the field 
of public communications and information sci-
ences. You have headed the Department of  
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 English and Journalism in the state of Geor-
gia yourself in the past. How do you see the 
current state and future of the media? Many 
people claim that it is the change in the media 
alongside the information revolution that is the 
root of the problems of society today. 
That's a great question. I've been reading a lot 
about democracy lately, and every discussion 
about democracy always have something to 
say about media. There are two things. First, it's 
these kind of segregated media ecosystems that 
have developed lately. When I was a kid in the 
60s, and 70s, there were three major networks 
and basically everybody in my country watched 
those. And everybody got their news together. 
Now it is completely different. If you never want 
to hear a conservative viewpoint, or if you never 
want to hear a liberal viewpoint, you can set up 
your reading and viewing habits in such a way 
that that will just happen. And I think that's bad. 
It is surely easier for people to self segregate 
and not have their assumptions challenged. We 
see it in education, we see it in the media, it's all 
over the place...

Everyone is creating his own bubble.
Yes, this is a real challenge. And there's one 
more thing: big media companies vetted their 
sources. So, most of what you've got on NBC, 
you could pretty much count on it having been 
evaluated for credibility and proper sourcing. A 
lot of the so-called news sources don't do that 
now, and there's a lot of misinformation that cre-
ates mythology and drives people apart. 
In the early days of the internet - mid- to late 90s - 
people were really hopeful that information would 
be democratized. Which has been. But I don't think 
that education has caught up to this avalanche of 
information and how to help people sort it out. Our 
role at the university is first of all to educate re-
sponsible journalists who will not succumb to the 
desire to, you know, write for clicks. But the other 
thing that we have to do more broadly is try to help 
our students develop some information literacy, so 
they can be skeptical consumers. 

Mentioning the rating system, the role of such 
rankings - both public and private - seems to 
be constantly growing. According to some ob-
servers, this also has negative effects - uni-
versities are forced to make changes in their 
work, just to meet the criteria of one or an-
other ranking. Do you agree with that? Is it 
possible at all to objectively evaluate and com-
pare different universities, beyond perhaps the 
only really measurable criterion - for the sub-
sequent professional realization of students?
It is very hard to have an honest rating system 
for universities. The problem is that institutions 
of higher education are tremendously differ-
ent. Look at Sofia University versus us, for ex-
ample. Sofia University is in the middle of the 
city, it's huge, it has been around a long time, it 
is the center of research in a lot of fields here 

in Bulgaria. We are primarily an undergraduate 
teaching-oriented university. Many in our faculty 
are very good researchers but their primary job 
is teaching undergraduate students. So how 
do you compare these things, when the mis-
sions are that different? Probably the best way 
is alumni success. You can do some graduate 
tests, of course, but even that leads to teaching 
to the test, which is bad. You know, where every-
body just designs their whole curriculum so their 
students do the best on the standardized test. 
It's really hard to figure out the right way to do 
this. And you're right, and the critics are right. 
In the U.S., for example, selectivity is one of 
the major drivers of the rankings. So some of 
these schools encourage people to apply - even 
people with absolutely no chance of getting in. 
Because they can increase their selectivity rat-
ing by rejecting more. Which is really unethical. 
At the same time, people do want to know if 
they're sending their kids to good schools. And 
so how do we figure that out? If I knew the an-
swer, I'd be rich.

The demographic crisis and the "brain drain" 
are increasingly emerging as the primary 
problem of today's Bulgaria. Several govern-
ments expected to correct this by "importing 
brains" from non-EU countries, but this policy 
did not work much - probably because, as 
your predecessor, Dr. Stephen Sullivan, told 
us some time ago, foreigners with Bulgarian 
passports are looking for opportunities eve-
rywhere within the EU, just as the Bulgarians 
do. How do you see the way out of this situ-
ation?
I've worked also in New England in the United 

States, which has exactly the same problem, 
and to certain extent for the same reason: a lot 
of industries that used to be very good employ-
ers but have left. 
One thing that Bulgaria should do is to make it 
easier for talented young international college 
graduates to stay in the country. We have a lot 
of graduates from countries outside EU who 
we'd like to hire ourselves. But it ends up taking 
six or eight months for them to go through all of 
the processes. 
People come to Bulgaria, and they like it here 
and want to stay. I don't think you need to give 
them a passport - give them a long-term resident 
permit and work permission, and let them do it. 
That's one thing. 
The other thing is making sure that the coun-
try does have good economic opportunities for 
people. That has to do with corporate relations 
and with rule of law. To be sure that you can 
get ahead if you work hard and conduct yourself 
properly. 
Speaking of native Bulgarians, we're working 
with the America for Bulgaria Foundation. They 
are very concerned about the demographic is-
sue as well and we've been partners for a long 
time. They have created this really nice loan 
fund, where our Bulgarian students can borrow 
to finance their education here at AUBG, and at 
couple of other institutions. And for each year 
they stay in Bulgaria working after they gradu-
ate, 20% of the principal of the loan will be for-
given. So it's not quite free but it's pretty close. 

Speaking of which, AUBG is the university 
with the highest fees in Bulgaria - albeit 
they're only a fraction of those in the United 
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States, where university fees have tripled 
since 1976. At the same time, the number of 
universities around the world has increased 
from about 500 in the 1950s to over 10,000 
today. Is higher education becoming more ac-
cessible, or inaccessible?
That also is a very interesting question. I think in 
some ways it's easier because there are more 
access points. The challenge is, as you point 
out, money. With public higher education in the 
US, what happened is that public funding has 
gone way down. 

Why is that?
It seems like an easy place to cut when you have 
a budget problem. And you don't see the cuts for 

a while, because so much of the effect of higher 
education is far down the stream of when stu-
dents do it. I also think that in the United States 
higher education is unpopular with a fairly signifi-
cant portion of the population, so that makes it 
not so politically difficult to cut support. They're 
mad when they have to pay to send their kids 
to college. But other than that, they're perfectly 
fine seeing that cuts. 
So, in terms of cost relative to income, the cost 
has risen quite a lot and that reduces access. 
In the longer run we need to figure out how to 
reduce costs, which is very hard. AUBG for ex-
ample does not waste a lot of money, I can tell 
you that. So, reducing our price or increasing 
our scholarship aid would be significantly chal-
lenging. 
Most of all, we need to have a conversation that 
higher education really is a public good. It is an 
investment. Educated, skilled population is a 
good thing for any country.
In the US in the 1940s and 1950s that was defi-
nitely the way the states approached that. An-
other such period was in the 1860s and 1870s, 
when the land grant universities were founded. 
The government at that time thought: we need 
to train people to be good farmers and good 
engineers. These were the two great periods of 
investment in higher education in the US, about 
a hundred years apart. And I think they made a 
big difference for us. 
Higher education was almost free in the 50s 
and 60s. I mean, you had to buy your books and 
things like that, but tuition and fees were a cou-
ple of hundred dollars a year. This created a 
great surge of people with good skills and nice, 
broad perspective. 

And then Ronald Reagan, as the governor of 
California, was the one who started cutting the 
funding for the state universities. And California 
has always been kind of the bellwether for a lot 
of things that happen in the US. 

In Bulgaria, we have a record number of uni-
versities, compared to the size of the popula-
tion. In some of them there are more vacancies 
than candidates. Do you consider such a situ-
ation normal? Can we rely solely on the free 
market to weed out the unnecessary ones?
The market alone won't do it, I think, because 
there are regulatory regimes and political con-
stituencies that prop up a lot of Institutions that 
maybe shouldn't necessarily be propped up. 

What you see in Bulgaria is that a lot of the uni-
versities are very, very highly specialized. Just 
as an example, in Sofia there's the University of 
Mining and Geology. There are only a couple of 
schools in the United States that are primarily 
teaching mining and geology. For the most part 
mining and geology are taught in engineering 
schools alongside civil engineering and others 
things. So you're paying for one administration, 
one set of buildings, one set of infrastructure. 
I have a theory that during the Communist times 
it was convenient for the government to sepa-
rate domains of knowledge, and to keep the lit-
erature people away from the engineers. And so 
Bulgaria has the hangover from that with these 
very specialized institutions that probably ought 
to be combined into a smaller number of larger 
institutions. But it's very hard to do that politi-
cally. The market will strangle those institutions 
eventually, but they'll be dead a long time before 
they're buried. This is too bad because there are 
a lot of people there who have devoted their en-
tire lives to these institutions and their students. 
It is a bit like having the University of piano and 
the University of harpsichord...

And they never meet...
And they never meet. This reduces the intellec-
tual output of the country because people from 
different disciplines aren't getting together and 
exchanging ideas. 

Bulgaria's educational system from the so-
cialism era was criticized for giving too ency-
clopedic and theoretical knowledge. Recently, 
however, more than 400 world-renowned sci-
entists wrote to the organizers of the PISA 

study to object to the other extreme - the 
emphasis on too narrow a specialization. 
They insist that this may create good work-
ers, but it also creates bad citizens. What do 
you think? Is there a third way?
I think AUBG does this pretty well because a lot 
of our programs are very practical: business, 
computer science, and at the same time we do 
our general education curriculum. 
The major issue with really applied education 
is that it becomes obsolete very quickly. There 
can be very quick changes in industry, so people 
need to be flexible and agile. They need to have 
the imagination to imagine themselves in a dif-
ferent position. 
It is not that education itself has turned so much 
to these practical things, but that a lot of con-
sumers of education make their decisions based 
too much on the practical application they think 
they're going to get. So people who really don't 
want to be engineers are studying engineering, 
or people who don't want to be lawyers are going 
to law school. In the United States there's huge 
oversupply of lawyers. And now, if you haven't 
graduated from one of the top schools, you can't 
get a job.
At AUBG we are fortunate that our graduates 
generally have very little trouble getting decent 
jobs after they graduate. But it's more than 'how 
do I get a job?' It's 'how can I be prepared to be 
a successful adult in life?'. Which means being 
able to adapt to different circumstances.

More and more analysts are talking about the 
need to learn for life because of the auto-
mation and artificial intelligence. Is there a 
prospect of classical higher education - 4 or 
5 years after graduation - becoming obsolete 
as a concept?
You know, a lot of critics of higher education 
have been predicting this for a long time: that 
the traditional educational system is going to die. 
It's hard to say. I think it would be likelier to hap-
pen if secondary education that is high school 
was better. Because I think the problem in the 
US and very possibly here, too, is that second-
ary education is not sufficient to prepare people 
to be successful. It used to be, both because 
things were simpler and because secondary 
education used to be better. 
Talented and motivated students probably can 
educate themselves in a different kind of way. 
But I think for a lot of students the traditional 
college age is a really critical period to become 
more mature at a place like AUBG. It's kind of a 
formal place where you can meet people from 
other cultures and you're kind of forced to inter-
act with them. And you become more independ-
ent in a relatively safe space. 
This basic model of college education is close 
to a thousand years old. It's been time tested in 
a lot of different contexts. And while the industry 
needs to adapt, I think that this model is pretty 
strong and durable. 

"People come to Bulgaria, and they like it here 
and want to stay. I don't think you need to 
give them a passport - give them a long-term 
resident permit and work permission, and let 
them do it"
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НАЙ-ПОСЛЕ: БАТЕРИЯТА С 
ТВЪРД ЕЛЕКТРОЛИТ Е ФАКТ
Учени от Харвард патентоваха техноло-
гията, която може да преобрази електро-
мобила
Най-важната задача по пътя към електри-
ческата революция най-после изглежда 
решена: учени от Харвардския универси-
тет обявиха официално в авторитетното 
издание Nature, че са създали работеща 
батерия с твърд електролит, годна за 
промишлено производство. 
Подобна батерия от години се смята за 
Светия граал в областта на енергийните 
технологии. Тя е много по-лека от сегаш-
ните литиево-йонни батерии с течен 
електролит, има по-висока енергийна 
плътност и може да се зарежда със значи-
телно по-висока скорост. Освен това ще 
струва по-евтино, защото влаганите в 
нея материали са по-малко. 
Но има и един непреодолим до момента 
проблем: батериите с твърд електролит 
са много по-склонни към образуване на т. 
нар. дендрити - нещо като сталактити 
от атоми, проточващи се от катода към 
анода. Когато двата полюса се свържат по 
този начин, се получава късо съединение и 
батерията най-често се замозапалва. 
Сега обаче Ли Шин, професор по химия на 
материалите от Харвард, и екипът му 
са разработили нов тип батерия с твърд 
електролит, при който дендритите не 

са проблем. Тя може да бъде зареждана и 
разреждана минимум 10 000 пъти, без да 
загуби капацитет, което покрива напълно 
жизнения цикъл на един електромобил. 
Времето за пълно зареждане на такава 
батерия е 10-20 минути. В момента текат 
патентни процедури, а акселераторът 
към университета и Харвардският фонд 
за решения за климата вече са осигурили 
допълнително финансиране за прехода към 
промишлено производство.
Решението на Ли, както обяснява The 
Harvard Gazette, силно напомня на сандвич с 
много слоеве. Първо идва хлябът - лити-
ево-металният анод. После идва марулята 
- предпазен слой от графит. После -  
доматите, тоест първият тип твърд 
електролит. И накрая - шунката, вторият 
тип електролит. След тях отново идва 
слой графит и катодът. 
Двата твърди електролита са с различен 
състав - първият е Li5.5PS4.5Cl1.5, нари-
чан за удобство LPSCI, а вторият -  
Li10Ge1P2S12 (LGPS). Първият слой позво-
лява ефективно движение на литиевите 
йони, но е податлив на дендрити. Вторият 
обаче ги спира напълно, и така предпазва 
батерията от късо съединение. "Доказа-
хме, че батерията с твърд електролит 
може да е фундаментално различна от 
тези с течен", обяснява Ли. 

Scientists from Harvard have patented the tech-
nology that can transform the electric car
The most important task facing the electric 
revolution finally appears to have been solved: 
scientists from Harvard University declared 
officially in a reputable publication Nature that 
they have created an operational battery with 
a solid electrolyte, which is ready for industrial 
production. 
Such a battery has long been considered the 
Holy Grail of electric technology. It is much 
lighter than current lithium-ion battery with liquid 
electrolytes, it has a higher energy density and it 
can be charged at much higher speeds. In addi-
tion, it is much cheaper, as construction requires 
less materials. 
However, there is one issue that is proving 
insurmountable thus far: solid-electrolyte batter-
ies are much more prone to forming so called 
dendrites – something resembling stalactites 
made of atoms stretching from the cathode to 
the anode. When the two poles are connected 
in this way, a short circuit occurs and the battery 
usually self-ignites. 
However, now, Li Xin, a Harvard professor of 
materials science and his team have developed 
a new type of battery with a solid electrolyte 
where dendrites are not an issue. It can be 
charged and depleted a minimum of 10,000 
times without losing capacity, which completely 
covers the life cycle of an electric car. The time 
for the full charge of a battery like this is 10-20 
minutes. There are currently patent procedures 
in progress, and the accelerator at the univer-
sity and the Harvard University Climate Change 
Solutions Fund have already provided additional 
financing for the transition to industrial manu-
facture.
Li’s solution, as The Harvard Gazette explains, 
strongly resembles a multi-layered sandwich. 
First we have the bread – the lithium-metal an-
ode. Then comes the lettuce – a protective layer 
of graphite. After that, the tomatoes, i.e. the first 
type of solid electrolyte. And finally, the ham –  
the second type of electrolyte. Then comes 
another layer of graphite and the cathode. 
The two solid electrolytes have a different 
composition – the first one is Li5.5PS4.5Cl1.5, 
called LPSCI for short, and the second one is 
Li10Ge1P2S12 (LGPS). The first layer allows 
for the effective movement of the lithium ions, 
but it is susceptible to dendrites. However, the 
second layer stops them completely and thus 
protects the battery from short-circuiting. “We 
have proven that the solid-electrolyte battery 
can be fundamentally different than the liquid-
electrolyte one,” explained Li. 

FINALLY: THE SOLID-
STATE BATTERY 
BECOMES REALITY
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Първите генномодифицирани бебета навършиха две 
годинки. Ученият, който ги създаде, още лежи в затвора

Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

ГРЕХОВЕТЕ НА 
СЪЗДАТЕЛЯ

Как смеете да се бъркате в Божи-
ите дела?!". 
Това възклицание, отправено 
от един английски свещеник към 

Едуард Дженър, бележи вероятно най-по-
вратната точка в историята на медици-
ната: момента, в който човек се научава 
да защитава организма си от болестите, 
вместо да разчита на молитви и прови-
дението. 
На 14 май 1796 година Дженър тества ре-
волюционната си идея, че заразяването с 

малко количество от т. нар. "кравешка шар-
ка" впоследствие може да защити човек и 
от смъртоносната едра шарка. Терминът, 
който Дженър избира -  vaccine - всъщност 
идва от латинската дума за крава. Първи-
ят ваксиниран в историята е 8-годишния 
Джеймс Фипс, момчето на градинаря на 
Дженър. "Ваксинацията" действа, но ще ми-
нат още 44 години, преди идеите на Дженър 
окончателно да победят предразсъдъците 
и ваксинирането да се превърне в държавна 
политика във Великобритания. 

ТОЗИ МЕСЕЦ СЕ НАВЪРШВАТ 225 ГОДИНИ 
от историческия опит на Дженър. И точно 
две години и половина от събитието, което 
трябваше да е следващата повратна точ-
на в медицината. 
На 28 ноември 2018 пред гостите на Вто-
рата международна среща по геномно мо-
дифициране се изправи един нервен на вид 
китайски учен, на име Хъ Дзиенкуй. Онова, 
което прочете, втрещи всички. Оказа се, 
че Хъ е успял да създаде първите две генно 
модифицирани бебета в историята на чо-



61May 2021

вечеството. Той и колегите му бяха успели 
да променят един ключов ген на двете деца 
още в ембрионална фаза, така че те да се 
родят с имунитет срещу вируса HIV, който 
причинява СПИН. 
Това бе революция - подобаващата втора 
стъпка след онази на Дженър. С нея една от 
формите на живот на планетата най-после 
изтръгваше биологията си от лапите на 
еволюцията и я вземаше в свои ръце. 

НО ПОСЛЕ ЕУФОРИЯТА БЕ ЗАМЕНЕНА ОТ 

РАЗОЧАРОВАНИЕ и гняв. Оказа се, че амби-
циозният Хъ - докторант от Университета 
Райс в Тексас и специализант от Стан-
форд - си е послужил с множество измами 
и е скрил от родителите какви рискове 
носи експериментът му. Нито пък е спаз-
вал необходимите процедури за безопас-
ност. А най-шокиращото е, че двете деца 
всъщност не са получили онзи ген, срещащ 
се при някои северноевропейци, който да ги 
предпази от СПИН. Вместо това са получи-
ли изцяло нова, изкуствено създадена него-

ва версия, която не се среща в нито едно 
друго човешко същество. Но която двете 
момиченца ще предадат на своите деца и 
внуци. Заради допуснатите множество на-
рушения Хъ бе уволнен и впоследствие осъ-
ден от народния съд на град Шънджън на 3 
години затвор и 430 000 долара глоба. 

В ИНТЕРЕС НА ИСТИНАТА ХЪ ДЗИЕНКУЙ 
ДАЛЕЧ НЕ Е ПЪРВИЯТ и единственият, 
позволил си да експериментира на сляпо в 
областта на генната терапия. Още през 
90-те, след разчитането на човешкия ге-
ном, учените прогнозираха революция в 
тази област. Възможността да манипули-
рат гените означаваше да се справят не 
само с неизлечимите болести - от СПИН 
до синдрома на Паркинсън, но дори и със 
стареенето. Всичко щеше да е възможно с 
генната терапия - метод, чрез който чове-
кът да замени лошите си гени с добри, за 
да се наслаждава с пълна сила на живота. 
Първите признаци, че генната терапия ще 
се окаже по-сложна от очакванията, се 
появиха още с началото на опитите вър-
ху хора. През 1993 година американските 
здравни власти наредиха да бъде прекра-
тен експериментът с болни от кистозна 
фиброза, генетично заболяване, което води 
до хронични и накрая фатални белодробни 
инфекции. Вместо да подобри състоянието 
им, лечението само провокира възпаление 
на дробовете. 

СЕДЕМ ГОДИНИ ПО-КЪСНО 18-ГОДИШНИ-
ЯТ Джеси Гелсингър стана първият човек, 
убит от генната терапия. Гелсингър стра-
даше от рядко заболяване на черния дроб - 
недостиг на определен ензим, заради който 
азотът от кръвта не се преработва, а се 
натрупва и се превръща в отровен амоняк. 
Състоянието му обаче в никакъв случай не 
бе тежко - за да живее нормално, Джеси 
просто трябваше да спазва известна дие-
та. Въпреки това младежът с готовност 
се съгласи да мине революционно генно ле-
чение в клиниката към Пенсилванския уни-
верситет. След първия интензивен курс 
обаче пациентът получи тежко възпале-
ние, черният му дроб спря да функционира, 
последван и от други жизненоважни орга-
ни. Веднага след смъртта на Гелсингър 
бе назначено мащабно разследване, което 
доказа, че почти всички изследователи в 
областта на генната терапия внимателно 
са пропускали да докладват за различните 
усложнения, появили се в хода на експери-
ментите им. И така технологията, която 
дълго време изглеждаше като по-елегантен 
и сигурен заместител на традиционната  
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 медицина, изведнъж се оказа смъртоносно 
опасна. 
Проблемът с онези ранни опити бе в сама-
та технология. За да доставят "добрите" 
гени в клетките, учените използваха или 
обезвредени аденовируси, или малки мастни 
капсули. Но аденовирусите нерядко предиз-
викваха бурна имунна реакция, а мастните 
капсули не се оказаха особено ефективни. 

ДРУГИЯТ ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ Е, че гените 
нерядко изпълняват множество различни 
функции, а ние познаваме само основните. 
Затова понякога генните терапии предиз-
викват твърде изненадващи странични 
ефекти. Понякога те са безобидни - като 
например с онези зайци, чиито гени бяха 
манипулирани, за да стане месото им по-
крехко, и които развиха в резултат на това 
необикновено дълги езици. Понякога са 
трагични - като при две от децата, леку-
вани от тежка комбинирана имунна недос-
татъчност (x-SCID) в парижката болница 
"Некер", които наистина бяха избавени от 
това опасно състояние, но развиха левке-
мия вследствие на терапията. Наскоро екс-
перти от лондонския Институт "Франсис 

Крик" заключиха, че при генно модифициране 
на ембриони се получават средно 16% не-
предвидени допълнителни мутации. 
Разликата днес е, че генните инженери раз-
полагат с доста по-ефективни методи за 
работа, благодарение на пионерския труд 
на Еманюел Шарпантие и Дженифър Даудна 
(донесъл на двете жени поделена Нобелова 
награда). Тези методи се основават върху 
т. нар. CRISPR - сегменти от ДНК, срещани 
при прокариотните организми като бакте-
риите. Това е древна, но ефикасна защитна 
система: когато вирус атакува бактерия, 
тя копира част от гените му в собстве-
ния си геном като своеобразна памет. При 
нужда от тях се синтезира РНК, която се 
свързва с протеина Cas, за да разпознае ви-
русната ДНК и да я "среже", деактивирайки 
я. Точно тази "молекулярна ножица" използ-
ват генетиците днес. 

ТЕХНОЛОГИЯТА ОТВАРЯ МНОЖЕСТВО 
НОВИ ВРАТИ: например позволява генно мо-
дифициране не само при ембриони, но и при 
възрастни хора, чрез т. нар. "редактиране" 
на соматични клетки. Би могла да лекува 
какво ли не: от късогледство до рак. При 

това промените не са наследствени и няма 
да предизвикат мутации у поколенията - 
поне на теория. 
Практиката обаче невинаги следва теори-
ята. Добър пример са двете бебета на Хъ 
Дзиенкуй, наричани в медиите Лулу и Нана. 
Целта на Ху бе да манипулира определен 
ген, наречен CCR5. У около 1% от хората 
в Северна Европа този ген е "дефектен" - 
липсват му 32 двойки генетичен код, които 
се срещат у останалите хора. Произвежда-
ният от дефектния ген протеин не достига 
до повърхността на белите кръвни телца 
- и съответно не позволява на вируса HIV да 
се закачи за него и да се промъкне в клетка-
та. Затова хората с такъв необичаен ССR5 
имат имунитет срещу СПИН. 
Но опитът на Хъ да го предаде на двата 
ембриона не е дал очаквания резултат. И 
двете бебета имат по две копия от този 
ген - по един в наследство от всеки роди-
тел. При Нана единият е получил една до-
пълнителна двойка код, докато в другия са 
изтрити четири. При Лулу единият ген е 
напълно недокоснат, а в другия са изтрити 
цели 15 двойки. Затова Нана вероятно има 
имунитет срещу СПИН, но Лулу няма. 

ИМА И ДРУГ, ПО-СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ. През 
2018, когато Хъ е провеждал експерименти-
те си, генът CCR5 бе познат най-вече като 
средството, използвано от HIV за проник-
ване в клетките на имунната система. Но 
оттогава учените разкриха други негови 
функции, свързани с мозъчното развитие, 
възстановяването след прекарани инсулти, 
синдрома на Алцхаймер и разпространение-
то на някои тумори. Никой не може и да до-
пусне как ще изпълняват тези функции мути-
ралите гени при двете китайски момиченца. 
Възможно е те да ги направят по-интели-
гентни. Или по-податливи на ракови заболя-
вания. "Никога преди не сме виждали такива 
CCR5 протеини и не знаем как функционират 
в човешкия организъм... На практика провеж-
даме този експеримент в момента", комен-
тира Кришану Саа, биоинженер от Универси-
тета на Уисконсин, пред BBC. 

ИСТОРИЯТА НА ХЪ ДЗИЕНКУЙ отрезвява-
що ни напомня, че всички изследвания в об-
ластта на генната манипулация са стъпки 
в неизвестността. Но също така ни гаран-
тира, че тези опити няма да спрат - прос-
то защото наградата в края на този път 
е твърде голяма и изкусителна. Важното е 
междувременно да не се подвеждаме и да 
наричаме нещата с истинските им имена: 
засега те са експерименти и изследвания, а 
не терапии и лечения. Колко време ще мине, 
преди да се превърнат във второто? Някол-
ко години? Или 44, като при ваксината на 
Дженър? На това засега никой не се наема 
да отговори. 
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The first genetically modified babies turned two.  
The scientist who created them is still in prison

By KALIN ANGELOV / Photography SHUTTERSTOCK

"How dare you interfere in God's affairs?"
This exclamation, addressed by an English priest to Ed-
ward Jenner, marks probably the turning point in the his-
tory of medicine: the moment when one learns to protect 
one's body from disease instead of relying on prayers and 
providence.
On 14 May 1796, Jenner tested his revolutionary idea that 
infection with a small amount of the so-called "cowpox" 
may then protect a person from the deadly smallpox as 
well. The term Jenner chooses - vaccine - actually comes 
from the Latin word for 'cow'. The first one ever vaccinat-

THE SINS OF  
THE CREATOR

ed was 8-year-old James Phipps, his gardener's son. The 
vaccine worked, but it would be another 44 years before 
Jenner's ideas finally overcame prejudice and vaccination 
became public policy in Britain.
 
THIS MONTH MARKS THE 225th ANNIVERSARY of 
Jenner's historical experience. And exactly two and a half 
years of the event, which was to be the next turning point 
in medicine.
On 28 November 2018, the guests of the Second Interna-
tional Meeting on Genomic Modification were addressed   

Едуард Дженър поставя 
първата в света ваксина 

на 8-годишния Джеймс 
Фипс, 1796

Edward Jenner, vaccinating 
8 year old James Phipps with 

cowpox in 1796
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 by a nervous-looking Chinese scientist named 
He Jienkui. What He read out shocked eve-
ryone. It turned out that He had managed to 
create the first two genetically modified ba-
bies in human history. He and his colleagues 
had been able to alter a key gene in the two 
children in the embryonic phase so that they 
would be born immune to the HIV virus that 
causes AIDS.
It was a revolution, the logical second step af-
ter Jenner's. With it, one of the life forms on 
the planet finally snatched its biology from the 
clutches of evolution and took it into its own 
hands.
 
THEN THE EUPHORIA WAS REPLACED BY 
FRUSTRATION and anger. It turned out that 
the ambitious He - a doctoral student from 
Rice University in Texas and a specialist from 
Stanford – had used a lot of fraud and had 
hidden from the parents the risks of his ex-
periment. Nor had he followed the necessary 
safety procedures. The most shocking thing 
is that the two children did not actually get 
the gene found in some northern Europeans to 
protect them from AIDS. Instead, they received 
an entirely new, artificially created version of 
it that is not to be found in any other human 
being, which, however, the two girls will pass 
on to their children and grandchildren. He was 
fired and later sentenced by the Shenzhen 
City Court to three years in prison and a USD 
430,000 fine for numerous violations.
 
AS A MATTER OF FACT, HE JIENKUI IS 
FAR FROM BEING THE FIRST and only one 
who has allowed himself to experiment blindly 
in the field of gene therapy. As early as the 
1990s, after reading the human genome, sci-
entists predicted a revolution in this area. Be-
ing able to manipulate genes meant dealing 
not only with incurable diseases, from AIDS to 
Parkinson's syndrome, but even aging. Every-
thing would have be possible with gene thera-
py - a method by which a person can replace 
his bad genes with good ones in order to enjoy 
life to the fullest.
The first signs that gene therapy would be 
more complex than expected appeared at the 
beginning of human trials. In 1993, US health 
authorities ordered an end to an experiment 
with patients with cystic fibrosis, a genetic 
disease that leads to chronic and eventually 
fatal lung infections. Instead of improving their 
condition, the treatment only provoked inflam-
mation of the lungs.

SEVEN YEARS LATER, 18-YEAR-OLD Jesse 
Gelsingar became the first person killed by 
gene therapy. Gelsingar suffered from a rare 
liver disease - deficiency of an enzyme for 
which the nitrogen of blood is not processed, 
builds up and turns into poisonous ammonia. 
However, his condition was by no means se-

vere - in order to live normally, Jesse simply 
had to follow a certain diet. However, the 
young man readily agreed to undergo revolu-
tionary gene therapy at the University of Penn-
sylvania clinic. After the first intensive course, 
however, the patient developed severe inflam-
mation; his liver stopped functioning, followed 
by other vital organs. Immediately after the 
death of Gelsingar a major investigation was 
carried out which proved that almost all re-
searchers in the field of gene therapy care-
fully omitted to report on the various compli-
cations that have emerged in the course of 
their experiments. Thus, technology, which for 

a long time seemed like a more elegant and 
safe substitute for traditional medicine, sud-
denly turned out to be deadly.
The problem with those early attempts was 
in the technology itself. To deliver the "good" 
genes to the cells, the researchers used either 
neutralised adenoviruses or small fat cap-
sules. But adenoviruses often caused a violent 
immune reaction, and fat capsules were not 
very effective.
 
THE OTHER MAJOR PROBLEM IS that genes 
often perform many different functions, and 
we only know the basics. Therefore, some-
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times gene therapies cause very surprising 
side effects. Sometimes they are harmless 
- such as those rabbits whose genes have 
been manipulated to make their meat tender-
er, and the rabbits have developed unusually 
long tongues as a result. They are sometimes 
tragic, as in two of the children treated for se-
vere Combined Immune Deficiency (x-SCID) 
at the Necker Hospital in Paris, who were in-
deed relieved of this dangerous condition but 
developed leukaemia because of the therapy. 
Experts from the Francis Creek Institute in 
London recently concluded that gene modi-
fication of embryos results in an average of 

16% of unforeseen additional mutations.
The difference today is that genetic engineers 
have much more efficient methods of work-
ing, thanks to the pioneering work of Emma-
nuelle Charpentier and Jennifer Doudna (who 
brought the two women a shared Nobel Prize). 
These methods are based on the so-called 
CRISPR-segments of DNA found in prokary-
otic organisms such as bacteria. This is an 
ancient but effective defence system: when a 
virus attacks a bacterium, it copies part of its 
genes into its own genome as a kind of mem-
ory. When needed, RNA is synthesised that 
binds to the Cas protein to recognise viral DNA 

and "cut" it, deactivating it. It is this "molecular 
scissors" that geneticists use today.
 
THE TECHNOLOGY OPENS MANY NEW 
DOORS: for example, it allows genetic modi-
fication not only in embryos but also in adults, 
through the so-called "editing" of somatic 
cells. It could cure anything from myopia to 
cancer. Moreover, the changes are not hered-
itary and will not cause mutations in the next 
generations - at least in theory.
However, practice does not always follow the-
ory. A good example is He Jienkui's two ba-
bies, called Lulu and Nana in the media.
He's goal was to manipulate a specific gene 
called CCR5. About 1% of people in Northern 
Europe have this gene "defective" - it lacks 
the 32 pairs of genetic code found in other 
people. The protein produced by the defective 
gene does not reach the surface of the white 
blood cells - and therefore prevents the HIV 
virus from attaching to it and sneaking into the 
cell. That is why people with such an unusual 
CCR5 are immune to AIDS.
But He's attempt to pass it on to the two em-
bryos did not yield the expected result. Both 
babies have two copies of this gene - one 
inherited from each parent. In Nana, one re-
ceived an additional pair of code, while in the 
other four were deleted. In Lulu, one gene is 
intact, and in the other, as many as 15 pairs 
have been deleted. Thus, Nana probably has 
immunity to AIDS, but Lulu doesn't.
 
THERE IS ANOTHER, MORE SERIOUS PROB-
LEM. In 2018, when He conducted his experiments, 
the CCR5 gene was mostly known as the agent 
used by HIV to penetrate the cells of the immune 
system. But since then, scientists have discovered 
other functions related to brain development, re-
covery from stroke, Alzheimer's syndrome and the 
spread of some tumours. No one can imagine how 
the mutated genes in the two Chinese girls will per-
form these functions. It is possible that they make 
them more intelligent. Or more susceptible to can-
cer. "We've never seen such CCR5 proteins before 
and we don't know how they work in the human 
body... We're actually doing this experiment right 
now," Krishanu Saha, a bioengineer at the Univer-
sity of Wisconsin, told the BBC.
 
THE STORY OF HE JIENKUI SOBERLY re-
minds us that all research in the field of gene 
manipulation is a step into the unknown. But 
it also assures us that these attempts will not 
stop - simply because the reward at the end 
of this journey is so great and tempting. In the 
meantime, it is important not to be misled and 
to call a spade a spade. For now, it is experi-
ments and research, not therapies and treat-
ments. How long will it take before the latter 
comes to life? Several years? Or 44, as with 
Jenner's vaccine? So far, no one dares pro-
vide an answer. 

SCIENCE
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A WONDERFUL WORLD
Журито от базираната в Сан Франциско Калифорнийска академия на 
науките прегледа над 6000 кадъра от фотографи от цял свят, преди 
да избере победителите в тазгодишния конкурс BigPicture: Natural 
World Photography Competition.
Всички снимки в конкурса са направени с мисъл за опазването на 
околната среда. Фотографите са се опитали да уловят магията на 
дивата природа, за да вдъхновят и зрителите да се интересуват 
повече от защитата й.  

After reviewing over 6,500 entries from talented photographers from 
across the globe, The California Academy of Sciences in San Francisco has 
reviewed more than 6,000 entries from photographers from across the globe 
to find their winners for the 2021 BigPicture: Natural World Photography 
Competition.
All of the images were taken with an eye for conservation. Photographers 
submitted the photos they thought captured the magic of the natural world, in 
order to inspire viewers to care more about nature and wildlife. 

All images courtesy by BigPicture: Natural World Photography Competition

СВЕТЪТ Е 
ПРЕКРАСЕН

Mercedes AMG GT Roadster

Замръзнал подвижен дом, от Грег Лесьор
Frozen Mobile Home, by Greg Lecoeur
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Голямата награда: Заешка топка, от Анди Паркинсън
Grand Prize: Hare Ball, by Andy Parkinson
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Пчелоядите и агавето, от Салвадор Колве Небот
The Bee Eaters and the Agave Flower, by Salvador Colvee Nebot

Уловени от котки, от Джак Уондърли
Caught by Cats, by Jak Wonderly

PHOTOGRAPHY
NATURAL WORLD
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Mercedes AMG GT Roadster

Войни-пазители, от Ейми Витале
Guardian Warriors, by Ami Vitale
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Глътчица, от Пьотр Наскрецки
A Sip, by Piotr Naskrecki
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Слънчева роса, от Едвин Гийсберс
Sundew, by Edwin Giesbers

Гепард ловува в Масай Мара, от Йи Лиу
Cheetah Hunting in Maasai Mara, by Yi Liu
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Окото на гората, от Милан Радишич
Eye of the Forest, by Milan Radisics
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Пингвинска защита, от Бен Кранк
Penguin Defence, by Ben Cranke
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Гостите на дъжда по залез, от Агорастос Папацанис
Rain’s Visitors at Dusk, by Agorastos Papatsanis

Човекът от джунглата 3, от Томас Виджаян
The Man of the Jungle 3, by Thomas Vijayan 
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Преди точно 105 години трима мъже завършиха най-смелото приключение  
на съвременната епоха

Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

СИЛАТА НА 
СИЛНИТЕ

На 10 май 1916, преди точно 105 
години, една удивително очука-
на лодка акостира на пустинния 
бряг на остров Южна Джорджия. 

От нея слизат шест треперещи човешки 
същества, съсипани от дълги месеци лише-
ния, студ и болести. Но за тях брегът не 
е спасение, а само поредното препятствие 
- за да достигнат до цивилизацията, тряб-
ва да прекосят някак планинския остров до 
китоловната база на северния му край. Те-
ренът е скалисти върхове и ледници, тру-
ден дори днес за професионални алпинисти 
с модерно снаряжение. Тримата, които се 
решават да го изминат тогава, разполагат 
със старите си ботуши и с едно късо пар-
че въже. И с желязната си воля. Десет дни 
по-късно те влизат рибарското селище, за-
вършвайки експедицията, която ще остане 
в историята едновременно като най-голе-
мия провал в полярните изследвания, и като 
най-разтърсващия триумф на човешката 
смелост и дух. 

ИСТОРИЯТА НА ЕПИЧНОТО ПЛАВАНЕ на 
Ърнест Шакълтън започва над две години 
по-рано с една странна обява, публикувана 
в лондонския The Times. Тя гласи "Търсят се 

мъже за рисковано пътуване. Ниски заплати. 
Свиреп студ. Дълги месеци пълен мрак. За-
връщането e съмнително. Слава и почести в 
случай на успех. Подпис: Шакълтън". 
Съвременните историци така и не успяха 
да открият тази обява в архивите. Но е си-
гурен факт, че в отговор се получават над 
5000 кандидатури, включително и от три 
дами. Обяснението е в името на подателя. 
Сър Ърнест Шакълтън вече е прочут поля-
рен изследовател, бивш спътник на трагич-
но загиналия Робърт Ф. Скот, първи покори-
тел на връх Еребус в Антарктика и ветеран 
от няколко полярни експедиции. След като 
Роалд Амундсен отнема на англичаните пър-
венството на Южния полюс, за Шакълтън 
остава последната голяма задача в антар-
ктическите изследвания: прекосяването на 
Южния материк от край до край. 

НАЧАЛОТО СЪВСЕМ НЕ ЗАГАТВАЛО какви 
нечовешки мъки очакват експедицията на 
Шакълтън. Сър Ърнест, някогашен сътруд-
ник на трагично загиналия Скот, възнамеря-
вал да довърши делото на патрона си, като 
стане първият човек, прекосил Антарктида 
от край до край. Опитният изследовател, с 
15-годишен стаж в полярните студове, пла-

нирал всичко много внимателно и смятал, че 
няма от какво да бъде изненадан. "Не очак-
вах, че работата ще ни подложи на какви-
то и да било трудности", признава по-късно 
Шакълтън. 
Със средства, набрани главно от съпругата 
му Емили Дормън, Шакълтън успял да снаряди 
малък, но солиден кораб, който нарекъл "Ен-
дюрънс" (издръжливост). Пророческо назва-
ние. Първото изпитание за издръжливостта 
на изследователите дошло още в деня на за-
минаването. Германия избрала същия ден, за 
да обяви война на Русия. Като бивш офицер 
Шакълтън предложил кораба си на адмирал-
тейството, но оттам отказали и му позво-
лили да продължи по пътя си. "Ендюрънс" от-
плавал от Портсмут с 28 мъже и 69 кучета 
на борда си. 
На 5 ноември наблюдателят на носа забе-
лязал снежните върхове на остров Южна 
Джорджия. Шакълтън спрял за кратко в ки-
толовното селище Гритвикен, за да разпи-
та за условията в опасното море Уедъл, и 
отново отплавал. 

ЗА УЖАС НА АНГЛИЧАНИТЕ ОБАЧЕ още в 
следващите дни корабът започнал да среща 
големи ледени блокове - нещо крайно необи-
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чайно толкова на север. "Ендюрънс" успял да 
пресeче полярния кръг, но скоро след това 
на пътя му се изпречила масивна ледена 
стена. Според изчисленията до крайната 
им цел - пристанището в залива Вазел - ос-
тавал само ден плаване, затова Шакълтън 
решил да рискува и да вкара "Ендюрънс" в 
пролуката между ледовете. Тясната ивич-
ка вода обаче замръзвала бързо и скоро ко-
рабът се оказал затиснат. Членовете на 
експедицията били изправени пред дилема -  
дали да продължат пеша и по ледовете да 
се доберат до отстоящия едва на петде-
сетина километра материк, или да чакат 
дали внезапна промяна на вятъра няма да 
освободи "Ендюрънс". Шакълтън предпочел 
второто. 
На 14 февруари моряците видели свободна 
вода на около 500 метра пред кораба. Тъй 
като експедицията не разполагала с ди-
намит, Шакълтън наредил на всички да се 
въоръжат с кирки и лопати и да прокопаят 
проход през леда. Отчаяните им усилия оба-
че не довели до нищо, постепенно и послед-
ните метри вода около кораба замръзнали и 
"Ендюрънс" заседнал. 
През май слънцето залязло зад хоризонта, за 
да не се появи цели 4 месеца. 

ЗАПОЧВАЛА ЗЛОВЕЩАТА АНТАРКТИЧЕСКА 
ЗИМА. Шакълтън от собствен опит знаел, 
че постоянният мрак може да докара до лу-
дост и най-здравите мъже, затова започнал 
да измисля все нови и нови "развлечения" за 
екипажа - ежедневно подстригване, концер-
ти на банджо, разкази на самия сър Ърнест 
за предишните му експедиции към Полюса и 
дори импровизирани маскени балове. 
Отчайващо дългите месеци тъма постепен-
но наближили края си, но с пролетта дошли 
и ураганните ветрове, които заплашвали 
да разбият заседналия кораб. Неизбежното 
се случило на 27 октомври - обшивката на 
"Ендюрънс" не издържала и в трюма започ-
нала да нахлува ледена вода. След 24-часови 
отчаяни усилия на помпите Шакълтън дал 
заповед за напускане на кораба. 
В плановете на експедицията не влизал 
престой на суша и затова сега 28-те мъже 
трябвало да се вместят в пет миниатюрни 
единични палатки. Сър Ърнест събрал хора-
та си, за да обсъдят плана му. Той предвиж-
дал пътешествениците да се доберат някак 
по леда до материка. Трите спасителни лод-
ки били сложени върху плазове, но тежестта 
им била твърде голяма за оцелелите кучета 
и се наложило мъжете да теглят импровизи-

раните шейни. За 48 часа изнурителен труд 
успели да изминат едва 3 километра и се 
отказали. Оставало само да се надяват, че 
огромният леден блок ще бъде отнесен от 
теченията близо до някаква земя. Навигато-
рът Франк Уърсли обаче открил, че ледът не 
само не де доближава към земя, а дори напро-
тив - отдалечава се от нея. Същевременно 
и храната опасно намалявала - имали брашно 
само за още 8 седмици. Шакълтън наредил да 
бъдат застреляни кучетата. "Това бе най-
отвратителното нещо, което съм вършил в 
живота си", пише по-късно натовареният с 
тази задача Франк Уайлд. 

ПОСЛЕДНИЯТ ШАНС НА БРИТАНЦИТЕ бил да 
се качат в трите спасителни лодки и да се 
опитат да достигнат остров Елефант. Ако 
пропуснели малката скала, ветровете и те-
ченията щели да ги отнесат в безкрайната 
пустош на Южния Атлантик, без надежда да 
достигнат земя. На 9 април, след 14 месеца 
в плен на ледовете, пътешествениците от-
ново се впуснали в плаване. Вероятно най-ми-
зерното плаване в историята на човечест-
вото. Провизиите им свършвали, дневната 
дажба се състояла само от по един сухар. "За 
закуска го гледахме, за обяд го смучехме,   
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 а за вечеря го изяждахме", разказва по-късно 
Питър Уорди. С цената на 80-часови непре-
къснати изчисления обаче Уърсли успял най-
сетне да изведе лодката до остров Елефант 
и за пръв път от 16 месеца изнурените пъте-
шественици стъпили на твърда земя. Шакъл-
тън отървал хората си от удавяне в океана, 
но оставала втората част на задачата - да 
ги върне обратно в цивилизацията. 
"Няма никакъв шанс някой да ни потърси на 
остров Елефант. Единствената надежда 
е сами да доведем помощ", записал Ша-
кълтън в дневника си. Действително ска-
листият остров бил на почти 600 киломе-
тра от основните маршрути. Затова сър 
Ърнест измислил нов дързък план - да се 
качи с още няколко души на най-голямата 
спасителна лодка и с този крехък съд да 
измине някак 1320-те километра до Южна 
Джорджия. Всички мъже били в плачевно 
състояние, болни и загубили воля за живот, 
но Шакълтън все пак успял да избере пе-
тима от тях - навигаторa Уърсли, втория 
офицер Крийн, матросите Маккарти и Вин-
сънт и дърводелеца Макнийш. Те се качили 
на 6-метровата лодка "Джеймс Кеърд" и 
отплавали, а вятърът опъвал силно набър-
зо скалъпеното платно. 

ЗАДАЧАТА НА ШЕСТИМАТА СМЕЛЧАЦИ 
изглеждала почти неизпълнима - да дос-
тигнат до Южна Джорджия с този при-
митивен съд било като да намерят игра в 
копа сено. Силният вятър им гарантирал 
по 70-80 километра дневно, но плътните 
облаци не позволявали на Уърсли да прави 
измервания със сектанта си и пътешест-
вениците се страхували, че може да се 
отклонят от курса. Eдва на шестия ден 
слънцето се показало и Уърсли установил, 
че са изминали 390 километра. От него-
вите способности на навигатор зависела 
съдбата на цялата експедиция. Ако допус-
нел грешка само с половин градус, лодката 
щяла да подмине острова и да се загуби 
в безкрайния океан. Опитният моряк обаче 
си свършил отлично работата и на 10 май 
1916 година най-после забелязали брега на 
Южна Джорджия. 
След 17 дни в морето шестимата смелча-
ци достигнали сушата, но не и целта си. 
Китоловното селище било на другия край на 
острова. Налагало се да прекосят цялата 
Южна Джорджия, дотогава напълно неиз-
следвана. Шакълтън не посмял да рискува и 
разделил групата си на две - на път тръг-
нали само той, Уърсли и Крийн. Разполагали 
само с компас и с карта на острова, на която 
било означено единствено крайбрежието, а 
вътрешността представлявала бяло петно. 
Начупеният релеф затруднявал движението, 
а върховете на ледниците се издигали на 
почти 1400 метра над морското равнище. 
"Дори за опитни алпинисти пътят е доста 

сложен", твърди от собствен опит големи-
ят съвременен катерач Райнхолд Меснер. И 
въпреки това Шакълтън и спътниците му 
успели някак да се справят, независимо от 
изтощението, липсата на екипировка и не-
познаването на терена. След два дни кате-
рене чули камбаната на китоловната стан-
ция Стромнес. Управителят на станцията, 
стар приятел на Шакълтън, отначало не 
успял да го познае - на прага му застанали не 
гордите изследователи, които бил изпратил 
на път преди две години, а три брадясали, 
окъсани и мръсни човешки развалини. 
С пристигането в Стромнес обаче мъките 
на Шакълтън не свършили. Първо трябвало 
да прибере тримата, останали на другия 
край на острова, и после да спаси остатъ-
ка от екипажа си от остров Елефант. Не 
пожелал да повери спасителната операция 
на никого и лично отплавал с нает от кито-
ловците кораб. Само след няколко дни обаче 
ледове преградили пътя му. 

ПОБЕДЕН ОТ СТАРИЯ СИ ВРАГ, Шакълтън 
трябвало да се върне в пристанището. Но 
тревогата за хората не му давала покой. 
Междувременно на Елефант 22-мата чле-
нове на екипажа водели неописуемо жалко 
съществуване. Пингвините били един-
ствената им храна и източник на гориво. 
На целия остров нямало нито едно дърво, 
от което да си построят някакво убежи-
ще. Няколко души имали гангрена и се на-
ложило доктор Маклин да оперира в ужасни 
условия. 
На 30 август двама от пътешественици-
те, Хърли и Марстън, се разходили до брега 
с надеждата да уловят с ръце някоя рибка 
и да залъжат зверския глад. Тогава Хърли, 
фотографът на експедицията, внезапно по-
сочил в морето и се разкрещял "Кораб! Ко-
раб!". Действително това бил неуморният 
Шакълтън, успял да измоли един малък катер 

от чилийското правителство. На 30 август 
1916, точно 25 месеца след отплаването 
от Портсмут, членовете на експедицията 
тръгнали обратно за дома.
"Направих го... Минахме през самия Ад, а ня-
маме нито един изгубен живот. Скоро ще 
съм у дома и ще почивам", пише Шакълтън 
на съпругата си. 

ОЦЕЛЕЛИТЕ ПО ЧУДО пътешественици 
обаче се връщат в една Европа, променена 
до неузнаваемост от Първата световна 
война. Немалко от спътниците на Шакъл-
тън отиват на фронта, два месеца по-късно 
там е убит храбрият Тим Маккарти. Покрай 
безчислените трагедии във войната удиви-
телната епопея на Шакълтън е забравена, 
дори молбата му за удостояване на подчине-
ните му с ордени дълго е отхвърляна. Но има 
хора, които никога няма да забравят стария 
изследовател. И когато през 1921 Шакълтън 
замисля нова експедиция, осем от ветерани-
те от "Ендюрънс" се записват доброволци, 
между тях и Франк Уърсли. Но този път се 
намесва още по-жесток враг от ледовете. 
Едва пристигнал на Южна Джорджия, 47-го-
дишният Шакълтън се разболява и седмица 
по-късно умира в ръцете на стария си спът-
ник доктор Маклин. 
На гроба му е цитирано заключението от не-
говия дневник: "Ние страдахме, гладувахме и 
триумфирахме, имахме мигове на унижение 
и моменти на слава. Видяхме Бог в най-голя-
мото му великолепие, чухме гласа на сама-
та природа. И открихме най-удивителното 
нещо - могъществото на човешкия дух". 

ЪРНЕСТ ШАКЪЛТЪН
1874: Роден на 15 февруари в Килкей, Ирлан-
дия. 
1901: След десетгодишна служба в тър-
говския флот успява да се вреди в полярна-
та експедиция Дискъвъри, ръководена от 
Робърт Скот. Шакълтън, Скот и Едуърд 
Уилсън достигат най-южната точка до 
този момент - на 800 км от полюса. 1908: 
Оглавява собствена експедиция за дости-
гане до Южния полюс (наречена Нимрод, по 
името на кораба). Достига на 156 км от 
полюса и прави първото изкачване на Ере-
бус, най-високия връх на Антарктида. След 
неуспеха казва "По-добре живо магаре, от-
колкото мъртъв лъв". Получава рицарско 
звание. 
1914: Потегля на борда на "Ендюранс", за да 
прекоси Антарктида. След две години стра-
дания през август 1916 успява да спаси хо-
рата си. 
1921: Оглавява експедицията Куест, целяща 
да обиколи Антарктида по море. На 5 януа-
ри 1922, на остров Южна Джорджия, Ърнест 
Шакълтън умира от сърдечен удар и по воля-
та на съпругата му е погребан там, в кито-
ловната база Гритвикен. 
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105 years ago, three men completed the boldest adventure  
of the modern age

By KALIN ANGELOV / Photography SHUTTERSTOCK, ARCHIVES

On May the 10th, 1916 - exactly 105 
years ago - a surprisingly battered 
boat docked on the desert coast 
of the island of South Georgia. Six 

trembling human beings descend from it, dev-
astated by long months of deprivation, cold and 
disease. For them, however, the coast was not 
salvation, but just another obstacle - to reach 
civilization, they had to cross the mountainous 
island to the whaling base at its northern end. 
The terrain was rocky peaks and glaciers, dif-
ficult even today for professional climbers with 
modern equipment. The three, who decided to 
go through it then, had their old boots and a 
short piece of rope. And their indomitable spirit. 
Ten days later, they entered the fishing village, 
completing the expedition, which will go down 
in history as both the greatest failure in polar 
exploration and the most shocking triumph of 
human courage and spirit. 

THE STORY OF ERNEST SHACKLETON'S 
EPIC adventue began more than two years ear-
lier with a bizarre announcement published in 
The Times of London. It read: "Men wanted for 
a hazardous journey. Low wages. Fierce cold. 
Long months of complete darkness. Return is 
doubtful. Glory and honors in case of success. 
Signature: Shackleton."
Modern historians have never been able to find 
this ad in the archives. But it is a certain fact 

THE STRENGHT  
OF THE STRONG

that more than 5,000 applications are received 
in response, including from three ladies. The 
explanation is in the name of the sender. Sir 
Ernest Shackleton was already a famous polar 
explorer, a former companion of the tragically 
deceased Robert F. Scott, the first conqueror 
of Mount Erebus in Antarctica and a veteran of 
several polar expeditions. After Roald Amunds-
en deprived the English of the South Pole prize, 
Shackleton was left with the last major task in 
Antarctic research: crossing the Southern Con-
tinent from end to end. 

THE BEGINNING DID BY NO MEANS AUGUR 
the inhuman pains that lay in store for Shackle-
ton’s expedition. Sir Ernest, a former compan-
ion of the tragically perished Scott, intended to 
complete the work of his patron by becoming 
the first person to cross the Antarctic from end 
to end. The seasoned explorer, with 15 years 
of experience in the arctic cold, planned eve-
rything very carefully and thought that nothing 
would surprise him. "I did not expect our work 
to face us with any difficulties whatsoever,” 
Shackleton said later. 
With the funds raised mainly by his wife Emily 
Dorman, Shackleton was able to equip a small, 
but solid ship which he called Endurance. A 
prophetic name. The first test of the explorers’ 
endurance came on the day of departure. Ger-
many chose the same day to declare war on 

Russia. As a former officer, Shackleton offered 
his ship to the Admiralty, but they declined and 
allowed him to continue. Endurance sailed from 
Portsmouth with 28 men and 69 sled dogs on-
board. 
On 5 November the lookout at the bow noticed 
the snow-capped peaks of South Georgia Is-
land. Shackleton stopped briefly in the whaling 
village of Grytviken to ask about conditions in 
the dangerous Weddell Sea, and sailed on. 

TO THE HORROR OF THE BRITISH THOUGH, 
during the next days the ship encountered large 
ice blocks, something highly unusual so far 
north. Endurance managed to cross the Arc-
tic Circle, but was soon faced with a massive 
wall of ice. According to their estimations, only 
a day remained to their final destination – the 
port at Vahsel Bay. Shackleton decided to take 
the risk and steer Endurance in the gap be-
tween the ice. But the water quickly froze and 
soon the ship was trapped. The members of the 
expedition were faced with a dilemma – wheth-
er to continue on foot across the ice to reach 
the continent just 50 km away, or to wait for 
a sudden change of wind to free Endurance. 
Shackleton opted for the latter. 
On 14 February the seamen noticed open wa-
ter about 500 metres ahead of the ship. Since 
the expedition had no dynamite, Shackleton or-
dered everyone to grab pickaxes and shovels   
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 to dig a passage through the ice. But their 
desperate efforts were futile, gradually even 
the last water around the ship froze and Endur-
ance became frozen fast in an ice floe. 
In May the sun set behind the horizon, not to 
reappear for the next four months. 

THE HARSH ANTARCTIC WINTER STARTED. 
Shackleton knew from experience that perma-
nent darkness could drive mad even the health-
iest of men, so he came up with new diversions 
for the crew: daily haircuts, banjo concerts, 
stories told by himself about his previous expe-
ditions to the South Pole, and even improvised 
masked balls. 
The frustratingly long months of darkness were 
gradually coming to an end, but spring also 
brought hurricane winds which threatened to 
crush the frozen ship. The inevitable happened 
on 27 October: the hull of Endurance gave way 
and icy water entered the hold. After 24 hours 
of desperate pumping Shackleton gave the or-
der to abandon ship. 
The plans of the expedition did not include 
a stay on dry land and the 28 men now had 
to fit into five miniature single tents. Sir Er-
nest gathered his men to discuss his plan. He 
wanted them to somehow get to the continent 
across the ice. Three lifeboats were placed 
on runners but their weight was too big for the 
surviving dogs and the makeshift sleds had 
to be men-hauled. After 48 hours of exhaust-
ing labour they managed to cover only three 
kilometres and gave up. All they could hope 
for was that the drift of the ice pack would 
carry them closer to land. But navigator Frank 
Worsley discovered that the ice did not drift 
towards dry land, on the contrary – it drifted 
away from it. At the same time their food sup-
plies dwindled dangerously, they had flour left 
for only another eight weeks. Shackleton or-
dered the dogs to be shot. Frank Wild, who 
was charged with the task, later recorded: 
"This duty fell upon me and was the worst job 
I ever had in my life." 

THE MEN’S LAST CHANCE was to board the 
three lifeboats and try to reach Elephant Is-
land. If they missed the small rock, the winds 
and currents would carry them to the endless 
wilderness of the South Atlantic, without any 
hope of reaching land. On 9 April, after 14 
months in the grip of the polar ice, the crew 
continued their voyage, probably the worst in 
the history of mankind. Their provisions were 
depleted, their daily ration consisted of a single 
ship’s biscuit. "We looked at it for breakfast, we 
sucked it for lunch, and we ate it for dinner,” 
Peter Wordie, the son of crew member James 
Wordie, recalled his father saying. But after 80 
hours of continuous calculations Worsley final-
ly managed to take the boat to Elephant Island 
and for the first time in 16 months the exhaust-

ed voyagers stepped on dry land. Shackleton 
saved his men from drowning in the ocean, now 
he had to return them safely to civilization. 
"There was no chance at all of any search being 
made for us on Elephant Island. Our only hope 
was to help ourselves," Shackleton recorded in 
his diary. The rocky island was almost 600 km 
away from the main sea routes. Thus Sir Ernest 
devised a new daring plan: to take the biggest 
lifeboat and together with a few more men to 
somehow cover the 1,320 km to South Georgia 
in this fragile vessel. The whole crew was in a 
lamentable state, sick and having lost the will 
to live. Still, Shackleton picked five of them: 
navigator Worsley, second officer Crean, able 
seamen McCarthy and Vincent, and carpenter 
McNish. They boarded the 6-metre lifeboat 
James Caird and took off, the strong wind tautly 
stretching the hastily put together sail. 

THE TASK OF THE SIX BRAVE MEN seemed 
almost impossible – to reach South Georgia in 

this primitive vessel was like finding a needle in 
a haystack. The strong wind guaranteed them 
some 70-80 km a day, but the thick clouds pre-
vented Worsley from using his sextant to de-
termine the ship’s position and the crew feared 
that they might run off course. The sun finally 
came out on the sixth day, and Worsley’s sights 
revealed that they had covered 390 km. The 
fate of the entire expedition depended on his 
skill as a navigator. If he miscalculated the 
route by just half a degree, the boat would by-
pass the island and be lost in the boundless 
ocean. But the experienced seaman did an 
excellent job and on 10 May 1916 they finally 
caught sight of the coast of South Georgia. 
After 17 days at sea the six brave men reached 
dry land, though not their goal. The whaling 
village was located on the other side of the 
island. They had to trek across the whole of 
South Georgia, completely uncharted until 
then. Shackleton decided not to risk it and 
split his group in two – only he, Worsley and 

Гробът на Шакълтън на остров Южна Джорджия
Shackleton's tombstone on South Georgia island
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Crean set off. All they had was a compass and 
a map of the island, which showed only the 
coastline, the interior was a blank spot. The 
broken terrain hampered their movement, and 
the peaks of the glaciers rose to almost 1,400 
metres above sea level. "Even for experienced 
mountaineers the route is very difficult," cel-
ebrated mountaineer Reinhold Messner says 
from experience. Despite this, Shackleton 
and his companions managed to cope some-
how, regardless of the exhaustion, the lack of 
equipment and ignorance of the terrain. After 
two days of climbing they heard the bell of 
Stromness whaling station. The station man-
ager, an old friend of Shackleton’s, was bare-
ly able to recognize him: what he saw on his 
doorstep were not the proud explorers he had 
seen off two years ago, but three bearded, 
ragged and dirty human wrecks. 
But his arrival in Stromness did not put an end 
to Shackleton’s hardships. First he had to get 
the three men who had stayed behind on the 

other side of the island, then he had to res-
cue the rest of his crew on Elephant Island. He 
refused to assign the rescue operation to any-
one else and personally set off in a ship hired 
from the whalers. But in just a few days the ice 
blocked his way. 

DEFEATED BY HIS OLD ENEMY, Shackleton 
had to return to port. But the worry for his men 
gave him no peace. 
Meanwhile the 22 crew members on Elephant 
Island led an indescribably miserable exist-
ence. Penguins were their only source of food 
and fuel. There was not a single tree on the 
whole island they could use to build a kind of 
shelter. Several men had gangrene and Dr. 
Macklin was forced to operate in terrible condi-
tions. 
On 30 August  two of the crew members, Hurley 
and Marston, walked to the shore in the hope of 
catching a fish with their bare hands to beguile 
their brutal hunger. Suddenly Hurley, the expe-

dition’s photographer, pointed out to sea and 
shouted: “Ship! Ship!” It was indeed the untiring 
Shackleton who had managed to obtain a small 
cutter from the Chilean government. On 30 Au-
gust 1916, exactly 25 months after sailing from 
Portsmouth, the members of the expedition em-
barked on their journey back home.
" I have done it… Not a life lost and we have 
been through Hell. Soon I will be home and then 
I will rest," Shackleton wrote to his wife. 

THE MIRACULOUSLY SURVIVING explorers 
returned to a Europe that had been changed 
beyond recognition by the First World War. 
Many of Shackleton’s companions left for the 
front, where two months later the courageous 
Tim McCarthy was killed in action. Besides the 
countless tragedies of the war, Shackleton’s 
amazing epic voyage was forgotten, even his 
request to award medals to his crew was re-
jected for a long time. But there are people 
who will never forget this explorer. And when 
Shackleton planned a new expedition in 1921, 
eight of the veterans of Endurance signed up 
as volunteers, Frank Worsley among them. But 
this time an even crueller enemy than the ice 
intervened. Barely arriving on South Georgia, 
the 47-year-old Shackleton fell ill and a week 
later died in the arms of his old companion Dr. 
Macklin. 
His grave in Grytviken cites the following words 
from his dairy: "We had suffered, starved and 
triumphed, grovelled down, yet grasped at glo-
ry, grown bigger in the bigness of the whole. We 
had seen God in His splendours, heard the text 
that nature renders. We had reached the naked 
soul of man.” 

ERNEST SHACKLETON 
1874: Born 15 February in Kilkea, Ireland. 
1901: After ten years of service with the Mer-
chant Navy, he was able to join the polar expe-
dition Discovery, led by Robert Scott. Shack-
leton, Scott and Edward Wilson reached the 
southernmost point until that time - 800 km 
from the Pole. 
1908: Led his own expedition to the South 
Pole (called Nimrod, after the ship’s name). He 
reached 156 km from the Pole and made the 
first ascent of Mount Erebus, the highest Ant-
arctic peak. After the failure of the expedition 
he quipped to his wife: "I thought you'd rather 
have a live donkey than a dead lion." He was 
subsequently knighted.
1914: Set off on Endurance to cross the Ant-
arctic. After two years of hardship he managed 
to rescue his men in August 1916. 
1921: Led the Quest expedition, intending to 
circumnavigate the Antarctic continent. On 5 
January 1922, on South Georgia Island, Ernest 
Shackleton died of a heart attack and at his 
wife’s request was buried there, at Grytviken 
whaling base. 
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До 650 коня, 3.3 секунди от 0 до 100 км/ч и 4х4 като никое досега: новото Audi RS 
e-tron GT може да си вади хляба и като влакче на ужасите

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография КОЛЕЛА

ЕЛЕКТРОШОК

В 
последните 7-8 години сме казвали 
"Убиецът на Tesla" за какво ли не - 
от Faraday Future и Lucid Air до най-
малкия Volkswagen ID. 

Това Audi e-tron GT не иска да е убиец на 
нищо. Освен може би на законите на Нютон. 

АКО СЛЕДИТЕ АВТОМОБИЛНИТЕ НОВИ-
НИ, може би ще кажете, че това е просто 
Porsche Taycan с променена физиономия. Но 
това не е особено точно: двата автомобила 
са разработени успоредно и с обединените 
усилия на Porsche и Audi. Те действително 
споделят много неща. Една и съща платфор-

ма, наречена J1. Една и съща 800-волтова 
система, която позволява зареждане при 
цели 270 киловата - рекорд сред съвременни-
те електромобили. Едно и също адаптивно 
пневматично окачване. И, разбира се, една и 
съща батерия с капацитет 93 киловатчаса. 
При Audi обаче използваемият капацитет е 
мъничко по-висок. 
Porsche предлага няколко разновидности на 
своя електромобил, включително и една бю-
джетна - в кавички - версия само със задно 
предаване. При Audi няма чак такъв избор: E-
tron GT идва само в два варианта, и двата -  
със задвижване на четирите колела. 

ОБИКНОВЕНАТА ВЕРСИЯ GT QUATTRO има 
476 конски сили. Което е доста. 
Но тази RS има 598. Които за две секунди и 
половина могат да станат почти 650.
Вземете тази мощност, комбинирайте я 
с моменталния въртящ момент на елек-
тромоторите и специалната двустепенна 
трансмисия, и ще получите машина, която 
може да си изкарва хляба и като влакче на 
ужасите. 

RS версията прави 100 км/ч от място за 
едва 3.3 секунди. Тествали сме и немалко 
бензинови автомобили, способни на нещо 
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598               
к. с. максимална мощност

hp max power

830          
Нм максимален въртящ момент 

Nm max torque

3.3          
секунди 0-100 км/ч
seconds 0-100 km/h

такова. Но усещането няма нищо общо. Тук 
няма никакво изчакване моторът да се раз-
върти и колата да набере скорост. Макси-
малното ускорение идва веднага и буквално 
те стиска за гърлото. И може здравата да 
те изненада, както се случи на нашия опе-
ратор. 
Все пак няма нужда да се отплесваме чак 
толкова. Tesla Model S Long Range е по-бързa 
от 0 до 100 км/ч с една десета. А новият 
Model S Plaid - с повече от секунда. Но аван-
сът на Tesla продължава само докато се дви-
жите по права линия. В завой състезанието 
между това Audi и Model S е като между ге-

пард и хипопотам. 

E-TRON GT ИМА ПО ЕДИН ЕЛЕКТРОМОТОР 
във всяка ос, и електронно разпределение 
на въртящия момент. Има също електронен 
контрол на задния диференциал, и компютър, 
който обработва информацията за пътя 
по няколко хиляди пъти в секунда. Нашата 
тестова кола има и завиващи задни колела 
за по-добра маневреност. Активната аеро-
динамика включва не само повдигащия се 
при определена скорост заден спойлер, но и 
подвижни панели на пода, които осигуряват 
максимално прилепящ ефект. Колкото до   
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Up to 650 hp, 0 to 100 km/h in 3.3 s and a 4x4 like no 
other - the new Audi RS e-tron GT can be used as a 
rollercoaster as well

By KONSTANTIN TOMOV / Photography WHEELS

We've called "Tesla's killer" many 
things over the past several years, 
ranging from the Faraday Future 
and Lucid Air to the smallest Volk-

swagen ID. This Audi e-tron GT does not want to 
kill anything, except for Newton's laws, maybe.

IF YOU FOLLOW AUTOMOTIVE NEWS, maybe 
you might say that this is just a Porsche Taycan 
with a new face. That would not be completely 
accurate - the two cars were developed along-
side each other with the joint efforts of Porsche 
and Audi. They truly share many things - the 
same platform, called the J1. The same 800 
V system, which allows charging at 270 kV - a 
record among modern electric cars. The same 
adaptive air suspension. And of course, the 
same 93-kWh battery. The Audi's usable capac-
ity, however, is a tiny bit higher. 
Porsche offers a few different variants of its 
electric car, including a "budget" version with 
a rear-wheel drive. The Audi does not offer so 
many choices - the E-tron GT comes only in two 
options, both of which have an all-wheel drive. 

THE REGULAR GT QUATTRO VERSION has 
476 hp, which is quite a lot. This RS, however, 

has 598 hp, which can go up to almost 650 hp 
in just 2.5 seconds. Take this power, add it to 
the torque of electric cars and the two-speed 
transmission and you'll get a machine that could 
easily be used as a rollercoaster. 
The RS model goes from 0 to 100 km/h in just 
3.3 seconds. We've tested quite a few gasoline-
powered cars capable of similar feats, but the 
feeling here is vastly different. There is no lag 
before the motor starts spinning and the car 
gains speed. The maximum acceleration comes 
immediately and literally grabs you by the throat. 
It can also shock you, as it did our cameraman. 
There is no need get distracted so much. The 
Testa Model S Long Range accelerates from 0 
to 100 km/h one-tenth of a second faster. The 
new Model S Plaid - by more than a second. 
The Tesla's advantage ends as soon as the 
road curves. The difference between this Audi 
and the Model S when driving down a winding 
road is like the one between a leopard and a 
hippopotamus. 

THE E-TRON GT HAS A MOTOR IN EACH 
AXLE and electronic distribution between the 
front and read differentials, a computer that 
processes information about the road a few 

thousand times a second. Our test car had rear 
wheel steering for better maneuvering. The ac-
tive aerodynamics allow for an extending rear 
spoiler at a certain speed. As far as the battery 
goes, it really weighs as much as a subcompact 
car, but is mounted on the floor, bringing the 
center of gravity down. 
All of this leads to ungodly traction. Literally. We 
have never driven a car of such mass that han-
dles so well. 

THE MASS IN QUESTION IS 2,347 KG, driver 
excluded - this is over 200 kg more than the 
comparable Tesla model. There are two very 
good reasons behind this difference. One is the 
exceptionally complicated battery cooling sys-
tem, thanks to which, the E-tron GT can do as 
many 0-100 km/h accelerations as you wish, at 
least for as long as there is juice in the battery. 
The Model S, on the other hand, does only two 
consecutive maximum accelerations, after which 
it slows down in order prevent overheating.
The second reason for the Audi's bigger weight 
is that the Germans have paid much more at-
tention to noise reduction. Our car's window 
glass had three layers, in order to absorb the 
external noises. The E-tron GT would have 
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been eerily quiet if the engineers had not added 
a special soundtrack. When driving normally, it 
is a futuristic background noise, which changes 
to a turbine noise once you step on the gas 
pedal. 

THE OTHER AMAZING THING IS HOW, given 
its weight and gigantic wheels, this car's ride 
is so smooth. The adaptive air suspension 
comes standard on the RS and as an extra 
on the quattro model - and it's definitely worth 
getting. With this suspension, the car becomes 
a true grand tourer - powerful, yet relaxing 
and fantastically comfortable. You can throw 
your luggage in the back and go on a journey 
across the continent. 
This beautiful picture, however, has two little 
cracks in it. The first one is that the space for 
your luggage is not all that great. The E-tron GT 
comes with an 81-liter trunk in the front, where 
the charging cables are stored, and a 350-liter 
trunk in the back, which is decent, but that is 
until you recall the Tesla's 700-plus liters. 

THE SECOND THING IS YOU'D NEED a con-
tinent with enough charging stations. The range 
on a single charge is between 430 km and 472 

km, according on WLTP's test. After travelling 
200 km, we had another 86 km left. These fig-
ures, however, are probably the bare minimum 
range, because we drove the car like it owes us 
money and did around twenty maximum accel-
erations. We believe that if you drive it energeti-
cally, while enjoying it, you could get a range of 
around 350 km. 
This is plenty for Europe, where there is a rather 
dense network of quick charging stations, where 
you can add 100 km to the range with five min-
utes of charging. 

THE INTERIOR COULD BE A BIT DISAPPOINT-
ING for the science fiction fans, because it is 
quite regular. The seats are wonderful, although 
the slanted roof in the rear will trouble the taller 
passengers. Leg room is plentiful, as well as the 
small storage compartments.  
The E-tron GT has two big screens - one is the 
multimedia and the other serves as an instru-
ment panel in front of the driver. Their graph-
ics and resolution are beyond praiseworthy. 
The navigation system has a 3D effect and will 
make you dream of becoming an explorer. The 
car is constantly connected to the Internet and 
can read you the weather forecast or the current 

news at any time, although the way the com-
puter's speech sounds can be improved. 
Even the standard quattro model, which costs 
around 203,000 leva, is impressively equipped - 
power heated seats, three-zone climate control, 
blue tooth connectivity for two phones, adaptive 
air suspension, glass roof. 

THE PRICE JUMPS TO 276,000 leva for the 
RS, but that adds an active rear differential, a 
Bang & Olufsen audio system, matrix lights and 
20-inch wheels. This price is a whopping 25,000 
leva less than the expected price of the Model 
S Plaid. If you find it too cheap, however, there 
are plenty of options you could purchase that 
would make your accountant go nuts - 10,000 
leva for an individual color, 10,000 for leather 
seats, 9,000 leva for the carbon styling pack-
age and another 9,000 leva for a carbon fiber 
roof, 6,500 leva for the tungsten-carbide-coated 
brake disks, and another grand for painted cali-
pers...
The final price could add up to be quite hefty. 
The e-tron GT, however, is not merely a quick 
and comfortable electric car. It finally came to 
prove that the electric era can offer exiting cars. 
And that's worth the money. 

TECHNOLOGY
WHEELS
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 терията, тя наистина тежи почти колко-
то цяло трабантче, но е монтирана в пода и 
смъква чувствително общия център на те-
жестта. 
Ефектът от всичко това е неземно сцепле-
ние. В буквалния смисъл. 
Никога не сме карали кола с такава маса, 
която да се държи по този начин в завой.

ВЪПРОСНАТА МАСА Е 2347 КИЛОГРАМА без 
шофьора - с над двеста повече от сравнима-
та Tesla. Но за тази разлика има две много 
добри причини. Едната е изключително слож-
ната система за охлаждане на батерията. 
Благодарение на нея E-tron GT може да пра-
ви изстрелвания от 0 до 100 км/ч колкото 
искате пъти - или поне докато има енергия 
в батерията. Докато Model S дава макси-
малното ускорение само първите два пъти, 
и след това чувствително забавя темпото, 
за да избегне прегряване. 
Втората причина за по-високото тегло на 
Audi е, че германците са отделили далеч по-
вече внимание на шумоизолацията. В наша-
та кола дори стъклата са трислойни, за да 
поглъщат всякакви външни шумове. E-tron GT 
щеше да бъде направо плашещо тихо, ако ин-
женерите не му бяха добавили специален са-
ундтрак. При спокойно движение той е като 
футуристичен фонов шум. При настъпен пе-
дал се променя във вой на турбина. 

ДРУГОТО ИЗУМИТЕЛНО НЕЩО Е КАК при 
това тегло, и при тези гигантски джанти, 
тази кола успява да вози толкова меко. Адап-
тивното въздушно окачване е серийно за RS 

и опция при quattro версията - и определено 
си заслужава. С него това е истински гранд 
турър - мощен, но и отпускащ и фантастич-
но комфортен. Мятате отзад куфарите си и 
потегляте на пътешествие из континента. 
В тази мечтана картина обаче има и две 
малки пукнатинки. Първо, мястото за ку-
фарите не е чак смайващо. E-tron GT има 
81-литров багажник отпред, но там влизат 
кабелите за зареждане, и 350 литра отзад. 
Това е прилично, но само докато се сетите, 
че при Tesla е над 700 литра. 

И ВТОРО, ЩЕ ТРЯБВА ДА СИ ИЗБЕРЕТЕ 
континент с достатъчно зарядни станции. 
Обхватът с едно зареждане е между 430 и 
472 километра по теста на WLTP. Ние след 
200 изминати километра имаме заряд за още 
86. Но това е по-скоро възможният минимум 
- при ожесточено настъпване и двайсетина 
максимални ускорения. Смятаме, че ако ка-
рате енергично, наслаждавайки се все пак на 
колата, спокойно ще направите 350. 
Това е предостатъчно за Европа, където 
вече има добра мрежа от бързи станции с 
прав ток. На такава станция можете да 
добавите 100 километра обхват за пет ми-
нути. 

ИНТЕРИОРЪТ МОЖЕ ДА РАЗОЧАРОВА МАЛ-
КО любителите на фантастиката, защото 
е съвсем нормален. Седалките са чудесни, 
макар че скосеният таван отзад ще опира 
в главите на по-високите пътници. Място-
то за краката е изобилно, както и тези за 
дребни вещи. 

E-tron GT има два големи екрана - един за мул-
тимедията и втори, който замества прибо-
рите пред шофьора. Графиката и резолюция-
та им са над всякаква похвала. Навигацията 
има триизмерен ефект и ще ви подтикне 
към изследователски мисии. Колата има по-
стоянна връзка с интернет и може по всяко 
време да ви прочете на глас прогнозата или 
текущите новини - макар и с дървения глас 
на компютъра от "Седморката на Блейк". 
Дори и стандартната quattro версия, която 
струва около 203 000 лева, е богато оборуд-
вана: електрически седалки с подгряване, 
тризонов климатроник, блутуут с едновре-
менно свързване на два телефона, адаптив-
но въздушно окачване, стъклен покрив. 

ПРИ RS ЦЕНАТА ОТСКАЧА до цели 276 000 
лева. Но пък добавя активния заден дифе-
ренциал, аудио от Bang & Olufsen, матрични 
светлини, 20-цолови джанти. Това е с цели 
25 хиляди лева под очакваната цена на Model 
S Plaid. Но ако ви изглежда твърде евтино, 
има достатъчно опции да подлудите счето-
водителя си - 10 000 лева допълнително за 
индивидуален цвят, 10 000 за кожен салон, 9 
000 лева за карбоновия пакет и още толкова 
за карбонов покрив, 6500 за спирачки с покри-
тие от волфрамов карбид, и още хилядарка, 
за да са цветни спирачните апарати... 
Накрая сметката може да ви се стори дос-
та солена. Но e-tron GT не е просто бърз и 
комфортен електромобил. Той най-после ни 
доказва, че и в електрическата ера колите 
ще могат да ни развълнуват. И затова си 
струва цената. 
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КИНО     
КРУЕЛА // Eдна от най-прочутите анима-
ционни злодейки възкръсва - и този път 
ще е от плът и кръв. И даже не каква да 
е плът и кръв, а тези на Ема Стоун (La 
La Land, "Южнячки"). Тази комедийна драма 
отново ни среща с Круела де Вил от "101 
далматинци" (Злобара ДеМон за онези, 
които са чели книгата) и ще ни разясни 
защо младата и амбициозна дизайнерка 
стига до крайностите, които познава-
ме. Партнират разкошната Ема Томпсън, 
Марк Стронг, Пол Уолтън Хаузър и други. 

По кината от 23 май

CINEMA  
CRUELLA // One of the most notorious car-
toon villains has been resurrected - and this 
time it will be of flesh and bone. And not even 
anybody's flesh and bone, but those of Emma 
Stone (La La Land, "Southerners"). This com-
edy drama meets us again with Cruella de Vil 
from "101 Dalmatians" (the Malicious DeMon 
for those who have read the book) and will 
explain why the young and ambitious designer 
reaches the extremes we know. The gorgeous 
Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walton 
Hauser and others are collaborating.

In theatres from May 23

КОНЦЕРТ        
АРА МАЛИКЯН // Ливанец от арменски 
произход и с испански паспорт, Маликян 
е някогашното дете-чудо на цигулката и 
един от най-популярните съвременни из-
пълнители. Дори да не сте се сблъсквали с 
колоритните му живи изпълнения, вероят-
но познавате музиката му от саундтрака 
към филми като "Говори с нея" на Алмодо-
вар или "J: Beyond Flamenco" на Карлос Са-
ура. Концертите в България са при всички 
мерки за безопасност и една трета капа-
цитет на залите.  

17 май - Пловдив, 18 и 19 май - София,  
20 май - Варна

CONCERT
ARA MALIKIAN // A Lebanese of Armenian origin 
and with a Spanish passport, Malikian is the one-
time child prodigy of the violin and one of the 
most popular contemporary performers. Even if 
you haven't encountered his colourful live per-
formances, you probably know his music from 
the soundtrack to movies like "Talk to Her" by 
Almodovar or "J: Beyond Flamenco" by Carlos 
Saura. The concerts in Bulgaria are subject to 
all Covid precautionary measures and one third 
of the capacity of the halls will be occupied.

17 May - Plovdiv, 18 and 19 May- Sofia, 20 
May - Varna

ДЕТСКИ КНИГИ
ДРАКОНЧЕТО РИНТИ // Историята на 
едно момче, което умее да вижда със сър-
цето си, и на едно драконче, което обича 
ябълки и играе на плейстейшън. "Дракон-
чето Ринти" е дебютната детска книжка 
на Доника Ризова - журналист и един от 
водещите специалисти по PR в България, 
а също приятел и редовен автор на The 
Inflight Magazine. Красивите илюстрации 
към книжката са дело на Мира Миросла-
вова.

Издателство "Мармот"

CHILDREN'S BOOKS      
RINTI THE DRAGON // The story of a boy who 
can see with his heart, and of a dragon who 
loves apples and plays with a PlayStation. 
"Rinti the Dragon" is the debut children's book 
of Donika Rizova - a journalist and one of the 
leading PR specialists in Bulgaria, as well as a 
friend and regular author of The Inflight Maga-
zine. The beautiful illustrations to the book are 
the work of Mira Miroslavova.

Marmot Publishing House

EN
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НА ЖИВО
ОRATNITZA И БАЛКАНДЖИ // С пролетта 
най-после се завръща музиката на откри-
то - и на живо. Две от най-свежите съвре-
менни български групи ще открият тър-
жествено най-новата сцена за музика у 
нас - Арена София на столичния колодрум. 
Oratnitza, които комбинират фолклорни-
те мотиви с австралийско диджъридуу, 
сами определят стила си като "етнобас". 
"Балканджи" нашумяха със специфичния си 
фолк-метъл стил и с участията на Spirit 
of Burgas. 

22 май, Арена София

LIVE 
ORATNITZA AND BALKANJI // In the spring, 
music in the open - and live - finally returns. 
Two of the brightest contemporary Bulgarian 
bands will ceremoniously open the newest 
stage for music in this country - Arena Sofia 
at the capital's racetrack. Oratnitza, who com-
bine folk motifs with Australian didgeridoo, de-
fine their style as "ethnobass". "Balkanji" rose 
to fame with their specific folk-metal style and 
with their participations in the Spirit of Burgas 
Festival.

22 May, Arena Sofia

КЛАСИКА
МАРИН АЛСОП // Незапомнената поредица 
от звезди на сцената на зала "България" 
ще продължи през май с Марин Алсоп. Уче-
ничка на Ленард Бърнстейн и носителка на 
"Грами", тя е определяна от мнозина като 
най-добрата жена диригент. Ние по-скоро 
бихме казали, че е един от най-добрите 
диригенти в света изобщо. В две поредни 
вечери българската публика ще може да 
се убеди, и да чуе Академичната увертю-
ра и Симфония номер 2 от Йоханес Брамс.  

20 и 21 май, зала България

CLASSICAL MUSIC
MARIN ALSOP // The unprecedented series of 
stars on the stage of Bulgaria Hall will continue 
in May with Marin Alsop. A student of Leonard 
Bernstein and a Grammy winner, she has been 
described by many as the best female conduc-
tor. We would rather say that she is one of the 
best conductors in the world. In two consecu-
tive evenings, the Bulgarian audience will get 
convinced of this and listen to the Academic 
Overture and Symphony No. 2 by Johannes 
Brahms.

20 and 21 May, Bulgaria Hall

КНИГИ
THE TYRANNY OF BIG TECH // Някога те 
започнаха като носители на свободата, на 
достъпа до информация и на мобилността. 
Днес обаче гиганти като Google, Facebook 
и Apple са се превърнали в техно-олигар-
хии с огромна икономическа и политическа 
мощ, които застрашават самите основи 
на класическата демокрация. Това твърди 
американският сенатор от Републикан-
ската партия и бивш главен прокурор на 
Мисури Джош Хоули в новата си книга, 
която бързо се превърна в бестселър. 

Издателство Regnery Publishing

BOOKS
THE TYRANNY OF BIG TECH // They once start-
ed as bearers of freedom, of the access to infor-
mation and mobility. Today, however, giants such 
as Google, Facebook, and Apple have become 
techno oligarchies with enormous economic and 
political power that threaten the very founda-
tions of classical democracy. This is stated by 
the American senator from the Republican Party 
and former Attorney General of Missouri Josh 
Hawley in his new book, which quickly became 
a bestseller.

Regnery Publishing

EN
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5 неща, които правят "Къмпинг Градина" една от любимите дестинации в България

Текст ЯНА МИТКОВА 
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Да избереш перфектното място за морска 
почивка не е лесна работа: целта е в рам-
ките на седмица или две да събереш прежи-
вявания за цяла година, и в същото време да 
си починеш хубаво. На пръв поглед - трудно 
съвместими задачи. Но има и места, къде-
то те могат чудесно да съвпаднат, и "Към-
пинг Градина" е от тези редки примери. 
Това емблематично място на 30 км южно 
от Бургас е удивителна комбинация от 
привидни противоположности: непринуде-
ността и досегът с природата, който само 
един къмпинг може да даде, в комбинация с 
лукса и личното пространство на прести-
жен хотел, и даже отлични възможности да 
пренесете офиса си на метри от морето. 

НАЙ-СТАРИЯТ КЪМПИНГ В БЪЛГАРИЯ
„Градина“ е прочут отдавна, но повечето 
хора не знаят, че това всъщност е най-
старият къмпинг в България. Появил се е 
дори преди туризма в съвременния му вид. 
Още през втората половина на XIX век 
местни фермери започнали да отглеждат 
плодове и зеленчуци в крайморските гра-
дини и през летните месеци опъвали свои 
лагери на самия плаж, за да се грижат за 
реколтата си. Оттам идва и името на 
местността - „Градина“. 
Разбира се, самият къмпинг се появява дос-
та години по-късно. А след това преживява 
още една трансформация, за да се превърне 
в днешното модерно място: с луксозни ди-
зайнерски бунгала с тераси, както и с елек-
трифицирани и водоснабдени парцели за 
каравани. Който и двата варианта да избе-
рете, възможността вечер да заспите под 
обсипаното със звезди небе е гарантирана. 

ЛУКС И БАНИЧКИ
Само допреди няколко години да отидеш на 
къмпинг в България, за да си сред природа-
та, означаваше доброволно да се лишиш 
от неща като удобно легло, течаща топла 
вода и нормални санитарни условия. Слава 
Богу, днес не се налагат никакви жертви. 
„Градина“ обещава безукорни удобства как-
то за обитателите на луксозните си бун-
гала, така и за онези, които биха предпоче-
ли свободата на собствената си каравана. 
Колкото до храната, тукашната баничар-
ница отдавна се е прочула по цялото южно 
Черноморие и немалко хора се отбиват 
дори само пътьом, за да си припомнят вку-
са на неповторимото й гьозлеме. Плажните 
ресторантчета предлагат разнообразие на 
съвсем прилични цени, а ако искате пълна 
самостоятелност, къщичките са изключи-
телно богати откъм кухненско оборудване. 

ПЯСЪК И ЩЪРКЕЛИ
4-километровият плаж на Градина открай 
време се слави като един от най-хубавите 
в България. Върху финия му пясък на първа 
линия са разположени и най-луксозните VIP 
бунгала на къмпинга, които настаняват 
между четирима и шестима с гледка от 
терасата, на която трудно ще устоите. 
За разлика от толкова други места по бъл-
гарското Черноморие, тук усещането за 
връзка с природата ни най-малко не е загу-
бено. В потвърждение на това, върху веков-
ните дървета в комплекса са свили гнезда 
няколко двойки щъркели. 
А когато тукашното спокойствие ви заре-
ди напълно батериите, къмпингът предла-
га и доста по-активни развлечения и водни 
спортове. 

ИЗКУСТВОТО НА СЪРФА
Разположението на залива създава чудесни 
условия за каране на сърф, кайтсърф, уинд-
сърф и още дузина водни спортове. Сърф 
училището на „Къмпинг Градина“ си създаде 
много добра репутация през годините. Тук 
ще ви научат на основите буквално за два 
дни, и ще ви предадат всички тънкости на 
сърфа в рамките на една нормална почивка. 

ОСТРОВИТЕ СВЕТИ ИВАН И СВЕТИ ПЕТЪР
От „Градина“ се разкрива и гледка към най-
големия български черноморски остров Св. 
Иван.  Само на километър северно от ста-
рия град на Созопол, той се простира на 660 
декара площ - и на три хилядолетия назад в 
миналото. Още през VII век преди Христа 
тук е имало тракийско светилище, а през 
средновековието на острова се е издигал 
манастирът "Света Богородица", един от 
важните книжовни центрове на Първото и 
Второто българско царство. 
Свети Иван и близкият Свети Петър са 
и природни резервати, дом на над 70 вида 
птици, включително на най-големите у нас 
колонии на средиземноморски и жълтокраки 
чайки. Островите са много приятна дес-
тинация за дневна разходка - само имайте 
предвид, че в началото на лятото, когато 
гнездят чайките, достъпът е ограничен. 

СЕЗОНЪТ Е ОТ МАЙ
Тази година къмпингът отвори врати 
през май, с двойно повече луксозни бун-
гала и с отстъпки, достигащи до 20%. 
Повече информация може да откриете 
на campinggradina.com.
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Five things which make Camping Gradina one of the favorite destinations in Bulgaria

By YANA MITKOVA 

To choose the perfect place for a seaside holiday 
is not an easy job: the purpose is to collect experi-
ences for a whole year just in a week or two while 
having a good rest as well. At first sight these are 
two incompatible tasks. But still there are plac-
es where they can coincide perfectly well and 
Camping Gradina is one of these rare examples. 
This emblematic place located 30 km south of 
Burgas is a unique combination of seemingly op-
posite features: the ease and contact with nature 
which only a campsite can offer combined with 
the luxury and the personal space of a prestigious 
hotel and even excellent opportunities to transfer 
your office just a few meters from the sea.

THE OLDEST CAMPSITE IN BULGARIA
Gradina has been famous for long but most peo-
ple don’t know that it is actually the oldest camp-
site in Bulgaria. It appeared even before tourism 
in its contemporary form.
As early as the second half of the 19th century, 
local farmers started growing fruit and vegeta-
bles in the gardens near the sea and during the 
summer months they made their camps on the 
beach in order to be able to take care of their 
crops. Hence, the name of the place - “Garden”.
The campsite itself appeared of course many 
years later. And after that it went through an-
other transformation in order to turn into the pre-
sent contemporary place: with luxurious stylish 
bungalows with terraces as well as with places 
for caravans supplied with electricity and water. 
Whichever option you may choose the oppor-
tunity for falling asleep under the starry sky is 
guaranteed.

LUXURY AND PASTRIES
Only a few years ago to go to a campsite in Bul-
garia in order to be close to nature meant vol-
untarily giving up things like a comfortable bed, 
running hot water and  normal sanitary condi-

SUMMER  
RECIPE

tions. Thank God, today you don’t have to make 
any sacrifices. Gradina promises full comfort 
both for the inhabitants of the luxury bungalows 
and for those who would prefer the freedom of 
their own caravan.
As far as food is concerned, the local pastry 
shop has long been famous on the southern 
Black Sea coast and many people stop by just 
to remember the taste of its unique “gyozleme” 
(type of pastry).
The small beach restaurants offer a great vari-
ety at reasonable prices and if you would like to 
be completely independent, the cottages have a 
lot of kitchen equipment inside. 

SAND AND STORKS
The four-kilometer beach of Gradina has always 
been one of the best in Bulgaria. The most luxu-
rious VIP bungalows of the campsite are situated 

on the fine sand on first line; they are intended 
for four to six persons and have a view from the 
terrace which you could hardly resist. Unlike so 
many other places on the Bulgarian Black Sea 
coast here the feeling for connection with the 
nature is at least not lost. In confirmation of this, 
several pairs of storks have their nests in the 
century-old trees  of the complex. And after hav-
ing fully charged your batteries with the tranquil-
ity, the campsite offers also more active types of 
entertainment and water sports.

THE ART OF SURFING
The location of the bay offers perfect condi-
tions for surfing, kitesurfing, windsurfing and 
also a dozen water sports. The surfing school 
of Camping Gradina has made a very good 
reputation throughout the years. Here you will 
learn the basics literally in two days as well as 
the ins and outs of surfing within the period of 
your vacation.

THE ISLANDS OF ST. IVAN AND ST. PETER
From Gradina you can have a view to the biggest 
Bulgarian Black Sea island St. Ivan. Situated 
only a kilometer to the North of the Old town of 
Sozopol on an area of 660 dca dating back three 
millennia ago. As early as the 7th century BC 
there was a Thracian sanctuary here and in the 
Middle Ages the monastery of the Holy Mother 
of God, one of the important literary centers of 
the First and Second Bulgarian Kingdom was 
built on the island.
St. Ivan and the nearby St. Peter are also natu-
ral reserves and are the home of more than 70 
types of birds including the biggest colonies of 
Mediterranean and yellow-legged gulls in the 
country. The islands are a very pleasant destina-
tion for a walk during the day – you only have to 
bear in mind that in the beginning of the summer 
when the gulls nest, access is limited. 

THE SEASON STARTS IN MAY
This year the campsite opened in May with 
twice more luxury bungalows and with dis-
counts reaching 20%. For more information, 
please, visit www.campinggradina.com 
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Текст КАЛИН НИКОЛОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

12 НЕУСТОИМИ 
ПРИЧИНИ ДА 

ВИДИТЕ РОДОС 

Перлата на Додеканезите е 
съчетала най-доброто от гръцката, 
италианската и източната култура -  
и най-после е лесно достъпна 
благодарение на "България Еър"

The pearl of the Dodecanese islands 
has reconciled the highlights of Greek, 
Italian, and Eastern cultures –and it is 
finally accessible thanks to Bulgaria Air

TWELVE IRRESISTIBLE REASONS 
TO SEE RHODES

Гърция отдавна вече е неотменна част от лятната почивка 
на повечето българи. Но някои от най-забележителните й 
части си остават сравнително слабо познати за нас, най-
вече заради липсващите досега удобни връзки. Но от тази 
пролет Bulgaria Air предлага директни полети до няколко от 
най-атрактивните острови в Средиземноморието, начело с 
Родос (от 89 евро в посока, air.bg). 
Този остров от групата на Додеканезите, по-близък до Азия, 
отколкото до Европа, наистина има какво да предложи. Глав-
ният му град е построен от рицарите-хоспиталиери преди 
прогонването им към Малта, и е паметник на културното 
наследство на ЮНЕСКО. Вековете на интензивен обмен с 
Близкия изток, съчетани с трите десетилетия италианско 
владичество в началото на ХХ век, са родили една от най-бо-
гатите и интересни кухни в цялото Средиземноморие. Един-
ственият недостатък е, че това обикновено привлича по 1.9 
милиона туристи годишно. Но 2021 ви дава редкия шанс да му 
се насладите без обичайните тълпи. Ето десет причини да 
включите Родос в плановете си за това лято. 
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Greece has long been an integral part of most Bulgarians’ sum-
mer vacation. However, some of its most remarkable parts remain 
relatively unknown to us, mostly due to the lack of convenient 
transport connections. But as of this spring, Bulgaria Air is of-
fering direct flights to several of the most attractive islands in 
the Mediterranean, starting with the Rhodes (from EUR 89 per 
direction, air.bg). 
This islands from the groups of the Dodecanese islands, which is 
closer to Asia than it is to Europe, truly has something to offer. Its 
main town was built by the Knights Hospitaller before they were 
banished in the direction of Malta, and it is a UNESCO cultural 
heritage site. The centuries of intensive cultural exchange with the 
Middle East combined with three decades of Italian rule at the start 
of the 20th century, have created one of the richest and most fas-
cinating cuisines in the entire Mediterranean. The only drawback 
is that this usually draws a crowd of 1.9 million tourists a year. But 
2021 is giving you the rare chance to enjoy it without the usual 
crowds. Here are ten reasons to include Rhodes in your plans for 
the summer. 

By KALIN NIKOLOV / Photography SHUTTERSTOCK
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НАЙ-НОВАТА ЧАСТ НА ГЪРЦИЯ
THE YOUNGEST PART OF GREECE
Макар да е населяван от говорещо гръц-
ки население вече почти три хилядолетия, 
Родос е всъщност една от последните 
територии, присъединили се към незави-
сима Гърция. Всъщност трябва да изми-
нат цели 127 години между обявяването 
на независимостта на гръцката държава 
и присъединяването на Додеканезите към 
нея през 1948. 
"Додеканези" буквално означава 12-те ос-
трова на гръцки - въпреки че всъщност 12 
са само главните острови от тази група, 
а към тях има още 93 по-малки. Родос е 
най-големият. През вековете отделните 
части на архипелага са имали различна 
съдба. Родос е бил в ръцете на Източната 
Римска империя, след това близо две сто-
летия е цитадела на рицарите-хоспита-
лиери, преди да бъде завзет от Сюлейман 
Великолепния. През първата половина на 
ХХ век островът е под италианска власт 
и чак мирните договори след края на Вто-
рата световна война го правят част от 
Гърция. 

Despite the fact they have been populated by 
a Greek population or nearly three millennia 
now, Rhodes is actually one of the last ter-
ritories to join independent Greece. A whole 
127 years passed between the declaration of 
independence of the Greek country and the 
Dodecanese islands joining it in 1948. 
“Dodecanese” literally means the twelve is-
lands in Greek – despite the fact that those 
twelve are only the main islands from this 
group and that there are 93 smaller islands ad-
joining them. Rhodes is the largest one. Over 
the centuries, different parts of the archipela-
go have met with the same fate. Rhodes was 
in the hands of the East Roman Empire, then 
for nearly two centuries it was a citadel of the 
Knights Hospitaller, before being taken over by 
Suleiman the Magnificent. During the first half 
of the 20th century, the island was under Ital-
ian governance and it wasn’t until the peace 
treaties after World War Two that it became 
part of Greece. 

ДВОРЕЦЪТ НА ВЕЛИКИЯ МАГИСТЪР
THE PALACE OF THE GREAT 
MAGISTRATE
Орденът на рицарите на болницата на 
Свети Йоан в Йерусалим (или накратко - 
хоспиталиерите) е създаден в Светите 
земи през 1099 година, след Първия кръс-
тоносен поход. Когато Йерусалим пов-
торно е завзет от арабите, рицарите 
преместват седалището си на Родос и 
остават тук две столетия, преди осман-
ците да ги прогонят отново, този път 
към Малта. 
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До наши дни чудесно е запазен дворецът 
на Великия магистър на ордена. Познат 
като Кастело, той е един от съвсем ред-
ките образци на готическа архитектура в 
нашата част на света, и приютява дос-
та любопитен музей. 

The Order of Knights of the Hospital 
of Saint John of Jerusalem (or the 
Knights Hospitaller for short) was 
created in the Holy Land in 1099, 
after the first Crusade. When Jeru-
salem was once again taken over 
by the Arabians, the knights moved 
their headquarters to Rhodes and 
remained there for two centuries 
before the Ottomans chased them 
away yet again, this time towards 
Malta. 
Nowadays, the palace of the order’s 
Great Magistrate is perfectly preserved. 
Known as Castello, it is a rare example of 
Gothic architecture in our part of the world, 
and it is home to a fascinating museum. 

ЛИНДОС
LINDOS
Това живописно, но и спокойно рибарско 
селце с нищо не подсказва, че съществува 
на това място и под това име вече три 
хиляди години (основано е от цар Тлеполем 
през Х век преди Христа). Над очарова-
телните бели къщички се издига отлично 
запазеният каменен Акропол. В миналото 
мястото бе магнит за художници и музи-
канти, а няколко световни звезди все още 
притежават къщи тук - например Дейвид 
Гилмор от Pink Floyd. 
Линдос има нелош плаж, но алтернатив-
но може да отскочите и до близкия залив 
Свети Павел, където апостолът за пръв 
път е стъпил на брега на острова през 51 
година след Христа. 
Линдос е на около 40 километра от глав-
ния град, което ни напомня какво пропус-
нахме да ви кажем в самото начало: чу-
десна идея е да си вземете автомобил или 
поне скутер под наем. 

This picturesque, yet peaceful fishing village 
makes no hint that it has existed in this location 
and under this name for three thousand years 
(it was founded by Tsar Tlepolem during the 
10th century B.C.). The perfectly preserved 
stone Acropolis towers over the lovely white 
cottages. In the past, the place was a magnet 
for artists and musicians, and several world-
known celebrities still own homes here – for 
instance, David Gilmour from Pink Floyd. 
Lindos also has a decent beach, but as an al-
ternative you could hop over to the nearby bay 
Saint Paul, where the apostle first set foot on 
shore in the year 51 A.D. 
Lindos is about 40 km from the main city, 

which reminds us that we left something out at 
the very beginning: it’s a great idea to rent a 
car or at least a scooter. 

ЗАЛИВЪТ АНТЪНИ КУИН
ANTHONY QUINN’S BAY
Ако веднага сте си представили великия 
актьор да танцува сиртаки в ролята на 
Зорба Гърка, не ви упрекваме. Но всъщ-
ност "Зорба" е сниман на Крит, а тукаш-
ното име е в чест на снимките на друга 
кинолента с участието на Куин - "Оръди-
ята на Навароне". Зад гръмкото име се 
крие всъщност едно чаровно скалисто за-
ливче с малък плаж и изумително прозрач-
на вода. Наблизо има и приятна таверна с 
прясна риба. Можете да стигнете до за-
ливчето с лодка от Родос. 

If the great actor dancing a sirtaki as Zorba the 
Greek is what came to mind, we don’t hold that 
against you. But actually, “Zorba” was filmed 
on Crete, and this location's name was in hon-
our of another reel starring Quinn – “The Guns 
of Navarone”. The reason for this formidable 
name is actually a charming little rocky bay 
with a small beach and stunningly clear water. 
There is also a nice tavern nearby with fresh 
fish. You can reach the bay with a boat from 
Rhodes. 

ДОЛИНАТА НА ПЕПЕРУДИТЕ
VALLEY OF THE BUTTERFLIES
Петалудес е малко селце, съвсем близо до 
което се намира прословутата Долина на 
пеперудите. Заради високата влажност 

това закътано местенце е дом на някол-
ко хиляди разновидности на тигровата 
пеперуда (Euplagia quadripunctaria). Между 

май и юли те буквално покриват всеки 
квадратен сантиметър от пейзажа. 

Гледката на моменти е просто за-
шеметяваща - или щеше да бъде, 
ако великолепието на пеперуди-
те не привличаше и хиляди ту-
ристи с фотоапарати. 
През есента долината е иди-
лично спокойна и може да не 
срещнете никого. Но ги няма и 
пеперудите. 

Petaloudes is a small village in the 
immediate vicinity of Valley of the 

Butterflies. Due to the high humidity, 
this hidden place is home to several 

thousand varieties of the tiger butterfly 
(Euplagia quadripunctaria). Between May 

and July, they literally cover every square 
inch of the landscape. The view is absolutely 
stunning at times – or at least, it would have 
been, if the magnificence of the butterflies did 
not attract thousands of camera-wielding tour-
ists. 
During the autumn, the valley is perfectly calm 
and you might not see a single soul. But alas, 
by then the butterflies have disappeared as 
well. 

МОРЕ И СПОРТ
SEASIDE AND SPORTS
Родос е една от най-добрите дестинации 
за кайтсърфинг в източното Средизем-
номорие. Особено популярен център на 
този спорт е Прасониси, на южния край 
на острова, където се смесват водите на 
Егейско и Средиземно море. През зимата 
това е островче, но през летния сезон 
заради по-ниските нива на водата се пре-
връща в полуостров. Мястото е напълно 
подходящо и за уиндсърфинг. 

Rhodes is one of the greatest kiteboarding 
destinations in the Eastern Mediterranean. 
Prasonisi is an especially popular hub for this 
sport on the southern end of the island, where 
the waters of the Aegian and Mediterranean 
Seas become one. During the winter, this is 
an island, but during the summer season, due 
to the low water level, it becomes a peninsula. 
The place is also great for windsurfing. 

ВИЛАТА НА МУСОЛИНИ
MUSSOLINI’S VILLA
Италианският диктатор обичал Родос и 
нерядко идвал да си почине на острова. А 
днес можете не само да разгледате ви-
лата, в която е отсядал, но дори и да я 
купите. 
Всъщност не точно да купите: гръцкият 
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НЕВИДИМИЯТ КОЛОС
THE INVISIBLE COLOSSUS
Родос е уникално място най-вече заради фа-
кта, че най-прочутата му атракция не съ-
ществува вече от 2247 години. 
Родоският колос, едно от седемте чудеса 
на древния свят, е бил 33-метрова статуя 
на слънчевия бог Хелиос, издигната на входа 
на пристанището. Едва три поколения са й 
се порадвали, преди да бъде разрушена от 
земетресение през 226 година преди Хрис-
та. Но мястото, където се е издигала, е за-
пазено и нищо не ви пречи да дадете воля на 
въображението си. Снимките от пристана 
по залез са вече утвърдено Instagram клише -  
но това не бива да ви спира. 

Rhodes is a unique place mostly due to the fact 
that its most popular attraction has existed for 
2,247 years. 
The Colossus of Rhodes, one of the seven 
wonders of the ancient world, was a 33-metre 
statue of the sun-god Helios erected at the en-
trance of the harbour. Only three generations 
had the benefit of admiring it, before it was de-
stroyed by an earthquake in 226 B.C. But the 
location where it stood has been preserved and 
it is just waiting for you to unleash your imagi-
nation. Pictures from the pier at sunset are now 
a well-established Instagram cliché, but this 
should not stop you. 
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фонд, създаден да разпродаде част от ак-
тивите на държавата с цел погасяване на 
дълга, е включил Вила де Веки в списъка 
за отдаване под дългосрочен наем, за 50 
години. 
Построена от граф Чезаре де Веки, дълго-
годишен губернатор на острова и съвет-
ник на Мусолини, вилата се намира близо 
до Архангелос на източния бряг, само на 25 
км от Родос. Кацнала е на склона на хълма 
Профитис Илиас, който е и най-високата 
точка на острова. Наблизо е и красивият 
средновековен манастир Айос Нектариос. 

The Italian dictator loved Rhodes and often 
came to vacation on the island. And today you 
have the chance to not only tour the villa where 
he stayed, but to even purchase it. 
Well, not exactly purchase: the Greek fund 
created to sell some of the country’s assets 
for the purpose of repaying debt, included Villa 
de Vecchi in the list for long-term renting, for 
50 years. 
Built by Cesare de Vecchi, long-time governor 
on the island and advisor to Mussolini, the villa 
is located near Archangelos on the east coast, 
only 25 km from Rhodes. It is perched on the 
hill Profitis Ilias, which is also the highest peak 
of the island. The beautiful medieval monas-
tery Agios Nektarios. 

ПАРКЪТ РОДИНИ
RODINI PARK
Според местните гидове това е най-
старият парк в целия свят. Трудно дока-
зуемо твърдение, но иначе няма спор, че 
мястото е приятен начин да намерите 
прохлада. През гъстата зеленина тече 
рекичка, образуваща красиви вирчета и 
водопади. Разходката по алеите и дърве-
ните мостчета на Родини е чудесен начин 
да стимулирате храносмилането си след 
задължителния обилен обяд. Което авто-
матично ни отвежда до...

According to local guides, this is the oldest 
park in the entire world. It is a difficult state-
ment to prove, but there is no doubt it is a 
nice place to cool off. There is a creek flow-
ing through the thick greenery, which creates 
beautiful ponds and waterfalls. A walk along 
the pathway and the wooden bridges at Rodini 
are a perfect way to stimulate digestion after 
the mandatory generous lunch. Which auto-
matically leads us to...

МЕСТНАТА КУХНЯ
LOCAL CUISINE
Вече споменахме, че родоската кулинарна 
традиция е черпила от всякакви източни-
ци - от османски до италиански. Но тя не 
изневерява и на традиционните 
гръцки вкусове. Непременно пробвайте ха-

рактерната "питарудя" - нещо като кюф-
тенца от нахут, домат и, понякога, кайма. 
Естествено, не липсват и сармички (дол-
мадакя), само че тук освен с ориз те чес-
то се пълнят и с леща. Местен специали-
тет е и ризотото, приготвено в мастило 
от сепия. 

We already mentioned that the Rhodes culi-
nary history has had all sort of international 
input – from Ottoman all the way to Italian. But 
it does not fail the traditional 
Greek taste. The characteristic “pitaroudia” is 
also a must-try – it resembles meatballs made 
from chickpeas, tomato and at times, minced 
meat. Naturally, there is no shortage of stuffed 

Родос е една 
от най-добрите 
дестинации за 
кайтсърфинг 
в източното 
Средиземноморие. 
Особено популярен 
център на този 
спорт е Прасониси
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vine leaves (dolmadakia), only instead of rice, 
they are also stuffed with lentils. another local 
speciality is risotto prepared in squid ink. 

МЕСТНОТО ВИНО
LOCAL WINE
В планините в сърцевината на острова се 
намира селцето Ембонас, център на ви-
нарската индустрия на Родос. Прочуто е 
не само с напитките, но и с кухнята си 
- простички, но божествени селски ястия, 
като печено агнешко например. През сеп-
тември е местният фестивал на виното, 
но и по всяко друго време ще ви предложат 
дегустация, разбира се. Включително и на 
Suma, което не е нищо друго, ами чудесна 

гроздова ракия. 

НОЩНИЯТ ЖИВОТ
THE NIGHT LIFE
Дълги години Родос се славеше най-вече 
като дестинация за пакетни почивки за 
млади англичани и холандци: нещо като 
Слънчев бряг, но с още повече дискотеки 
(над 100 за целия остров). 

За щастие тази част от тукашния живот 
е съсредоточена почти изцяло на едно 
място - в курорта Фалираки. Извън него 
Родос е по гръцки спокоен. Но ако ви се 
приискат оживление, танци и други тръп-
ки, Фалираки е мястото. Много малко от 

нощните заведения тук затварят преди 
изгрев слънце. 

For many years, Rhodes was famous mostly as 
a destination for package holidays for young 
English and Dutch people: something like 
Sunny Beach, but with even more clubs (more 
than 100 for the whole island). Fortunately, this 
part of local life focuses almost entirely on one 
place – the Faliraki resort. 

Beyond its borders, Rhodes is as peaceful as 
Greece itself. But if it is thrills, dancing, and 
other excitement you are after, Faliraki is the 
place for you. Very few of the night clubs here 
close before the sunrise. 

TRAVEL
SUMMER
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10 простички хитрости, които ще направят тренировките  
ви и по-приятни, и по-ефикасни

Текст КРИСТИНА НИГОХОСЯН / Фотография АРХИВ

НА БОРБА  
С АНТИТЯЛОТО

Нека си го признаем честно: по-
следната година не бе особено 
добра за физическата кондиция 
на повечето от нас. С изключе-

ние на онези, които пък от скука преоткри-
ха фитнеса и сега тренират по три пъти 
дневно. Но за всички останали идва после-
ден шанс да "ликвидират антитялото" пре-
ди ваканцията и плажа. Ето няколко полезни 
съвета, които ще направят тренировките 
ви и по-приятни, и по-ефикасни. 

КАФЕ ПРЕДИ ТРЕНИРОВКА. Комбинацията 
от упражнения и определен начин на хране-
не се смята за най-балансирания и резулта-
тен начин за намаляване на теглото. За-
това не е учудващо, че ако пиете кафе или 
кофеинова напитка половин час преди да 
влезете във фитнеса, престоят там ще ви 

се стори по-приятен, а заниманията – по-
лесни. Освен това централната ви нервна 
система ще е стимулирана и ще ви кара да 
сте по-енергични.

РАБОТЕТЕ С ПЛАН. Ако имате яснота как-
во точно ще правите, когато сте във фит-
неса, ще спестите много време в чудене и 
лутане между уредите. Мислено планирай-
те кои упражнения ще направите днес, в 
какъв ред са и къде се намират нужните ви 
уреди. Добре е да имате и втори вариант, в 
случай, че набелязаният е зает. 

ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕН РЕЖИМ. Време-
то за тренировка е времето, което инвес-
тирате в себе си и здравето си. Така че 
се отнесете отговорно към него и не го 
пилейте в чатове и ровене из Facebook. 

Най-добре оставете телефона си в събле-
калнята.

ЗАПОЧНЕТЕ С РАЗТЯГАНЕ. Изберете дина-
мичен стречинг за начало на тренировката 
си. За разлика от статичния, при него дви-
женията са плавни, бавни, но непрекъснати 
и съчетани с ходене. Целта му е да затопли 
мускулите и да повиши еластичността на 
сухожилията, за да бъдат готови за същин-
ското натоварване.„

СИЛОВИ ТРЕНИРОВКИ. Не е нужно да има-
те амбиции на културист, за да тренирате 
мускулите си. Силовите упражнения уве-
личават плътността на костите, което 
намалява рисковете от фрактури и осте-
опороза. Така предотвратявате и загубата 
на мускулна маса, която настъпва с възрас-
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тта, а и работите за сърдечносъдовата 
система, понижаването на кръвното наля-
гане и холестерола.

НАМАЛЕТЕ ПОЧИВКИТЕ. С това автома-
тично се повишава интензивността на 
тренировката, а сърдечният ритъм се за-
държа учестен. Така тренирате не само 
тялото, но и ума си да работи ефективно 
и да не се поддава на умората. Основното 
правило при интервалите между упражне-
нията е да почивате толкова, че да имате 
сили да изпълните ефективно следващата 
си серия, но не толкова, че да сте напълно 
възстановени.

ДОБАВЕТЕ ТЕЖЕСТИ. Става дума за обик-
новените упражнения като клякания или ко-
ремни преси. Ако ги владеете почти до съ-

вършенство, може би е време да добавите 
дъмбели или медицинска топка – така ще 
натоварите още малко тялото си.

МИСЛЕТЕ, ДОКАТО ТРЕНИРАТЕ. Може да 
ви звучи като съвет от холистичен ле-
чител, но да насочите мисълта си към 
групата мускули, с която работите в мо-
мента, ще направи упражнението ви по-
ефективно. Докато правите лицеви опори 
например, си представете как изглежда 
тялото ви отстрани, достатъчно изпъ-
нато ли е, как се съкращават мускулите 
на ръцете ви.

ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА. Ако така и 
така сте решили да сте постоянни с по-
сещенията си във фитнеса, защо не инвес-
тирате още малко в грижата за себе си и 

не помолите инструктор да изработи про-
грама за упражнения, която е съобразена с 
вашите нужди и очаквания? Ако работите 
по един и същи начин всеки път, тялото ви 
ще „разбере“ какво искате от него и ще се 
променя именно там.

АЛТЕРНАТИВИ НА ФИТНЕСА. През цялото 
време говорим за тренировки във фитнес 
зала, но може би подобен тип физическа 
активност не ви вълнува въобще? Няма 
проблем - важното е да намерите правил-
ната за вас, така че да ви доставя удо-
волствие. Ако фитнес залата не ви пред-
разполага, може да започнете сутрешен 
джогинг. Йогата ви е прекалено бавна? 
Тогава може би интензивно групово зани-
мание като някакъв вид танци ще е по-
подходящо за вас. 

LIFESTYLE
FITNESS
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10 tricks that will make your workout nicer and more effective

By KRISTINA NIGOHOSYAN / Photography SHUTTERSTOCK

Let's face it: the last year has not been very 
good for our physical condition. With the 
exception of those of us who - out of sheer 
boredom - rediscovered fitness and now 

train three times a day. But for everyone else, it's 
the last chance to "eliminate the antibody" before 
the summer holidays and the beach. Here are 
some helpful tips that will make your workouts both 
more enjoyable and more effective.

COFFEE BEFORE A WORKOUT. The combina-
tion of exercises and a certain diet is considered 
to be the most balanced and productive way of 
reducing bodyweight. Therefore it is no surprise 
that if you drink coffee or a caffeine drink half 
an hour before entering the gym, your stay there 
will appear to you as more pleasant, and the  ac-
tivities - easier. besides that your central nervous 

Fighting  
the Antibody

system will be stimulated and will make you be 
more energetic.

WORK WITH A PLAN. If you have clarity as 
regards to what exactly you will be ding while 
you are at the gym, you will save a lot of time 
wondering and roaming about between the ma-
chines. Plan mentally which exercises you will 
perform today, in what order, and where are the 
machines necessary to you. It is good to also 
have a second variant, in case the one you se-
lected is occupied.

PHONE PUT IN AIRPLANE MODE. The time for 
a workout is the time that you invest in yourself 
and your health. So treat it with responsibility 
and don’t waste it chatting and surfing Face-
book. It is best if you leave your phone in the 

changing room.

START WITH STRETCHING. Choose dynamic 
stretching for a start of your workout. In contrast 
to the static one, with it the movements are easy, 
slow, but continuous and combined with walking. 
Its aim is to warm up the muscles and to increase 
the elasticity of the tendons for the real workload.”

STRENGTH TRAINING. It is not necessary to 
have the ambitions of a bodybuilder in order to 
train your muscles. Strength training increases 
bone density, which reduces the risks of frac-
tures and osteoporosis. In this way you are also 
preventing the muscle loss, which occurs with 
age, and you are also working for the cardio-
vascular system, for lowering the blood pressure 
and the cholesterol. 

REDUCE THE REST PERIODS. With this the inten-
sity of the workout is automatically increased, and 
the heart rate is kept fast. This way you are training 
not only your body, but also your mind to work ef-
fectively and not to succumb to fatigue. The essen-
tial rule with the intervals between the exercises 
is to rest that much, so as to have the strength to 
implement your next series effectively, but not that 
much, so as to be completely recovered.

ADD WEIGHTS. We are speaking of the ordinary 
exercises such as squats or crunches. If you have 
mastered them almost to perfection, maybe it is 
time to add dumbbells or a medicine ball - this 
way you will exert your body a little more. 

THINK WHILE YOU ARE TRAINING. It may 
sound like an advice by a holistic healer, but 
aiming your thought towards the group of mus-
cles with which you are working at the moment, 
will make your exercise more effective. While 
you are making push-ups for example, imagine 
how your body looks, is it stretched enough, how 
are the muscles of your arms contracting.

AN INDIVIDUAL PROGRAMME. If you have al-
ready decided to persevere with your visits to the 
gym, why not invest a little more in the care for 
yourself and ask an instructor to elaborate an ex-
ercises programme, which is appropriate to your 
needs and expectations? If you are working in the 
same way every time, your body will “understand” 
what you want from it and will change precisely 
there.

ALTERNATIVES TO FITNESS. The whole time 
we are speaking of workouts at a gym, but may-
be such kind of physical activity is not interesting 
to you at all. No problem - the important thing 
is to find the right one for you, so that it gives 
you pleasure. If the gym does not predispose 
you, you may start jogging in the mornings. Yoga 
is too slow for you? Then maybe an intensive 
group occupation such as some kind of dancing 
will be more suitable for you. 
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От китайските дим сум до любимата ни баница с боза, сутрешните хапвания  
не заслужават да бъдат пренебрегвани

Текст МАРГАРИТА СПАСОВА / Фотография SHUTTERSTOCK

ПО СЛЕДИТЕ 
НА ЗАКУСКАТА

По дефиниция закуската е първото хранене за 
деня, което предшества обяда и обикновено 
се приема сутрин. Диетолози, философи и 
модни икони са единодушни за важността на 

закуската, но границите в интерпретациите на ней-
ното хранително, идейно и естетическо съдържание 
варират по света. Например от началото на ХХ век, 
закуската в Западния свят постепенно изостава във 
времето и заплашва да се слее с обяда. Откъснати от 
тежкия физически труд в земеделието и ставането с 
първи петли, днес все повече хора напълно пропускат 
закуската. Тази тенденция се наблюдава във всички 
развити страни, където полуфабрикатите и готови-
те храни напълно заместват традиционната закуска. 
Тъкмо затова е добре да прелистим кулинарната енци-
клопедия и дадем воля на въображението и вкусовете 
си. Разгледайте нашия калейдоскоп и изберете каква 
да бъде вашата космополитна закуска. 

В КИТАЙ ХОРАТА ЗАПОЧВАТ ДЕНЯ с приготвен на пара 
хляб, ориз, сусамови кифлички, подсладено соево мляко и 

пържени филийки. Уличните търговци продават разно-
образни топли закуски - оризови кнедли (зонза), пърже-
ни палачинки, пирожки с месо, юфка и супи. Любимото 
китайско лакомство дим сум произхожда от Хонконг и 
обикновено се поднася като късна закуска. В буквален 
превод името означава „докосващи сърцето" и пред-
ставлява пикантна сърцевина, обвита в тънък слой от 
тесто, като може да бъде с различни форми и вкусове.  

ТИПИЧНАТА ИНДИЙСКА ЗАКУСКА варира според реги-
она, но обикновено не се отличава особено от обяда 
или вечерята. Тя включва питки роти, тънки палачинки 
от леща доси и оризови палачинки на пара идли, подне-
сени с различни сосове и пикантни картофи. В Южна 
Индия закуската е своеобразен рог на изобилието и 
включва поне пет-шест блюда: пържени понички, без-
квасни тънки питки чапати, чътни и гореща зеленчуко-
ва яхния самбар. За десерт се изпива чаша чай или кафе 
с мляко и захар.
Традиционната японска закуска се сервира на ниска 
маса, заобиколена от възглавници. Менюто включва   

LIFESTYLE
FOOD
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 риба на скара, бъркани яйца тамагояки, са-
лата, ориз, супа мисо, ферментирали соеви 
зърна нато, сушени морски водорасли и чай.

НАСИ ЛЕМАК Е АРОМАТНО ОРИЗОВО 
ЯСТИЕ, което се приготвя с кокосово 
мляко и листо пандан, като се подна-
ся с гарнитура от аншоа, фъстъци, 
яйце, агнешко къри, зеленчуци и лю-
тив сос самбал тумис. Смята се за 
националното ястие на Малайзия, 
но го похапват охотно още в Бру-
ней, Сингапур и Южен Тайланд. В 
Тайланд, Виетнам и Камбоджа се 
закусва със супа. Сутрин улиците 
на Бангкок са осеяни с амбулант-
ни готвачи-продавачи на всякакви 
видове съживителна супа, пикантни 
риби и свинско в сладко-кисел сос. 
Ако описанието на азиатските закус-
ки ви е накарало да се размечтаете, не 
унивайте! И на Стария континент все още 
има проблясъци на въображение, неочаквани 
вкусове и разкош - извън типичната «кон-
тинентална» закуска. 

В ИСПАНИЯ ЗАКУСКАТА ПОЗНАВА НЯ-
КОЛКО ВЕРСИИ. Официалната се състои 
от пържени тестени ленти чурос и шоко-
лад. Историята им тъне в загадки – някои 
разправят, че рецептата се зародила в 
Каталуния в началото на XIX век, други ги 
свързват още с присъствието на арабите 
на Иберийския полуостров. Според трети 
селските пастири са техни създатели, за-
това ги кръстили на името на местната 
испанска порода овце ganado ovino churro. 
Другият вариант на „бързата испанска закус-
ка“, или Pan a la Catalana, е семпъл и вкусен. 
Филия селски хляб, натрита със скилидка че-
сън и посипана с нарязани на кубчета домати, 
обилно наръсена със сол и зехтин. Е, ако има-
те бизнес среща или важни преговори след 
това… несъмнено ще бъдете убедителни!

СТРАННО, НО ИТАЛИАНЦИТЕ, ИНАЧЕ ТОЛ-
КОВА ЦЕНЯЩИ добрата храна, с склонни да 
претупват закуската, която обикновено се 
свежда до кроасан, панино или кифличка с 
мармалад (или даже фунийка със сладолед, 
в Сицилия и останалите най-южни райони). 
Но този пропуск не е случаен, а ловка так-
тическа операция, целяща да им отвори 
място и апетит за вкусотиите в хода на 
деня. 

ХОЛАНДЦИТЕ, ПРАГМАТИЧЕН И ПРАВОЛИ-
НЕЕН народ, се подкрепят сутрин с дебели 
ябълкови палачинки, които могат да бъдат 
поръсени с всичко - от шунка, бекон, наде-
нички и гауда до карамелен сироп „строоп“ 
и шоколадови стърготини. През зимата не 
пропускайте да опитате олиболен – пърже-
ни бухтички със стафиди, обилно поръсени 

с пудра захар. Името услужливо описва ос-
новната идея, тъй като oliebollen буквално 
означава „мазни топки“. И си поръчайте 
„грешно кафе“ (koffie verkeerd) – тоест, 
кафе и горещо мляко в равни съотношения. 
Правим остър завой на север и какво да ви-
дим в Исландия? Щедра, хранителна закуска 
способна да прогони студените мрачни ут-
рини… хафраграутур, тоест овесена каша 
поръсена с кафява захар, стафиди и лешни-
ци. Коледната закуска е още по-ободряваща 
- маринована овча глава или херинга, но за 
нея ще ви разкажем друг път. 

ДА НЕ ПРОПУСНЕМ РУСИЯ! Ако прескочи-
те твърде буржазния омлет с хайвер, очак-
ват ви олади - прелестни дебели палачинки 
с мека сърцевина и хрупкава коричка, серви-
рани с бита сметана, горски мед, малиново 
сладко и пресни горски плодове. И черен чай 
в изобилие. 
И така, плавно и полека, стигаме до закус-
ката на Британските острови. Прочутата 
английска закуска ни очаква с калорийна 
бомба от пържени яйца, бекон и наденички, 
печен боб, гъби и доматен сос. В Шотлан-
дия не пропускат да добавят парче кърва-
вица и картофено кюфте, а ирландците се 
кълнат в живителните свойства на гъста-
та овесена каша. Чаят е задължителен. 

ЛОГИЧНО, В ЛАТИНСКА АМЕРИКА закус-
ват солидно, предимно с царевични питки 
и пирожки. Във Венесуела това са меки ца-
ревични питки арепа, с пълнеж от сирене, 
боб и месо. В Мексико похапват тортиля и 
чилакилес, но същинските легенди са свър-
зани с менудо и посоле – две класически 

рецепти срещу махмурлук. Представляват 
гъсти, питателни супи на основата на пи-
кантен бульон. Посоле прилича на качамак с 
парченца свинско или пилешко месо. Подна-

ся се с гарнитура от зелева салата, ре-
пички, лук, зелен лимон и лютив червен 

пипер. Менудото е пикантно бульон с 
телешко шкембе.

В БРАЗИЛИЯ УТРИНИТЕ УХАЯТ на 
топли, току-що извадени от фур-
ната pao de queijos, кръгли сирен-
ки, които се поднасят с пресни 
плодове и фреш. Но поезията ни 
води към възхитително лаком-
ство с провокативното название 
Olho de Sogra, тоест очите на 

свекървата. Според хората от Баия 
тази вкусна плодова закуска заглаж-

да сблъсъците между младата снаха и 
свекървата. Сервират се с cafezinho – 

късо и сладко „кафенце”, което засенчва по 
сила и аромат дори най-силното миланско 
ристрето, или със сок от гуава.  

В АЛЖИР ТИПИЧНАТА ЗАКУСКА се състои 
от кафе и кроасан с масло от конфитюр - 
наследство от френския колониализъм. Но в 
останалите страни от Магреба хората се 
зареждат със сили и енергия за предстоящ-
ия ден, похапвайки плоски питки с фурми или 
маслини, неизменно отпивайки силен черен 
чай с най-малко три бучки захар. Разговори-
те на закуска не бива да обременяват ума, 
а да зареждат сърцето с възхищение от 
красотата на утрото, изгрева и достойн-
ствата на домакините. 
В Камерун сутрешното похапване е несъм-
нено питателно: пържени понички, които 
се сервират с боб или гъст захарен сироп, 
плюс пържени яйца или омлет. 

РАЗБИРА СЕ, ПОДОБНА ОБИКОЛКА по кух-
ненските маси на света може да продъл-
жи още дълго: всяка страна си има дузини 
свои специалитети за ранните часове на 
деня. Да не говорим за неустоимата ма-
гия на българската баничка с боза, или за 
простичката, но съвършена комбинация от 
българско сирене и няколко резена истин-
ски, зрял в градината домат. 
Поуката от това бързо прелитане над ос-
новните закуски на човечеството е една: 
не бързайте да отписвате сутрешното 
хапване. Ако се чувствате добре без него, 
няма проблем - всеки организъм е уникален 
по своему, и не е препоръчително всички 
да следваме еднакви правила. Но ако се ли-
шавате от него само по препоръката на 
някой "диетолог", недейте. Доказано е, че 
закуската стимулира метаболизма, и много 
лекари всъщност препоръчват тя да е ос-
новното ни хранене, когато търсим сваляне 
на тегло. 
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From Chinese dim sum to our favourite banitsa with boza, morning meals should  
not be underestimated

By MARGARITA SPASOVA / Photography SHUTTERSTOCK

By definition, breakfast is the first meal 
of the day, which comes before lunch 
and is usually taken in the morning. Die-
titians, philosophers, and fashion icons 

alike are unanimous when it comes to the impor-
tance of breakfast, however, the interpretations 
of its nutritional, conceptual, and aesthetic con-
tents vary across the globe. For instance, since 
the start of the 20th century, breakfast in the 
West has been gradually pushed back further in 
the day and it is now on the cusp of merging with 
lunch. Disconnected from the concept of hard 
physical labour in agriculture and waking up at 
the crack of dawn, nowadays, more and more 
people skip breakfast entirely. This trend is no-
ticeable in all developed countries where ready-
prepared food and food products are gradually 
replacing traditional breakfast. This is precisely 
why it is a good idea to open a culinary book and 
unleash our imagination and taste. Take a look 
through our caleidoscope and choose your own 
personal cosmopolitan breakfast. 

IN CHINA, PEOPLE START THE DAY OFF with 
steamed bread, rice, sesame buns, sweetened 
soy milk, and French toast. Street vendors sell 
various hot snacks – rice dumplings (Zongzi), 

MAPPING OUT 
BREAKFAST

fried pancakes, meat dumplings, noodles, and 
soups. The beloved Chinese treat called dim 
sum originates from Hong Kong, and it is usually 
served as a late breakfast. The literal translation 
of the name is “touching the heart” and it is a 
spicy centre enveloped in a thin layer of dough, 
which can have different forms and flavours.  

THE TYPICAL INDIAN BREAKFAST varies by 
region, but it is rarely that different from lunch or 
dinner. It includes roti flatbread, thin pancakes 
from lentils called dosa, and steamed rice pan-
cakes called Idli, served with various sauces and 
spicy potatoes. In South India, breakfast is a kind 
of cornucopia and it includes at least five or six 
dishes: fried doughnuts, sourdough flatbreads 
called Chapati, chutney, and hot vegetable stew 
called sambar. “Dessert” consists of a cup of tea 
or coffee with milk and sugar.
The traditional Japanese breakfast is served on 
a low table surrounded by pillows. The menu in-
cludes grilled fish, scrambled eggs tamagoyaki, 
salad, rice, miso soup, fermented soy beans 
called natto, dried seaweed, and tea.

NASI LEMAK is a fragrant rice dish prepared 
with coconut milk and leaf of pandan served with 

a side of anchovies, peanuts, lamb curry, veg-
etables, and hot sauce sambal tumis. It is gener-
ally accepted as the national dish of Malaysia, 
but Brunei, Singapore, and Southern Thailand 
are no strangers to it. In Thailand, Vietnam, and 
Cambodia, breakfast usually includes soup. In 
the morning, the streets of Bangkok are littered 
with travelling chefs and vendors of all kinds of 
revitalising soup, spicy fish, and sweet and sour 
pork. 
If this description of Asian breakfasts has caused 
you to start daydreaming, do not be discouraged! 
The Old Continent still has its glimmers of imagi-
nation, unexpected flavours and luxury, even if 
we disregard the typical “continental” breakfast. 

IN SPAIN, THERE ARE SEVERAL DIFFERENT 
VERSIONS OF BREAKFAST. Formal breakfast 
consists of fried doughy strips called chur-
ros and chocolate. Their history is shrouded in 
enigma – some claim the recipe was invented in 
Catalonia at the start of the 19th century, others 
maintain they have ties to the Arabian presence 
on the Iberian Peninsula. According to yet other 
accounts, they were first concocted by rural 
shepherds, which is why they bear the name of 
the local Spanish breed of sheep called ganado 
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ovino churro. 
The other version of the “quick Spanish break-
fast” or Pan a la Catalana, is simple and tasty. A 
slice of home-made bread daubed with a clove 
of garlic and sprinkled with diced tomatoes and 
generous amounts of salt and olive oil. And if 
you have a business meeting or important ne-
gotiations afterwards, well... Your arguments will 
definitely be overpowering!
As strange as it is, Italians, who are otherwise 
absolute gourmands, seem more than prone 
to overlook breakfast, which is usually stripped 
down to a croissant, a panino or a marmalade 
roll (or even an ice cream cone in Sicily and the 
other southernmost regions). However, this is no 
accidental oversight, but instead a tactical move 
aimed at providing room and a hearty appetite 
for the treats to come later in the day. 

THE DUTCH, A VERY MATTER-OF-FACT AND 
DIRECT people, help themselves to some thick 
apple pancakes in the morning that can take any 
topping from ham, bacon, sausages and gouda 
to Stroop caramel syrup and chocolate shav-
ings. In the winter, oliebollen is a must-try. These 
are fried fluffy pastries generously coated in 
powdered sugar. The name is a good semantic 

vehicle for the main concept, as oliebollen liter-
ally means “oily balls”. And do not forget to order 
some “wrong coffee” (koffie verkeerd), i.e. cof-
fee with an equal amount of hot milk. 
Now we take a sharp turn to the right and what 
do we see in Iceland? A generous, nutritious 
breakfast capable of chasing away the dark 
cold mornings: hafragrautur, i.e. oatmeal sprin-
kled with brown sugar, raisins, and hazelnuts. 
Christmas breakfast is even more refreshing – 
marinated sheepshead or herring, but that is a 
story for another time. 

AND WE CANNOT FORGET RUSSIA! If you 
choose to skip the overly bourgeois caviare 
omelet, you are greeted with oladi – beautiful 
thick pancakes with a soft centre and a crispy 
crust served with whipped cream, forest honey, 
raspberry jam, and fresh berries. And an abun-
dance of black tea. 
Our course gradually takes us to the breakfast 
of the British Isles. The renowned English break-
fast greets you with a rich calorie bomb of fried 
eggs, bacon and sausages, baked beans, mush-
rooms, and tomato sauce. In Scotland, they nev-
er fail to add a piece of blood sausage and hash 
brown, while the Irish swear by the life-giving 

properties of thick oatmeal. Tea is mandatory. 

NATURALLY, LATIN AMERICANS have a size-
able breakfast with cornbread and dumplings. 
In Venezuela, these are soft corn flatbreads 
called Arepa, with a filling of cheese, beans and 
meat. In Mexico, they like having tortillas, and 
chilaquiles, but the legends are actually related 
to menudo and pozole – two classic recipes to 
fight hangovers. They are thick, nutritious soups 
based on a spicy broth. Pozole looks a bit like 
porridge with pieces of pork or chicken. It is 
served with a side of salad made of cabbage, 
radishes, and onions, green lemon, and hot pa-
prika. Menudo is a spicy broth with beef tripe.
In Brazil, mornings sell like warm, freshly baked 
pao de queijos – round cheese bread served 
with fresh fruit and fruit juice. But poetry leads 
us to an amazing treat with the provocative name 
Olho de Sogra, i.e. “eyes of your mother-in-law”. 
According to the people of Bahia, this delicious 
fruit snack helps to smooth the relationship be-
tween young daughters-in-law and mothers-in-
law. They are served with cafezinho – a sweet 
shot of coffee whose intensity puts to shame 
even the strongest Milan Ristretto or guava juice 
when it comes to intensity and aroma.  

IN ALGERIA, THE TYPICAL BREAKFAST con-
sists of coffee and a croissant with marmalade 
butter – an heirloom of French colonialism. But 
in the rest of the Maghreb countries, people 
prepare for the day by munching on flatbreads 
with dates or olives while sipping on strong black 
tea with at least three lumps of sugar. Breakfast 
conversation should not trouble the mind, but in-
stead fill the heart with the beauty of the morrow, 
the sunrise and the excellence of one’s host. 
In Cameroon, morning meals are always filling: 
fried doughnuts served with beans or a thick sug-
ar syrup, in addition to fried eggs or an omelet. 

NATURALLY, THE GRAND TOUR of kitchen ta-
bles across the globe has much more to offer: 
each country has dozens of traditional speciali-
ties for the early hours of the day. Not to men-
tion the irresistible magic of the Bulgarian ban-
itsa with boza (a traditional cheese pastry with a 
popular fermented soft drink), or the simple but 
perfect combination of Bulgarian white cheese 
and several slices of real, home-grown tomato. 
The moral of this quick story about humanity’s 
most popular breakfasts is this: don’t be too 
quick to shrug off a morning meal. If you feel 
better without it, that is fine – every organism 
is unique and it is not advisable for everyone to 
follow the same rules. But if you are depriving 
yourself from it only by some “dietitian’s” recom-
mendation, stop. It has been proven that break-
fast boosts the metabolism, and many doctors 
actually recommend that we make it our main 
meal of the day when we are looking to shed 
some weight. 

LIFESTYLE
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От пиратите на Дрейк до Хемингуей и Кастро: най-обичаният летен коктейл  
е обгърнат от легенди. И е абсолютно невъзможно да го приготвите  

по "оригиналната рецепта"

МИТЪТ МОХИТО
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Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

Мохито е без съмнение най-попу-
лярният летен коктейл в света. 
Видим белег за неговата завла-
дяваща известност е фактът, 

че отдавна се е превърнал в нещо повече 
от коктейл. Мохито означава стил на жи-
вот – ако не през цялата година, поне през 
безметежните летни месеци. Мохито е на-
строение, дух, усещане за свобода, безгри-
жие и смътна увереност, че хубавите неща 
предстоят. 

ВКУСЪТ И АРОМАТЪТ на този коктейл от-
давна са напуснали баровете и са се на-
станили в различни други сфери. Днес има 
сладоледи, шампоани, пасти за зъби, гази-
рани напитки, сладкиши, готварски сосове 
и разни други артикули, които гордо носят 
името Мохито. Някак логично това е едно 
от често срещаните имена на бийч барове. 
Вероятно причина за всичко това е неподра-
жаемата свежест на този вълшебен микс с 
нежен бледозелен цвят.
Класическо Mojito се прави от бял ром, листа 
от прясна мента, сок от лайм (или парченца), 
захар, газирана вода и лед. Въпреки, че със-
тавките и технологията за приготвяне са 
ясни, около „правилното” Мохито често се 
водят разгорещени спорове. Отделните със-
тавки подлежат на множество допълнителни 
уточнения и като цяло рецептата може да 
бъде интерпретирана по различни начини. 
Поради което често може да се чуе изразът 
„моето мохито”. То винаги е „правилното”. Ка-
къв да бъде ромът, дали да се мачка ментата 
заедно със захарта или да се остави свежа, 
каква да е захарта (бяла, кафява или пудра), 
кое след кое се сипва и дали ледът да е счукан 
или на бучки - това са все въпроси, около кои-
то се въртят споровете за доброто Мохи-
то. Някои му добавят и капка ангостура, за да 
притъпи сладостта, други използват захарен 
сироп вместо захар или пък в желанието си 
да го усъвършенстват добавят нови състав-
ки като ябълка, диня, грейпфрут или ванилия. 

ЯВНО ДУХЪТ НА ИСТИНСКОТО МОХИТО 
предполага значителна интерпретативна 
свобода, поради което са известни много ва-
рианти на този все пак класически коктейл. 
Мексиканското Мохито е с текила вместо 
ром, "девственото" (virgin) е без алкохол, ан-
глийското е с джин и спрайт, а Мохито роял 
е с шампанско вместо газирана вода. Има и 
Мръсно Мохито – с тъмен ром. Нищо не пречи 
към всичко това да добавите и своя версия. 
Тоест примирете се с мисълта, че е абсо-
лютно невъзможно да го приготвите по "ори-
гиналната рецепта" - такава просто няма. 

Единственото сигурно нещо около история-
та на този легендарен коктейл е, че е създа-
ден в Куба. Всичко останало са легенди, една 
от друга по-фантастични и романтични. Спо-
ред най-често разказваната създател на кок-
тейла бил самият прочут пиратски главатар 
капитан Франсис Дрейк. През 1586 той се 
готвел да ограби златото на ацтеките, кое-
то се съхранявало в хазната на Хавана. Дока-
то чакал сгоден момент пред пристанището 
на кубинската столица, измислил вълшебна-
та смес от тафия (долнокачествен ром), сок 
от лайм, прясна мента и захар. Според някои 
версии обаче действителен създател на 
комбинацията е бил един от неговите пира-
ти – Ричард Дрейк, а шефът само благосло-
вил новата напитка, която тогава кръстили 
Драк (El Draque). По онова време смесването 
на рома с други съставки изглеждало съвсем 
логично, за да се притъпи неприятният му и 
груб вкус. Твърди се, че отначало използвали 
микстурата само с лечебни и профилактич-
на цели – при настинка и стомашни нераз-
положения. Но вкусът се оказал завладяващ 
и напитката скоро се превърнала в част от 
пиратското всекидневие.

СПОРЕД ДРУГИ, ЛИШЕНИ от приключенска 
романтика разкази, коктейлът бил измислен 
от африкански роби, които работели на за-
харните плантации в Куба. Но тази версия е 
прекалено прозаична за един толкова предиз-
викателен коктейл, поради което тя само 
се споменава някак между другото и в скоби.
Като се има предвид, че пречистеният ром 
се появява около средата на по-миналия век, 
когато и ледът през летните месеци става 
сравнително достъпен, а сифонът за газира-
на вода е патентован чак през 1829, излиза, 
че пиратите на капитан Дрейк все пак тряб-
ва да са пили нещо различно от истинското 
Мохито.
Измежду различните версии за историята 
на коктейла може би най-реалистично звучи 
историята за някакъв барман в хотел „Се-

виля” (Хавана), който в началото на 30-те 
години на миналия век заменил бърбъна в по-
пулярния коктейл Джулеп с ром и така било 
сглобено първото Мохито. От това време 
са и първите рецепти, публикувани в барман-
ски справочници. 

ВПРОЧЕМ САМИЯТ ДЖУЛЕП (Mint Julep) 
също е една от легендите на барманската 
миксология. Появява се е в началото на XIX 
век в щата Вирджиния и скоро след това 
става почти ритуална напитка по време на 
конни надбягвания. Прави се от бърбън, пряс-
на мента, лед и вода. Близостта с Мохито 
е очевидна.
Според друга, още по-близка до съвремен-
ността версия, коктейлът Мохито е съз-
даден през 1942 в бар La Bodeguita del Medio 
в Хавана. Сред редовните клиенти там е 
бил Ърнест Хемингуей - на една от стени-
те все още стои собственоръчно изписан 
от него графит: „Mi mojito en la Bodeguita”. 
По-късно коктейлът често се мярка като 
детайл в прозата на писателя и това оп-
ределено е още една причина за неговата 
популярност. Като правило повечето зна-
менити коктейли са биографично обвързани 
с някоя знаменитост от света на киното, 
литературата или артистичните среди. В 
„Острови по течението” Хемингуей  пише: 
„Този изумителен коктейл ми приличаше на 
морска пяна пред носа на кораб, плаващ в 
плитки води”. Покрай Мохито, обаче, знаме-
нитостите са повече. Джеймс Бонд, който 
по принцип не проявява особено постоян-
ство при избора на напитки, във филма „Не 
умирай днес” добавя героичен ореол около 
коктейла.

СРЕД ЯРКИТЕ ПОЧИТАТЕЛИ БЕ И ФИДЕЛ 
КАСТРО и би било странно, ако не е така, 
след като Мохито заедно с пурите, плажа 
Варадеро и вариетето Тропикана е една от 
популярните туристически емблеми на Куба.
За етимологията на името Мохито също 
има различни обяснения. Според най-популяр-
ното думата е производна на африканското 
„мохо” (mojo), което означава „да направиш 
магия”. Мохито е умалително и може да се 
преведе като „малка магия”. Според друга 
версия името е производно на mojadito, кое-
то означава „леко влажно”. Има и трета вер-
сия. Името идва от популярен кубински сос 
(mojo) от чесън, чушки и сок от лайм. 
Каквато и версия на този освежаващ кок-
тейл да изберете, сигурно е, че това е мно-
го приятен начин да прекарате един безме-
тежен летен следобед, макар и далече от 
плажовете на Куба. 

„Този изумителен 
коктейл ми 
приличаше на 
морска пяна пред 
носа на кораб, 
плаващ в плитки 
води”

LIFESTYLE
DRINKS
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The most popular summer cocktail is shrouded by legend, 
from Drake’s pirates to Hemingway and Castro. What 
is even more interesting - it is absolutely impossible to 
prepare it following the “original recipe.” 

By YASEN BORISLAVOV / Photography SHUTTERSTOCK

The Mojito is no doubt the world’s 
most popular summer cocktail. A vis-
ible sign of its fascinating fame is the 
fact that it has long been something 

more than a cocktail. Mojito means lifestyle – 
if not all year round, then at least during the 
carefree summer months. Mojito translates to 
a mood, spirit, sense of freedom, lightness, 
and a vague belief that good things are yet 
to come.

THE TASTE AND FLAVOR of this cocktail has 
long left the bars and has settled in various 
other areas. Nowadays there are shampoos, 
ice cream, toothpaste, soft drinks, pastries, 
cooking sauces, and other items, proudly say-
ing they are Mojito. Logically, this is one of the 
most common beach bar names. The reason 
for all this is probably the unique freshness of 
this magical delicate pale green mixture.
A classic Mojito is made with white rum, fresh 
mint leaves, lime juice (or pieces), sugar, club 
soda, and ice. Although the ingredients and 
the preparation technique are clear, there are 
often heated disputes regarding a “proper” 
Mojito. The particular ingredients are sub-
ject to a variety of additional clarifications. In 
general, the recipe can be interpreted in dif-
ferent ways, which is why you often hear the 
expression “my mojito.” Each person’s recipe 
is always the “right” one. From what kind of 

THE MYTH  
BEHIND THE 
MOJITO

rum, whether you should crush the mint to-
gether with the sugar or leave it fresh, what 
kind of sugar you should use (white, brown or 
powdered), the pouring sequence, and wheth-
er the ice should be crushed or cubed – all 
these are issues subject to disputes regarding 
a good Mojito. Some add a drop of Angostura 
to dull the sweetness; others use sugar syrup 
instead of sugar or in an attempt to improve 
it, add new ingredients such as apple, water-
melon, grapefruit, or vanilla.

APPARENTLY, THE SPIRIT OF THE REAL 
MOJITO involves considerable interpretative 
freedom; therefore there are a lot of variations 
of this yet classic cocktail. Mexican Mojito is 
with tequila instead of the rum, "virgin" has no 
alcohol, the English one is with gin and Sprite, 
and Mojito Royal is with champagne instead of 
club soda. There is also Dirty Mojito made with 
dark rum. There is no reason why you should 
not add your own version to it all. That is, ex-
cept the fact that it is absolutely impossible 
to prepare it following the "authentic recipe" 
because it simply does not exist.
The only sure thing related to the history of 
this legendary cocktail is that it was created in 
Cuba. All the rest are legends, each one more 
fantastic and more romantic than the other. 
According to the most frequently told story, 
the notorious pirate Sir Francis Drake created 

the cocktail. In 1586 he was about to steal the 
Aztec gold stored in Havana’s treasury. While 
waiting for the right moment outside the harbor 
of the Cuban capital he invented the magical 
mixture of tafia (low-quality rum), lime juice, 
fresh mint, and sugar. According to some ver-
sions, however, the true creator of the drink 
was one of his pirates named Richard Drake 
and his boss only blessed the new drink, which 
was then named El Draque. At the time, mix-
ing rum with other ingredients seemed quite 
logical to dull its unpleasant and rough taste. 
It is claimed that in the beginning they used 
the mixture only for therapeutic and medicinal 
purposes, for ailments such as the common 
cold and stomach disorders. But the taste was 
captivating and the drink soon became part of 
pirates’ daily lives. 

ACCORDING TO OTHER STORIES, DEPRIVED 
from adventure, the cocktail was invented by 
African slaves working at the sugar cane plan-
tations in Cuba. However, this version is too 
prosaic for such a challenging cocktail, which 
is why it is only mentioned incidentally and in 
parentheses. 
Keeping in mind that purified rum appeared 
in mid-19th century when ice in the summer 
months also became relatively accessible, 
and the soda siphon was patented only in 
1829, it turns out that Captain Drake’s pirates 
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Ресторант  
УМАМИ
София, бул. Джеймс Баучер 100, Хотел „Маринела“

www.umami.bg

тел.: +359 884 80 40 40

Уютната атмосфера, вкусната храна, неверо-

ятното преживяване са само 

част от Umami Japanese Food 

and Garden. Ресторантът зала-

га на авторски ястия, вдъхнове-

ни от японската кухня.

Умами е един от малкото рес-

торанти, които предлагат яс-

тия, приготвени на робата. Това 

е метод на готвене, близък до 

барбекюто, който дава възмож-

ност за перфектно изпичане, за-

пазвайки вкусовите качества на 

приготвените продукти.

Можете да се насладите и на 

разнообразни авторски суши 

предложения - истинско екзотич-

но кулинарно приключение.

Закритата част на ресторан-

та се помещава в оригинална 

японска къща Сакура с уникален 

интериор, внос директно от 

Япония. Магическата атмосфе-

ра в японската градина, още с 

влизането си ще ви накара да се 

чувствате като в оазис на спо-

койствието и добрия вкус..

Restaurant 

UMAMI
Sofia, 100 James Boucher Blvd., Marinela Hotel

www.umami.bg 

tel .: +359 884 80 40 40

The cozy atmosphere, delicious food, the amazing 

experience are only a part of 

the Umami Japanese Food and 

Garden. The restaurant relies 

on original dishes inspired by 

Japanese cuisine.

Umami is one of the few 

restaurants that offer dishes 

prepared by robata. This is a 

method of cooking close to 

barbecue, which gives per-

fect baking of the food, while 

preserving the taste of the 

prepared products.

The one could also enjoy a vari-

ety of original sushi offerings - a 

real exotic culinary adventure.

The covered part of the 

restaurant is housed in an 

original Japanese house 

Sakura with a unique interior, 

imported directly from Japan. 

The magical atmosphere in 

the Japanese garden, as soon 

as you enter, will make appara-

tuses that are being used.

drank something different from today’s Mojito.
Among the different versions of the history of 
the cocktail may be the story of a bartender at 
the Seville Hotel in Havana, who in the early 
1930s replaced bourbon in the popular Julep 
cocktail with rum, thus making the first Mojito. 
This story sounds the most realistic. The earli-
est recipes, published in bartenders’ manuals, 
date back to that time. 

IN FACT, THE MINT JULEP is also one of 
the legends of bartenders’ mixology. It ap-
peared in early 19th century in the state of 
Virginia and soon after became a staple drink 
at horse races. It is made from bourbon, fresh 
mint, ice, and water. The proximity with Mojito 
is obvious.
According to another story, even closer to 
the contemporary Mojito is that of the Mojito 
cocktail, which was created in 1942 in La Bo-
deguita del Medio bar in Havana. Ernest Hem-
ingway was among the frequent visitors and 
there is still a handwritten quote on the wall: 
“My mojito in La Bodeguita.” Later, the cock-
tail is often found as a detail in the writer’s 
works and this is definitely another reason for 
its popularity. 
As a rule, most famous cocktails are biograph-
ically bond with a celebrity from the cinema, 
literature or the artistic world. “This frozen dai-

quiri,” Ernest Hemingway wrote in “Islands in 
the Stream,” “so well beaten as it is, looks like 
the sea where the wave falls away from the 
bow of a ship when she is doing thirty knots.” 
However, there are a lot of celebrities related 
to the Mojito. James Bond, who is not consist-
ent when choosing his drinks, in “Die Another 
Day” adds a heroic halo to the cocktail.

AMONG THE ARDENT FANS WAS ALSO FI-
DEL CASTRO, and it would be strange if he 
was not, since the Mojito, along with cigars, 
Varadero Beach and the Tropicana Variety 
Show, is one of Cuba’s popular tourist sym-
bols.

There are different explanations on the ety-
mology of the word Mojito. According to the 
most popular idea, the word derives from the 
African word “mojo,” which means “do magic.” 
Mojito is a diminutive and can be translated 
as “little magic.” According to another version, 
the name comes from mojadito, meaning “a bit 
wet.” There’s also a third version. The name 
comes from the popular Cuban sauce mojo 
made from garlic, peppers and lime juice. 
Whatever version of this refreshing cocktail 
you choose, it will certainly be a pleasant 
way to spend an idle summer afternoon, even 
though far from Cuba’s beaches. 

LIFESTYLE
DRINKS



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 в посока;
•Международни полети – 20 евро в посока**.
•За пътуване до/от Дубай – 30 евро в посока

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

* Сумата от външните размери на дължината, височината 
и широчината на багажа /l+h+w/.
** За пътуване от Лондон – 20.00 GBP, от Цюрих – 20 CHF, 
от Тел Авив – 20 USD.
При пътуване от някоя от гръцките дестинации (Солун, Атина, Родос, Корфу или 
Хераклион) регистриран багаж или свръхбагаж може да бъде заявен само чрез 
издателя на билета или през Центъра за обслужване на клиенти по имейл на 
callfb@air.bg или телефон +359 2 40 20 400.

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

По международни и вътрешни линии: 
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.
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 

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 one way;
•International flights – EUR 20 one way**.
•For travel to/from Dubai - EUR 30 one way

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

* The maximum allowed volume is the sum of the external length, height 
and width of the baggage /l+h+w/.
** For travel from London – 20.00 GBP, from Zurich – 20 CHF, from Tel Aviv – 20 USD. 
When traveling from any of the Greek destinations (Thessaloniki, Athens, Rhodes, Corfu 
or Heraklion) checked baggage or oversize baggage can be requested only through the 
ticket issuer or through the Customer Service Center by email at callfb@air.bg or phone 
+359 2 40 20 400.

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.
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.

BAGGAGE ALLOWANCE 
ON BULGARIA AIR FLIGHTS



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.
При пътуване от някоя от гръцките дестинации (Солун, Атина, Родос, Корфу 
или Хераклион) допълнителен регистриран багаж или свръхбагаж може да бъде 
заявен само чрез издателя на билета или през Центъра за обслужване на клиенти 
по имейл на callfb@air.bg или телефон +359 2 40 20 400.

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

*** 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
When traveling from any of the Greek destinations (Thessaloniki, Athens, Rhodes, Corfu or 
Heraklion) additional piece of checked baggage or oversize baggage can be requested 
only through the ticket issuer or through the Customer Service Center by email at callfb@
air.bg or phone +359 2 40 20 400.

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 / Bucharest / 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

Budapest

Kiev

Doha
Dubai

Barcelona 

Lisbon

Belgrade

Helsinki

Stockholm

Göteborg

Copenhagen 

Stuttgart

Тhessaloniki

Corfu

Rhodes

Heraklion
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Tel Aviv

Burgas  

Varna 

Nice 

Copenhagen

Frankfurt 

Munich

Paris

Москва

Sofia 

  
    

Bucharest 

Chisinau

Satu Mare

  Larnaca      
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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.
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Riga
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Copenhagen
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Bi
llu

nd

via Brussels

Казабланка

Sofia 

 
    

Casablanca

Seville

Lisbon 

Burgas  

Varna 

Kiev

Kiev

Doha

Sofia

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

Dallas

Lisbon

Burgas  

Varna 

Charlotte

Seattle

Helsinki

Sofia 
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Phoenix

Vancouver
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Reykjavik
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Лететe до всяка точка на света с България Еър и партньори.
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New York
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Frankfurt
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Chicago 
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San Francisco
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New York 

Washington, D.C.
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Manchester
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Chicago 
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 New York

Doha

via Milan

 

 New York
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Dubai 

Milan  

Florence  

Pisa 
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Bari 

Luxembourg

Helsinki

Rome 

Madrid 

Sofia 

   
 

Burgas

Varna
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Porto
Lisbon

Riga

Tokyo

Madrid

Lisbon

Porto
Lyon Geneva

London

Amsterdam
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Palermo
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Sant Petersburg

Saint Petersburg

 New York
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oha
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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 
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Sofia 

Tel Aviv
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nvia Larnaca



127May 2021

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

Sofia 

Minsk
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Chicago 

Washington, D.C.

Atlanta

Miami

Mexico City

Taipei 

Dallas
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Bogota
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s

Colombo

Hong Kong

Guangzhou

Edinburgh
Glasgow

Toulouse 

Bordeaux

Montpellier
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Nice 

Strasbourg

Helsinki

Paris 

Amsterdam

Oslo

Москва

Stockholm

Berlin
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Rio de JaneiroMiami
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Delhi
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Sanit Petersburg

Amstedam

Rome 
Madrid

Valencia

Doha

Naples 

via Rome
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SOF
BOJ
VAR

Customer Service Center

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

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

Head office

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

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

Sofia City Office

2 Ivan Vazov Street
Working hours:
Monday – 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?


