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

For more information - www.air.bg.

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

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

Актуална информация - на www.air.bg.

ВАШАТА ПОЧИВКА ЗАПОЧВА  
ОЩЕ НА ЛЕТИЩЕТО

YOUR HOLIDAY STARTS  
AT THE AIRPORT
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Искате да изберете предварително мястото си в самолета, да за-
явите допълнителен багаж или да си поръчате специално меню на 
борда? Това вече е по-лесно отвсякога благодарение на въведени-
те от "България Еър" нови услуги онлайн. От средата на октомври 
всеки пътник може да добави предпочитаната услуга към резерва-
цията си чрез сайта или мобилното приложение при закупуването 
на билет онлайн. 
На прага на зимния сезон от националния авиопревозвач са поми-
слили и за любителите на зимните спортове. Новите функционал-
ности позволяват онлайн да заявите превоз на екипировка за ски 
или сноуборд. Това важи и за практикуващите голф.  
Менюто на борда на "България Еър" става още по-разнообразно. 
Заедно с безплатния кетъринг по всички международни линии, авио-
компанията въвежда и възможност за онлайн избор на допълнителни 
менюта срещу доплащане. Така пътниците на „България Еър“ ще мо-
гат да избират между стандартния топъл сандвич, включен в цената 
на билета, или някое от четирите вкусни предложения на борда. 
За повече информация - www.air.bg

Do you want to pre-select your seat on the plane, request additional 
baggage or order a special menu on board? This is now easier than 
ever thanks to the new online services introduced by Bulgaria Air. From 
mid-October, any passenger can add their preferred service to their 
booking via the website or mobile app when purchasing a ticket online.
At the threshold of the winter season, the national airline has also 
thought of winter sports lovers. The new functionalities allow you to 
request the transport of ski or snowboard equipment online. This also 
applies to golfers.
The menu on board "Bulgaria Air" is becoming even more diverse. Along 
with free catering on all international routes, the airline also introduces 
the possibility of online selection of additional menus for a fee. Thus, 
"Bulgaria Air" passengers will be able to choose between the standard hot 
sandwich included in the price of the ticket, or any of the four delicious 
menus on board.
For more information - www.air.bg 

„БЪЛГАРИЯ ЕЪР“ С 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ОНЛАЙН 
"BULGARIA AIR" WITH ADDITIONAL 
SERVICES ONLINE
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показатели. Renault си запазва правото да внася изменения в описаните данни и спецификации 
на продуктите и услугите на марката във всеки един момент.
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ЧИСЛА И ЛИЦА
FIGURES & FACES

346.4 
млн. лева е размерът на необслужваните задължения към 
компаниите за бързи кредити в България по данни на Бъл-
гарската народна банка. Това е ръст от 23%, или над 65 
милиона лева, спрямо същия период на миналата година. 
Статистика на БНП Париба пък показва, че средният 
размер на заявленията за кредит е пораснал от 8835 
лева през май до 10 833 лева през октомври. 

BGN 346.4 million is the amount of unserviced liabilities to 
companies for quick loans in Bulgaria, according to data 
from the Bulgarian National Bank. This is a growth of 23%, 
or over BGN 65 million, compared to the same period last 
year. Meanwhile, BNP Paribas statistics show that the aver-
age amount of loan applications grew from BGN 8,835 in May 
to BGN 10,833 in October. 

лева вместо досегашните 50 000 става минималният праг, 
над който регистрацията по Закона за ДДС е задължителна 
в България. Съветът на Европейския съюз разреши на стра-
ната да въведе тази промяна като специална временна мярка 
до 31 декември 2024. След това навсякъде в ЕС прагът за 
регистрация по ДДС става 85 000 евро. 

BGN 100,000 instead of the previous 50,000 becomes the minimum 
threshold above which registration under the VAT Law is mandatory 
in Bulgaria. The Council of the European Union allowed the country 
to introduce this change as a special temporary measure until 31 
December 2024. After that, the threshold for VAT registration eve-
rywhere in the EU becomes €85,000.

100 000 

EN

3.7% 
е безработицата в България към края 
на третото тримесечие на 2022 го-
дина, показват данните на Национал-
ния статистически институт. За 
периода от юли до септември безра-
ботните са намалели с близо 19% и 
вече са около 122,000 души. Коефици-
ентът на младежка безработица (до 
29-годишна възраст) е 8%, един от 
най-ниските в ЕС. 

3.7% is unemployment in Bulgaria at the 
end of the third quarter of 2022, accord-
ing to the data of the National Statisti-
cal Institute. For the period from July to 
September, the number of unemployed 
have decreased by nearly 19% and are 
now around 122,000 people. The youth 
unemployment rate (under the age of 29) 
is 8%, one of the lowest in the EU.

EN

EN

EN

euro will cost the replacement of the outdated reactors in the nuclear power plants of the 
European Union by 2030, announced the Commissioner for Energy, Kadri Simson. The EU plans 
for around 15-16% of the community's energy consumption to be met by nuclear power by the 
end of the decade, which means at least 100 gigawatts of nuclear capacity, Simson added. 

450 000 000 000 
евро ще струва подмяната на остарелите реактори в атомните централи на Евро-
пейския съюз към 2030 година, обяви еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон. 
Плановете на ЕС са към края на десетилетието около 15-16% от потреблението на 
енергия в общността да се задоволява от АЕЦ, което означава поне 100 гигавата 
ядрени мощности, добави Симсон.
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Амбицията на икономиката да се смя-
та за сериозна наука, равна на хими-
ята,  физиката или поне социологи-
ята, отдавна е обект на насмешки. 

"Икономиката е изключително полезна като 
начин да се осигурят работни места за ико-
номистите", казваше Джон Кенет Гълбрейт. 
"Всички знаем, че икономистите са създаде-
ни, за да накарат синоптиците да изглеждат 
надеждни", напомняше Робърт Мърдок. "Вие 
и аз пътуваме по пътища и релси. Икономи-
стите пътуват по инфраструктура" - Марга-
рет Тачър. "Попитайте петима икономисти 
и ще получите пет различни отговора. Даже 
шест, ако единият е учил в "Харвард"", добавя 
Едгар Фидлър. И накрая самият Насим Талеб, 
един от най-уважаваните икономисти на на-
шата епоха, признава, че способността на 
неговата научна област да предвижда хода 
на събитията е по-лоша от тази на средно-
вековните лекари. 

ВСЕ ПАК ИЗОБИЛИЕТО ОТ МНЕНИЯ в тази 
област означава, че винаги все някой се оказ-
ва прав. Големият въпрос днес, при назрява-
щата глобална криза с невиждани досега 
характеристики, е как да го разпознаем. Чле-
новете на шведската академия на науките 
явно смятат, че прав в днешната ситуация 
е проф. Дъглас Дайъмънд, професор от Чикаг-
ския университет, и присъдиха тазгодишна-
та Нобелова награда за икономика именно на 
него, заедно със съавтора му Филип Дибвиг и 
Бен Бърнанке, бившия председател на Феде-
ралния резерв, който приложи идеите на два-
мата на практика при противодействието 
на Голямата рецесия през 2008-2010. 
На практика днешната установена поли-
тика на правителствена опека за банките 
в трудни времена е рожба на един труд на 
Дайъмънд и Дибвиг от началото на 80-те, 
с който те подчертаха колко уязвими са 
кредитните институции на резки спадове 
в доверието. Бърнанке, в отделен труд от 
същия период, очерта всички грешки на цен-
тралната банка, довели до Голямата депре-
сия от 1929. 
През 80-те възгледи като техните - че 
частни финансови институции при нужда 
трябва да бъдат подпомагани с парите на 
данъкоплатците - далеч не бяха на мода. В 
ерата на Рейгън, Тачър и Милтън Фридман, 
доминиращият възглед бе, че банките тряб-
ва да се справят сами, и ако някоя от тях се 
провали, системата ще бъде стабилизирана 
от чистите механизми на свободния пазар. 
Шведската академия също смяташе така: 
огромната част от нобелите за икономика 
в продължение на четвърт век бяха присъж-
дани именно за подобни възгледи. 

НО ПОСЛЕ ДОЙДЕ 2008 ГОДИНА И ПРОМЕ-
НИ ВСИЧКО. Самият Бърнанке, вече като   
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 председател на Фед, първоначално се 
опита да действа според общоприетите 
схващания, и остави Lehman Brothers да фа-
лира. Но когато това отприщи най-голяма-
та финансова криза от три десетилетия, 
Бърнанке се върна към идеите на Дайъмънд 
и Дибвиг. Както отбеляза Джон Касиди в 
статия за New Yorker, това не беше попу-
лярно решение - "кой харесва спасяването на 
безотговорни, алчни банкери? Но то също 
сложи край на паниката и спомогна рецеси-
ята, която последва финансовата криза, да 
не бъде толкова дълбока или продължителна 
като Голямата депресия". 
Но след това лечението, предписано от хора 
като Дайъмънд, се услади на централните 
банкери. Или, както напомни проф. Чарлз Гуд-
харт пред Bulgaria ON AIR, "когато една мяр-
ка се превърне в цел, тя престава да бъде 
добра мярка". Количествените облекчения - 
тоест печатането на пари и осигуряването 
на непрекъсната допълнителна ликвидност 
на пазарите - продължи дълго след като 
ефектите от "Леман Брадърс" бяха отшуме-
ли. Всъщност продължи до миналата годи-
на, а за Европейската централна банка - до 
лятото на тази, когато потребителската 
инфлация отдавна вече бе изпусната от 
контрол. Какво мисли за това самият Дайъ-
мънд? "Фед държа лихвите твърде ниски за 
твърде дълъг период", каза новият Нобелов 
лауреат пред Fortune. "Сега те трябва леко 
да натиснат спирачките. Но ако скочат вър-
ху тях с всички сили, ще предизвикат ката-
строфа". 

МНОГО ДРУГИ ИКОНОМИСТИ - от бившия 
номер 1 в ЕЦБ Отмар Исинг до подуправи-
теля на Българската народна банка Калин 
Христов - от години предупреждаваха за 
вредите и нарастващите рискове от без-
крайните количествени облекчения. Но дру-
го е, когато същото заяви човекът, смятан 
за техен идеологически баща. "Авторите на 
политиката на правителствата смятаха, 
че могат да създадат толкова дълг, колкото 
поискат, без да предизвикат инфлация или 
да повишават лихвите.... Някои глупави ико-
номисти даже предложиха налудничавата 
идея, известна като "модерна парична тео-
рия". Тя твърди, че когато реалните лихвени 
проценти са нула, можеш да заемаш колкото 
искаш за дълго време", обяснява Дайъмънд 
пред Fortune. Но това всъщност създава два 
независими един от друг проинфлационни 
фактора: големи дефицити и твърде ниски 
лихви. Комбинирани, те напомпаха драма-
тично цените в последните две години. 
Сега централните банки нямат друг избор, 
освен да увеличават лихвите, за да укротят 
чудовището, което сами създадоха. Но и 
това далеч не е универсална рецепта. Рязко-
то увеличаване на лихвите ще съсипе онези, 
които смятаха, че нулевите лихви са "ново-

то нормално" - хеджингови фондове, компа-
нии за ипотечни кредити и други небанкови 
кредитори, които в един момент вече няма 
да могат да обслужват собствените си 
кредити. Освен това в краткосрочен план 
увеличаването на лихвите, замислено да 
овладее инфлацията, може дори да я засили. 
То увеличава разходите на компаниите и ги 
принуждава да търсят компенсация за това 
от клиентите си под формата на по-високи 
цени. Затова препоръката на Дайъмънд е да 
се действа предпазливо и най-вече бавно, с 
постепенно увеличаване на лихвите за дълъг 
период от време. 
Казаното за американската икономика и 
Федералния резерв се отнася и до европей-
ската и ЕЦБ, но с една съществена разлика. 
Инфлацията в САЩ може до голяма степен 
да се отдаде на прегряване на вътрешното 
търсене - отчасти заради годините на не-
уморно печатане на пари, отчасти и зара-
ди ефекта от края на Covid-драмата, който 
психологически стимулира хората да харчат 
повече и да се наслаждават на живота. 
В Европа обаче към това се прибавя още 
един незаобиколим фактор: драстичният 
скок в цената на енергията заради конфли-
кта между Русия и Украйна. Това създава 
два съвсем отделни шока: инфлационен, на 
постоянно тласкани нагоре от търсенето 
цени, и контракционен, резултат на нама-
лелите реални доходи на домакинствата и 
на свиващата се междудържавна търговия, 
подчертава икономистът Мартин Уулф в ко-
ментар за The Financial Times. 

НО ЕВРОПА ИМА И ДРУГ, МНОГО ПО-ФУН-
ДАМЕНТАЛЕН проблем, за който повечето 

икономисти не говорят и може би не се се-
щат. Европа има дефицит на работна ръка. 
Както подчертава проф. Гудхарт, икономи-
ческият растеж в десетилетията между 
1990 и 2020 се дължеше на постоянното и 
сериозно нарастване на работната сила. За 
него допринасяха много фактори: навлизане-
то в трудоспособна възраст на многолюдно-
то поколение от 60-те; растящата емигра-
ция, особено от отворилата се към Запада 
Източна Европа; продължаващата еманци-
пация и включването на все повече жени на 
трудовия пазар. 
Но всеки от тези фактори днес изглежда 
изчерпан. Така нареченото Baby-boom поко-
ление вече се пенсионира. С нарастването 
на броя на работещите жени обратнопро-
порционално намаля раждаемостта, така че 
на тяхно място сега идват доста по-малки 
поколения. Източна Европа вече е изчерпана 
като източник на масова емиграция (ако не 
се смятат страни като Украйна и евенту-
ално Беларус). Covid-19 допълнително влоши 
проблема, като тласна много хора към ран-
но пенсиониране и промяна в начина на жи-
вот. "От огромно нарастване на наличната 
работна ръка, сега вече имаме остър спад, 
което означава, че няма да достигат работ-
ници и работодателите ще трябва да пред-
лагат повече, за да запълнят свободните ра-
ботни места", обяснява Гудхарт в разговор 
с  Bloomberg TV Bulgaria. А това е проблем, 
който повишаването на лихвените процен-
ти по никакъв начин не може да разреши. 
Единственото, което високите лихви могат 
да постигнат в Европа, е да доведат до екс-
плозия на и без това много високия публичен 
дълг в еврозоната. 

Проф. Дъглас Дайъмънд
Prof. Douglas Diamond
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The ambition of economics to be consid-
ered a serious science equal to chem-
istry, physics or at least sociology has 
long been the object of ridicule. "Eco-

nomics is extremely useful as a form of employ-
ment for economists," said John Kenneth Gal-
braith. "We all know economists were created to 
make weather forecasters look good," reminded 
Robert Murdoch. "You and I come by road or rail, 
but economists travel on infrastructure" - Marga-
ret Thatcher. "Ask five economists and you'll get 
five different answers - six if one went to Har-
vard," adds Edgar Fiedler. Finally, Nassim Taleb 
himself, one of the most respected economists of 
our age, admits that his field of science's ability to 
predict the course of events is worse than that of 
medieval doctors.

HOWEVER, THE ABUNDANCE OF OPINIONS in 
this field means that someone always turns out to 
be right. The big question today, with the brewing 
global crisis of unprecedented characteristics, is 
how to recognize who exactly is that. The mem-
bers of the Swedish Academy of Sciences ap-
parently think that Douglas Diamond, a professor 
at the University of Chicago, is right in today's 
situation, and awarded this year's Nobel Prize in 
Economics to him, along with his co-author Philip 

Dybvig and Ben Bernanke, the former chairman 
of the Federal reserve, which put the ideas of 
both into practice in countering the Great Reces-
sion of 2008-2010.
In practice, today's established policy of govern-
ment bailout for banks in difficult times is the 
product of a paper by Diamond and Dybvig in the 
early 1980s, in which they highlighted how vulner-
able credit institutions are to sharp declines in 
confidence. Bernanke, in a separate work from 
the same period, outlined all the central bank mis-
takes that led to the Great Depression of 1929.
In the 1980s, views like theirs - that private finan-
cial institutions should be supported by taxpayers' 
money when needed - were far from fashion-
able. In the era of Reagan, Thatcher and Milton 
Friedman, the dominant view was that the banks 
should fend for themselves, and if any of them 
failed, the system would be stabilized by the pure 
mechanisms of the free market. The Swedish 
Academy also thought so: the vast majority of No-
bel Prizes in economics for a quarter of a century 
were awarded precisely for such views.

BUT THEN 2008 CAME AND CHANGED EVERY-
THING. Bernanke himself, already as Fed chair-
man, initially tried to act according to conven-
tional wisdom, and let Lehman Brothers fail. But 

when that unleashed the biggest financial crisis 
in three decades, Bernanke returned to the ideas 
of Diamond and Dybvig. As John Cassidy noted in 
an article for the New Yorker, it was not a popu-
lar decision - "who likes bailing out irresponsible, 
greedy bankers? - but they also put an end to the 
panic and helped insure that the recession which 
followed the financial crisis was not as deep or 
extended as the Great Depression".
But then the remedies prescribed by the likes of 
Diamond pandered to the central bankers. Or, as 
Prof. Charles Goodhart reminded Bulgaria ON 
AIR, "when a measure becomes a goal, it ceases 
to be a good measure". Quantitative easing—that 
is, printing money and providing continuous ad-
ditional liquidity to markets—continued long after 
the effects of Lehman Brothers had faded. In 
fact, it lasted until last year, and for the European 
Central Bank - until the summer of this year, when 
consumer inflation had long been out of control. 
What does Diamond himself think of this? "The 
Fed has kept interest rates too low for too long," 
the new Nobel laureate told Fortune. "Now, they 
have to ease on the brakes. But if they slam on 
the brakes, they will cause a crash."

MANY OTHER ECONOMISTS — from former 
ECB No. 1 Otmar Ising to Bulgarian National Bank 

By PETER YOVCHEV / Photography ISTOCK

THE INVISIBLE  
ROOTS OF 
INFLATION
Why economists' explanations of our present-day 
predicaments miss most of their real causes
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Deputy Governor Kalin Hristov — have warned for 
years about the harms and growing risks of endless 
quantitative easing. But it is another thing when the 
man considered to be their ideological father says 
the same thing. "The government policymakers 
thought that they could create as much debt as 
they wanted without causing inflation or pushing 
up rates", Diamond told Fortune. "Some foolish 
economists pushed the same crazy idea known as 
‘modern monetary theory.’ It says that when real 
‘rates’ of interest are zero, you can borrow all you 
want for a long time". But this actually creates two 
independent pro-inflationary factors: large deficits 
and too low interest rates. Combined, they have 
inflated prices dramatically in the past two years. 
Central banks now have no choice but to raise in-
terest rates to tame the monster they have created. 
But even this is far from a universal recipe. A sharp 
increase in interest rates will devastate those who 
thought zero interest rates were the "new normal" - 
hedge funds, mortgage companies and other non-
bank lenders, who at some point will no longer be 
able to service their own loans. Moreover, in the 
short term, interest rate hikes designed to control 
inflation may even increase it. They increase the 
loan-servicing costs of companies and forces them 
to seek compensation for this from their customers 
through higher prices. Therefore, Diamond's rec-

ommendation is to proceed cautiously and above 
all slowly, with a gradual increase in interest rates 
over a long period of time.

WHAT HAS BEEN SAID ABOUT THE AMERICAN 
ECONOMY and the Federal Reserve also applies 
to the European economy and the ECB, but with 
one significant difference. Inflation in the US can 
largely be attributed to overheating domestic de-
mand - partly due to years of relentless money 
printing, partly due to the effect of the end of the 
Covid-drama psychologically stimulating people 
to spend more and enjoy life.
In Europe, however, another unavoidable factor 
is added to this: the drastic jump in the price of 
energy due to the conflict between Russia and 
Ukraine. This creates two quite separate shocks: 
an inflationary one, in prices constantly pushed up 
by demand, and a contractionary one, the result 
of falling real household incomes and shrinking 
inter-state trade, economist Martin Wolf empha-
sized in a commentary for The Financial Times. 

BUT EUROPE HAS ANOTHER, MUCH MORE 
FUNDAMENTAL PROBLEM, which most econo-
mists do not talk about and perhaps do not think 
about. Europe has a labor shortage.
As Prof. Goodhart points out, economic growth in 

the decades between 1990 and 2020 was driven 
by a steady and substantial increase in the labor 
force. Many factors contributed to it: the coming 
of age of the populous generation of the 1960s; 
growing immigration, especially from Eastern Eu-
rope, which has opened up to the West; the con-
tinued emancipation and inclusion of more and 
more women in the labor market.
But each of these factors seems exhausted to-
day. The so-called Baby-boom generation is now 
retiring. As the number of working women has 
increased, birth rates have decreased inversely, 
so that Baby-boomers are now being replaced by 
much smaller generations. Eastern Europe is al-
ready exhausted as a source of mass immigration 
(if you don't count countries like Ukraine and pos-
sibly Belarus). Covid-19 has further exacerbated 
the problem by pushing many people into early 
retirement and lifestyle changes. "From a huge in-
crease in the available labor force, we now have 
a sharp decline, which means that there will not 
be enough workers and employers will have to of-
fer more to fill the vacancies," explains Goodhart 
in a conversation with Bloomberg TV Bulgaria. 
And this is a problem that raising interest rates 
cannot solve in any way. The only thing high inter-
est rates can achieve in Europe is to explode the 
already very high public debt in the Eurozone. 
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Андрей Бъчваров, съосновател и управляващ партньор в Anthill, пред Bulgaria ON AIR

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография ИВАЙЛО ПЕТРОВ

ТРЯБВА ДА СПРЕМ 
ДА РАЗЧИТАМЕ НА 

ЕВТИНИЯ ТРУД

Г-н Бъчваров, на 15 ноември по проекции на ООН чове-
чеството е достигнало 8 милиарда души. От години 
слушаме и как автоматизацията и роботизацията съ-
кращават работни места. А всъщност това, което 
виждаме в истинския живот, е нарастващ дефицит 
на работници - не само квалифицирани, а всякакви. 
И не само в страни като България, които са жертва 
на дългогодишна емиграция, а навсякъде в развития 
свят. Какво се случва всъщност с трудовия пазар?
В глобален мащаб се случва промяна на географските 
местоположения, от които идва ресурс. Не мисля, че за 
момента в България сме толкова засегнати от тази ро-
ботизация и автоматизация. Все още има достатъчно 
производства и места по света, които осигуряват ра-
ботни места. Засега автоматизацията засяга само мно-
го нишови производства. За съжаление в много държави, 
включително и в България, цената на труда е такава, че 
не осмисля капиталовите разходи в машини, автоматиза-
ция и така нататък. Много от компаниите, които идват 
в България - бих казал, над 80% от тях, без значение дали 
западни или азиатски - реално идват заради ниската цена 
на труда. И виждаме какво се случва - на повечето места 
необходимоста от обучение на хората е едва един ден, 
заради ниската добавена стойност на производството. 
Това е една много неприятна клопка. Тя не създава моти-
вация за обучение на персонала, защото се гледа само и 
единствено цената на труда, дори в средносрочен план. 
Съответно нямаме висококвалифициран персонал - нала-
га се той да се внася отвън. 

От години говорим и за нуждата на България да внася 
работна ръка. Западна Европа си внесе нужните хора 
от Източна Европа. Сега Източна Европа очевидно 
трябва да си внесе отнякъде другаде... Какво може да 
направи България всъщност?
Като начало може да започне да образова своите хора 
в правилна посока, докато още не са заети на пазара 

на труда. Нещо, което отдавна вече се прави в IT сек-
тора. Ние сме група от компании, които присъстват в 
IT, производство, консултантски услуги, инвестиционни 
дейности. Това, което виждаме, е огромна разлика меж-
ду хората, заети в IT сектора, и другите. Инвестираме 
в проекти като Училищна Телерик Академия, Тук-Там, 
"Заедно в час". Правим го с огромно удоволствие, защо-
то виждаме резултата. Ние в IT създаваме кадри, като 
инвестицията и добрият пример започват още от първи 
клас. Докато на общия пазар на труда извън IT продължа-
ваме да виждаме разчитане на евтини хора за производ-
ството, което завърта колелото и създава още евтини 
хора. И накрая тези евтини хора отиват в чужбина, къде-
то могат да им предложат по-високо заплащане. 
Това е пагубно. Всеки път, когато се радваме на някоя 
нова инвестиция в производство в България, се замислям 
как я оценяваме. Винаги гледаме само стойността на 
инвестицията и колко са новите работни места. Никога 
не се питаме какви са тези работни места, има ли по-
тенциал за обучение и израстване, или, както множество 
производители цинично се изразяват, търсим “очички и 
ръчички” Но ако капиталовата инвестиция е в машини, а 
хората са само придатък, това не създава голяма доба-
вена стойност. Нито за самите хора, нито като поку-
пателна способност за съответното градче в България, 
където се намира заводът. 

Тези преки чуждестранни инвестиции не са и толкова 
много в последните години, на фона на други страни 
от нашия регион. Кои са големите спънки?
Образование и здравеопазване. Реално погледнато, огро-
мният дисбаланс между столица и провинция по отноше-
ние на тези два стълба унищожава мотивацията за един 
добър специалист да отиде да работи някъде извън Со-
фия. Тези кадри обикновено имат деца. И искат за тях да 
има осигурено добро образование и добро здравеопазва-
не. Да има профилактика, защото здравеопазването не   
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 е само болницата, в която отиваш да се 
лекуваш. За да се привличат инвестиции, 
първо трябва да се създаде среда, позволя-
ваща на хората да живеят добре. 

IT индустрията - вашата основна сфера 
- също се промени в последните години. 
Преди това говорехме за България като 
за евтина аутсорсинг дестинация. Как 
изглежда секторът днес?
IT индустрията в България изглежда пре-
красно. В нея, в контраст с другите сек-
тори, вече говорим за заплати, които се 
доближават до тези в Германия. Нейният 
коз вече не е евтиният труд. Вместо това 
говорим за натрупване на domain knowledge 
- тоест познания за определени индустрии, 
за създаване на продукти, за създаване на 
продуктови компании, много различни от 
типичната аутсорсинг компания, или рабо-
тата "на ишлеме", както се казва. 
Затова и последните политически напъни 
от всички посоки са IT индустрията да се 
разглежда като последната неиздоена кра-
ва: понеже хората в нея получават много 
пари, нека да ги обложим с все повече да-
нъци..Което е на път да застраши един от 
последните иновативни бастиони, които 
плащат адекватни възнаграждения.
В България за мен IT индустрията е флаг на 
надеждата, който може да се използва, за да 
се мотивират децата да се образоват - осо-
бено по малките градове. Тук пак ще спомена 
Училищна Телерик Академия - те са вече в 
над 50 града. При тях децата не само полу-
чават дигитални умения още от първи клас, 
но и получават живия пример на работещите 
в IT индустрията. Пример как човек може да 
има високи доходи, да води интересен живот, 
да пътува по света, без да прави компромиси 
със своите ценности или морал.
За съжаление обаче IT индустрията е все още 
изолиран пример, който не е показателен за 
пазара на труда или икономиката на Бълга-
рия. Хубавото е, че компаниите в този сек-
тор са експортни. Реално те са с най-висока 
добавена стойност от всички в България. И 
понеже 95% от доходите им зависят от чуж-
бина, те са неуязвими за политически шанта-
жи и други подобни неща. 

Предимствата на България в IT сектора 
бяха заложени още при предишната систе-
ма, когато тук и в Естония бяха двата 
центъра за такива технологии в бившия 
Източен блок. Но днес на практика всички 
страни в Европа сочат IT като основна по-
сока за развитие. Какви предимства запаз-
ва България при тази постоянно растяща 
конкуренция?
Аз, като бивш асистент преподавател във 
Факултета по математика и информати-
ка на Софийския университет, виждам една 
интересна тенденция. Ние продължаваме да 

имаме нелоша инвестиция във фундаментал-
ни науки като математика, статистика, 
биология и химия. Това все още ни откроява 
на фона на държави като Украйна, които по-
скоро са заложили на масовия аутсорсинг. 
Държавната роля в случая е да не пречи на 
частната инициатива. Като например ин-
ститута INSAIT, който наскоро се появи в 
България и е под шапката на Техническия 
университет в Цюрих и Политехническия в 
Лозана. INSAIT е лястовицата на  надеждата, 
че България може да се върне в елита на ин-
формационните технологии чрез инвестиции 
в изкуствен интелект, в т. нар. deep tech, в 
основни науки като математика. Трябва да 
го направим, за да не се превърнем т. нар. 
code monkeys - хора, които просто сглобяват 
библиотеки в областта на софтуера. Какво 
са code monkeys? Представете си нещо като 
еквивалент на героя на Чаплин от "Модерни 
времена", смазан от монотонността на кон-
вейера. Аз лично мисля, че информационните 
технологии в България се връщат към правил-
ната посока на развитие. 

Основната дейност на Anthill е да създава 
външни развойни екипи. Как функционира 
това в една сфера, в която интелектуал-
ната тайна е толкова ревностно пазена 
област? 
В Anthill реално създаваме развойни екипи, 
които са практически неразделна част от 
екипите на крайния клиент. Наистина е из-
ключително трудно е да преборваме преду-
бежденията на германски и американски ком-

пании - това са основните ни клиенти. Те 
гледат с огромно недоверие на способно-
стите на България, като бивша съветска 
колония, да опазва интелектуална собстве-
ност. Но ние имаме много силна аргумен-
тация. Наскоро бях в Чикаго за разговори с 
много голяма американска компания, която 
ни е клиент и за която създаваме огромен 
развоен център в България. Основният им 
въпрос бе как ще управляваме интелекту-
алната собственост и обработката на 
чувствителни данни на милиони американ-
ски граждани. Ние с огромно удовлетворе-
ние им съобщихме, че България вече е до-
макин на два тестови центъра за данни на 
НАТО. Това, което е добро за Пентагона, 
би трябвало да е добро и за частния сек-
тор, нали така? Реално България, бидейки 
член на ЕС и НАТО, вече е доста уважавана 
дестинация от гледна точка на защита на 
интелектуалната собственост. Много по-
добре сме от Сърбия или Украйна. В някои 
отношения сме по-добре и от Румъния. 

Пак се връщаме към темата за кадрите, 
вече в частния случай на българската IT 
индустрия. В последните години нужда-
та от хора в сектора става критична, 
много специалисти са свикнали вече да 

сменят работата си на няколко месеца, 
компаниите предлагат всичко - от соци-
ални придобивки до масажи в офиса, за да 
задържат персонала си. Къде е скритият 
ресурс на тази индустрия? Говореше се за 
българите в чужбина, за Украйна и Бела-
рус...
Ние имаме няколко блестящи примера в Бъл-
гария, които са свързани не с местене на 
хора от точка в точка, а със създаване на ис-
тински талант, който впоследствие създа-
ва така наречените еднорози. Първата бяла 
лястовица бе компанията "Телерик". Много 
отдавна следя какво правят, работим заедно 
от години с основателите й по много инициа-
тиви, включително образователни. 
Реално още когато "Телерик" достигна 300 
души персонал, тя вече беше изчерпала съ-
ществуващия пазар на труда. Останалите 
700 служители те си ги създадоха сами. Днес 
в 10-те топ компании в България, включител-
но и в първия наш еднорог Payhawk, осем от 
10 основатели са именно от онези кадри, кои-
то "Телерик" създаде. 
Онова, което България може да прави, е да 
не пречи на частната инициатива. И да я 
подпомага със съответни законови промени. 
Напоследък имаме много интересно развитие 
с една институция, която аз безкрайно ува-
жавам - BESCO, Българската стартъп асоци-
ация. Те успяха да създадат законодателство 
за издаване на синя карта, и да убедят всички 
партии в България да го подкрепят, което 
позволява все пак да вземем отнякъде липсва-
щата нишова експертиза
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Защото досега да наемеш човек отвън бе 
нещо, граничещо с абсурда. Ние, състезавай-
ки се глобално като компания, не можем да 
си позволим да разчитаме само на локален 
достъп до ресурс. Трябва ни глобален достъп. 
Работим с хора от Украйна, които успяхме 
да изтеглим оттам в началото на войната. 
Работим с хора и от Русия, от Америка, от 
Германия, нямаме предразсъдъци да работим 
с всякакви колеги от цял свят, стига да из-
повядват подобни на нас ценности и да под-
държат съответното ниво професионализъм. 
Държавата би могла да се вслуша в бизнеса и 
да ни позволи да станем по-глобални от глед-
на точка на човешкия ресурс. 

Програмите за привличане на българи от 
чужбина, примерно от Бесарабия, вече ра-
ботещи ли са, или си остават само кухи 
законови очертания без реално приложе-
ние?
Някои са работещи. Проблемът е, че много 
често държавата приема съответния закон, 
но не приема подзаконови актове - примерно 
правилник за прилагането му. Което те ос-
тавя на милостта на всякакви институции, 
склонни да интерпретират закона, както си 
искат. Агенцията по заетост и Дирекция 
миграция предпочитат по-скоро да не напра-
вят нещо, отколкото да го направят. 
Една от нашите инициативи, наречена 
BEGlobal, е най-големият работодател 
на бесарабски българи. Там вече работят 
около 500 души и искаме да ги увеличим до 
хиляда. Но се сблъскваме точно с този про-
блем: привидно има закон, но ги няма подза-
коновите разпоредби, които да го направят 
работещ. Без тях той става твърде субек-
тивен, което отваря светкавично вратата 
за корупция - нещо, което никога няма да 
толерираме

Казвате, че е достатъчно държавата да 
не пречи на бизнеса. Но тя все пак тряб-
ва да играе и по-активна роля в области 
като образованието, а не да оставя един 
от най-перспективните сектори на иконо-
миката сам да си подготвя кадрите. Виж-
дате ли някаква положителна промяна в 
тази посока?
Виждам. Например подкрепата на държавата 
за инициатива като INSAIT. Забелязвам също 
съпротивата на доста бивши колеги-профе-
сиори срещу това. Може би защото то раз-
бърква системата и ги поставя в ситуация 
на остра конкуренция. Това е като раздраз-
нението на човек, карал цял живот "Лада", 
когато някой на неговата улица подкара 
Mercedes. Но ако и този човек получи възмож-
ност да кара Mercedes, едва ли би отказал…
В момента имаме уникален достъп до значи-
телен външен ресурс, например по Плана за 
възстановяване и развитие. За мен инициа-
тивата за промени в образованието, особе-

но в IT, трябва да дойде от частния сектор. 
Неслучайно мнозинството от най-елитните 
университети в света са частни. 

Вие от години имаме инвестиции и в енер-
гетиката. Сега цяла Европа е изправена в 
една нова среда на високи цени, енергийна 
криза и дори заплаха за деиндустриализа-
ция на континента. Как изглежда България 
на този фон?
Това е много добра тема. България изглежда 
зле откъм микс в енергетиката - имаме пре-
калено голям дял на енергията, произвеждана 
от въглищни централи. Сега поне по принуда 
се диверсифицираме от Русия, което аз на-
пълно подкрепям. 
Съдбата на българската енергетика за мен 
е позитивна. Ние имаме атомна електроцен-
трала. Имаме много добри инвестиции във 
възобновяеми източници. 
Още при комунизма сме имали свръхинвес-
тиции в преносни и разпределителни мре-
жи. Имаме цялата инфраструктура, за да се 
чувстваме добре. Проблемът на България е в 
политически регулирания пазар и в бедност-
та на населението. Моята експертиза е по-
вече в електропреносните системи - там 
виждаме проблем, защото разрешените от 
регулатора разходи за поддръжка и оптими-
зация невинаги отговарят на съвременните 
реалности. КЕВР води една непрекъсната 
война на котка и мишка с електроразпреде-
лителните дружества. 
Виждам все по-растяща роля на информа-
ционните технологии в енергетиката. Те са 

в състояние да решат повечето й проблеми. 
Но лошото е, че достъпът до потенциално 
гигантското финансиране често се блокира 
- било на ниво министерство, било на ниво 
община. Имаше наскоро много интересен 
проект - в "Марица Изток" да се инсталира 
огромна фотоволтаична централа. Но тя се 
нуждае и от мрежа, и от решения за скла-
диране на енергията, за да се компенсират 
характерните за възобновяемите източни-
ци дисбаланси. Идва проект, свързан с про-
изводството на зелен водород и зелен ме-
танол. Той решава казусите с недостига на 
природен газ и със складирането на енергия. 
Но за да се случи нещо подобно в България, 
десет души трябва да си съсипят нервните 
системи, преди дори да убедят заинтере-
сованите лица да погледнат по-сериозно. 
Много често мениджъри казват, че за тях е 
по-лесно да развиват проектите си в други 
страни. 
В момента имаме огромен достъп до фи-
нансиране. Но не можем да се организираме, 
защото се работи на парче. А това, което 
се случва напоследък - липсата на устойчиво 
правителство и политики - допълнително съ-
сипва енергийния сектор. 
Все пак като цяло съм оптимист. Имаме ин-
фраструктура, имаме свръхпроизводство 
на енергия, проблемът е в микса. Войната 
в Украйна отслаби екологичния натиск и на 
практика удължава живота на проекти като 
нашите централи на лигнитни въглища в 
"Марица Изток". Но това е само кратко от-
лагане на проблема. Навремето изядохме 
парите, които ни бяха отпуснати за модер-
низация, на централите. С тях бяха запушени 
други дупки. Но сега се оказва, че въглищните 
централи не могат да работят, защото не 
могат да си позволят да плащат за вредните 
си емисии.  

В същото време държавната централа в 
"Марица Изток" издържаше футболен от-
бор...
Проблемът е, че държавата гледа кратко-
срочно. Навремето управлявах фонд в тази 
сфера. Трябваше да общуваме с шестима 
различни министри. Всеки със съвсем раз-
лични въгледи. Понякога нещата се разви-
ваха анекдотично. Ето пример: централа, 
която взехме като технология от Герма-
ния, у нас се оказа незаконна. Защото ня-
кой умник навремето се е престарал с из-
пълнението на ангажименти за емисиите. 
Имахме проект за централа на биомаса в 
Смолян, който бе спрян от подобни казу-
си. Този проект, който беше обявен за из-
ключително вреден за Смолян, в момента 
работи в Амстердам. А смолянчани про-
дължават да се тровят с дърва, въглища и 
така нататък. Но въпреки такива случки, 
все пак съм по-скоро оптимист за нашата 
енергетика. 

"Ние имаме няколко 
блестящи примера 
в България, които 
са свързани не с 
местене на хора 
от точка в точка, 
а със създаване на 
истински талант, 
който впоследствие 
създава така 
наречените 
еднорози. Първата 
бяла
лястовица бе 
компанията 
"Телерик"
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Andrey Bachvarov, co-founder and managing partner in Anthill for Bulgaria ON AIR

By KONSTANTIN TOMOV / Photography IVAYLO PETROV

Mr. Bachvarov, on November 15, 
according to UN projections, 
world population reached 8 bil-
lion people.  We have also been 

hearing for years how automation and ro-
botics are cutting jobs. And, in fact, what 
we see in real life is growing shortage of 
workers – not only qualified workers, but 
all kinds. And not only in countries which 
are victims of long years of emigration like 
Bulgaria, but everywhere in the developed 
world. What is really happening on the labor 
market?

On a global scale, there is a shift in the ge-
ographic locations from which a resource 
comes. I don’t think that in this moment Bul-
garia is that affected by this robotization and 
automation. There are still enough industries 
and places around the world that provide jobs. 
So far, automation affects only very few niche 
industries. Unfortunately in many countries, 
including Bulgaria, the price of labor is such 
that it doesn’t justify capital expenses for ma-
chines, automations and so on. Many of the 
companies that come in Bulgaria , over 80% of 
them, I would say, regardless of whether they 

WE SHALL STOP 
COUNTING ON CHEAP 

LABOUR

are Western or Asian – actually come here be-
cause of the low labor price. And we see what 
happens - in most places the time for training 
of people is only one day, due to the low added 
value of production. This is a very unpleas-
ant trap. It does not create motivation for staff 
training, because only the cost of labor is con-
sidered, even in the medium term. Accordingly, 
we do not have highly qualified personnel -  
they have to be brought in from outside.

For years we talk about the necessity of 
Bulgaria to import manpower. Western Eu-
rope imported their needed manpower from 
Eastern Europe. And now Eastern Europe 
obviously have to import it from somewhere 
else… What could Bulgaria actually do?
Fir a beginning, it can start educating its people 
in the correct direction while they are still not 
engaged in the labor market. That is something 
that has been done in the IT sector for a long 
time. We are a group of companies that are 
present in sectors as IT, manufacturing, con-
sulting services, investment activities. What we 
see is a huge gap between people working in 
the IT sector and the rest. We invest in pro-
jects such as School Telerik Academy, Tuk-

tam, “Together in class”. We do it with great 
pleasure because we see the result. In IT we 
create staff, with the investment and good ex-
ample starting from the first grade. While in the 
general labor market outside of IT, we continue 
to see a reliance on cheap people for manu-
facturing, which spins the wheel and creates 
more cheap people. And finally these cheap 
people go abroad where they can be offered 
higher pay.
This is disastrous. Each time we enjoy some 
new investment in production in Bulgaria, 
I think about how we evaluate it. We always 
look only at the value of the investment and 
how many new positions are there. We nev-
er ask ourselves what are these positions, is 
there any potential for training and growth, or 
as many manufacturers cynically put it, we are 
looking for “eyes and hands.” But if the capital 
investment is in machines and people are just 
an appendage, it does not create great added 
value. Neither for the people themselves, nor 
as purchasing power for the respective town in 
Bulgaria where the plant is located.

These foreign direct investments have not 
been so much in recent years, compared to   
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 other countries in our region. What are the 
big stumbling blocks?
Education and health care. If we look realis-
tically, the tremendous imbalance between 
capital and provinces in relation to these two 
fulcrums destroys the motivation of a good 
specialist to go and work somewhere else out-
side of Sofia. These specialists usually have 
children. And they want good education and 
good health care to be provided for them. To 
have prevention, because health care is not 
only in the hospital where you go to be treated. 
To attract investment, one must first create an 
environment that allows people to live well.

The IT industry, your main scope of activity, 
also have changed in recent years. Before 
we were talking about Bulgaria as a cheap 
outsourcing destination. How does the sec-
tor look today?
The IT industry in Bulgaria looks great. Here, in 
contrast to other sectors, we are already talk-
ing about salaries that approach those in Ger-
many. Her trump card is no longer cheap labor. 
Instead, we are talking about accumulating do-
main knowledge - that is, knowledge about cer-
tain industries, about creating products, about 
creating product companies, very different 
from the typical outsourcing company, or work-
ing as a subcontractor. That’s why the latest 
political push from all directions is to see the 
IT industry as the last cash cow: because the 
people in it get paid a lot, let’s tax them more 
and more.Which is about to threaten one of the 
last bastions of innovation that pay adequate 
remuneration.
For me, the IT industry in Bulgaria is a flag of 
hope that can be used to motivate children to 
get an education - especially in small towns. 
Here again I will mention School Telerik Acad-
emy - they are already in over 50 cities. With 
them, children not only receive digital skills 
from the first grade, but also receive the liv-
ing example of those working in the IT industry. 
An example of how a person can have a high 
income, lead an interesting life, travel the world 
without compromising his values or morals.
However, unfortunately, the IT industry is still 
an isolated example that is not indicative of 
the labor market or the economy of Bulgaria. 
The good thing is that the companies in this 
sector are export oriented. In reality, they have 
the highest added value of all in Bulgaria. And 
because 95% of their income depends on over-
seas, they are invulnerable to political black-
mail and the like.

Bulgaria‘s advantages in the IT sector were 
established even under the previous system, 
when here and in Estonia were the two cent-
ers for such technologies in the former East-
ern Bloc. But today practically all countries 
in Europe point to IT as the main direction 
for development. What advantages does 

Bulgaria retain in this constantly growing 
competition?
As a former assistant professor at the Faculty 
of Mathematics and Informatics of Sofia Uni-
versity, I see an interesting trend. We continue 
to be well invested in basic sciences such as 
mathematics, statistics, biology and chemistry. 
This still sets us apart from countries such as 
Ukraine, which have rather bet on mass out-
sourcing. The role of the state in this case is 
not to interfere with the private initiative. Such 
as the INSAIT institute, which recently ap-
peared in Bulgaria and is under the umbrella 
of the Technical University of Zurich and the 
Polytechnic of Lausanne. INSAIT is the swallow 
of hope that Bulgaria can return to the elite of 
information technologies through investments 
in artificial intelligence, in the so-called deep 
tech, in basic sciences such as mathemat-
ics. We have to do it so that we don’t become 
so-called code monkeys - people who just as-
semble libraries in the field of software. What 
are code monkeys? Imagine something like the 
equivalent of Chaplin’s character in “Modern 
Times”, crushed by the monotony of the as-
sembly line. I personally think that information 
technologies in Bulgaria are returning to the 
right direction of development.

The main activity of Anthill is to create ex-
ternal development teams. How does this 
work in a field where intellectual secrecy is 
such a closely guarded domain?
At Anthill, we actually create development 
teams that are practically an integral part 

of the end customer’s teams. It is really ex-
tremely difficult to overcome the prejudices of 
German and American companies - these are 
our main customers. They look with great dis-
trust on Bulgaria’s ability, as a former Soviet 
colony, to protect intellectual property. But we 
have a very strong argument. I was recently 
in Chicago for talks with a very large Ameri-
can company, which is our client and for which 
we are creating a huge development center in 
Bulgaria. Their main question was how we will 
manage the intellectual property and process-
ing of sensitive data of millions of American 
citizens. We were very pleased to inform them 
that Bulgaria is already hosting two NATO test 
data centers. What’s good for the Pentagon 
should be good for the private sector, right? In 
reality, Bulgaria, being a member of the EU and 
NATO, is already quite a respected destination 
from the point of view of intellectual property 
protection. We are much better than Serbia or 
Ukraine. In some respects we are also better 
than Romania.

And we go back to the personnel topic and 
in the case of the Bulgarian IT industry. In 
recent years the need for people in the sec-
tor becomes critical and many specialists 
are already used to changing jobs every few 
months, companies offer everything from 
social benefits to massages in the office 
to retain their staff. Where is the hidden 
resource of this industry? There was talk 
about Bulgarians abroad, about Ukraine and 
Belarus...
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We have several brilliant examples in Bulgaria, 
which are not related to moving people from 
point to point, but to creating real talent, which 
subsequently creates the so-called unicorns. 
The first white swallow was the Telerik com-
pany. I have been following what they are doing 
for a long time, we have been working together 
for years with its founders on many initiatives, 
including educational ones. In reality, even 
when Telerik reached 300 personnel, it had 
the existing labor market out of stock already. 
They created by themselves the remaining 700 
employees. Today, in the top 10 companies in 
Bulgaria, including our first unicorn Payhawk, 
eight out of 10 founders are from those per-
sonnel that Telerik created.
What Bulgaria can do is not to hinder the private 
initiative. And to support it with relevant legal 
changes. Recently, we have a very interesting 

development with an institution that I respect im-
mensely - BESCO, the Bulgarian Startup Asso-
ciation. They managed to create legislation for 
the issuance of a blue card, and to convince all 
parties in Bulgaria to support it, which still al-
lows us to get the missing niche expertise from 
somewhere. Because until now hiring someone 
from outside was something bordering on the 
absurd. We, by competing globally as a com-
pany, cannot afford to rely only on local access 
to a resource. We need global access. We are 
working with people from Ukraine that we were 
able to pull out of there at the beginning of the 
war. We work with people from Russia, America, 
Germany, we have no prejudices to work with 
any colleagues from all over the world, as long 
as they profess similar values   to us and maintain 
the appropriate level of professionalism. The 
government could listen to business and allow 
us to become more global in terms of human 
resources.

Are the programs for attracting Bulgarians 
from abroad, for example from Bessarabia, 
already working, or do they remain only hol-
low legal outlines without real application?
Some of them are working. The problem is that 
very often the state adopts the relevant law, 
but does not adopt by-laws, regulations for its 
implementation, for example. Which leaves you 
at the mercy of any institutions willing to in-
terpret the law as they wish. The Employment 
Agency and the Directorate of Migration would 
rather not do something than do it. One of our 
initiatives, called BEGlobal, is the largest em-

ployer of Bessarabian Bulgarians. About 500 
people already work there and we want to in-
crease that number to a thousand. But we face 
exactly this problem: there is seemingly a law, 
but the by-laws are not there to make it work. 
Without them, it becomes too subjective, which 
opens the door to corruption - something we 
will never tolerate.

You say that it is enough that the state does 
not interfere with business. But it should 
still play a more active role in areas such as 
education, and not leave one of the most 
promising sectors of the economy to pre-
pare its own staff. Do you see any positive 
change in this direction?
Yes, I see. The state’s support for an initiative 
like INSAIT, for example. I also notice the re-
sistance of quite a few former fellow profes-

sors to this. Maybe because it messes up the 
system and puts them in a situation of fierce 
competition. It’s like the irritation of a person 
who has driven a Lada all his life when some-
one on his street drives a Mercedes. But if this 
person also got the opportunity to drive a Mer-
cedes, he would hardly refuse... 
We currently have unique access to a signifi-
cant external resource, for example under the 
Recovery and Development Plan. For me, the 
initiative for changes in education, especially in 
the IT sector, must come from the private sec-
tor. It is no coincidence that the majority of the 
most elite universities in the world are private. 

You have been investing in energy for years. 
All of Europe now faces a new environment 
of high prices, an energy crisis and even 
the threat of deindustrialization of the con-
tinent. How does Bulgaria look against this 
background?
This is a very good topic. Bulgaria looks bad in 
terms of energy mix - we have too large share 
of energy produced by coal plants. Now we are 
at least forcibly diversifying away from Russia, 
which I fully support. 
I believe the fate of the Bulgarian energy indus-
try is positive. We have a nuclear power plant. 
We have very good investments in renewables. 
Even under communism, we had overinvest-
ments in transmission and distribution of net-
works. We have all the infrastructure to feel 
good. Bulgaria’s problem lies in the politically 
regulated market and the poverty of the popu-
lation. My expertise is more in power transmis-

sion systems - there we see a problem because 
the maintenance and optimization costs allowed 
by the regulator do not always correspond to 
modern realities. Energy and Water Regulatory 
Commission wages a constant cat and mouse 
war with the electricity distribution companies.
I see an ever-increasing role of information 
technology in energy. They are able to solve 
most of her problems. But the bad thing is that 
access to the potentially gigantic funding is of-
ten blocked - either at the ministry level or at 
the municipal level. There was recently a very 
interesting project - to install a huge photovol-
taic plant in Maritsa Iztok. But it needs both grid 
and energy storage solutions to offset the im-
balances inherent in renewables. A project re-
lated to the production of green hydrogen and 
green methanol is coming. It solves the cases 
of natural gas shortage and energy storage. 
But for something like this to happen in Bul-
garia, ten people have to destroy their nervous 
systems before even convincing the interested 
parties to take a more serious look. Very often 
managers say that it is easier for them to de-
velop their projects in other countries.
We currently have tremendous access to fund-
ing. But we can’t organize ourselves because 
we work bit by bit. And what has been hap-
pening lately - the lack of sustainable govern-
ment and policies - is further ruining the energy 
sector. 
Generally, though, I’m optimistic. We have in-
frastructure, we have overproduction of energy, 
the problem is in the mix. The war in Ukraine 
has weakened environmental pressures and 
effectively extended the life of projects such 
as our Maritsa Iztok lignite-fired plants. But this 
is only a short postponement of the problem. At 
one time, we ate the money allocated to us for 
the modernization of the power plants. Other 
holes were plugged with them. But now it turns 
out that coal plants can’t operate because they 
can’t afford to pay for their harmful emissions.

At the same time, the state headquarters in 
„Maritsa Iztok“ supported a football team...
The problem is that the state takes this at the 
short term. I used to manage a fund in this 
area. We had to communicate with six differ-
ent ministers. Each with completely different 
views. Sometimes things developed anecdo-
tally. Here is an example: a plant that we took 
as a technology from Germany turned out to 
be illegal in our country. Because some smart 
person once went too far with the fulfillment 
of emissions commitments. We had a project 
for a biomass plant in Smolyan, which was 
stopped by similar cases. This project, which 
was declared extremely harmful to Smolyan, 
is currently operating in Amsterdam. And the 
people of Smolyan continue to poison them-
selves with wood, coal and so on. But despite 
such events, I am still rather optimistic about 
our energy. 

"Bulgaria, being a member of the EU and NATO, 
is already quite a respected destination from the 
point of view of intellectual property protection. 
We are much better than Serbia or Ukraine"
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ЗАСТРАХОВАЙТЕ СВОЯ ДОМ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ПРАЗНИЧНА ЦЕНА. ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СПОКОЙСТВИЕТО И 
СИГУРНОСТТА НА ВАШИЯ ДОМ И ИМУЩЕСТВО СЪС ЗАСТРАХОВКА „ЗАЩИТЕНА ФАМИЛИЯ“.

ЗАСТРАХОВКА 
ЗАЩИТЕНА ФАМИЛИЯ
Погрижите се за дома си с 20% отстъпка 
до края на февруари
За допълнителна информация посетете www.armeec.bg

Какви са предимствата, предлагани от ЗАД „АРМЕЕЦ“: 
• Защита на дома срещу минимална премия от 18 лв.;
• 20% отстъпка от застрахователната премия;
• Застрахователно покритие, изцяло съобразено с Вашето жилище и
   имуществото Ви;
• Бърза процедура и експертна консултация при сключване на застраховката;
• Възможност за избор на застрахователните рискове;
• Покритие срещу кражба чрез взлом и кражба с техническо средство до 
  14 000 лева без опис на имуществото;
• Навременно изплащане на щетите в случай на застрахователно събитие;
• Осигурен денонощен Асистанс център с телефони: 0 700 1 39 39 и 0887 922 444.

Къде можете да сключите застраховка 
„ЗАЩИТЕНА ФАМИЛИЯ“?
• В офисите на ЗАД „Армеец“;
• При застрахователните брокери и агенти, 
   които са партньори на компанията.

ПРОМОЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО
28.02.2023 г. 
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Пропастта между цените на имотите и 
на наемите продължава да се увеличава 
почти навсякъде в Европейския съюз. През 
втората четвърт на 2022 жилищата са 
поскъпнали средно с 9.9% за 27-те страни 
в общността на годишна база, докато 
наемите са се увеличили с 1.7%, показват 
актуални данни на Eurostat. Съотношение-
то между двете е един от традиционни-
те индикатори дали на пазара се надува 
имотен балон. За България поскъпването 
на жилищата е 14.6%. 
Раздалечаването между покупните цени 
и наемите продължава почти без прекъс-
ване през последните 12 години, стиму-
лирано от лекомисленото печатане на 
пари от ЕЦБ и от отрицателните лихви. 
От 2010 до 2022 жилищата в Европа са 
поскъпнали с 48% средно, докато наемите 
са се повишили само с 18%. В България 
поскъпването на жилищата е близо 70%, 
а това на наемите - с около 22%. Най-се-
риозно са се увеличили цените в Естония 
(+196%) и Унгария (+168%). Само в три 

WHAT IS 
HAPPENING TO 
HOUSING IN 
EUROPE?
The gap between property prices and rents 
continues to widen almost everywhere in the 
European Union. In the second quarter of 2022, 
housing prices increased by an average of 9.9% 
for the 27 countries in the community on an 
annual basis, while rents increased by 1.7%, 
according to the latest data from Eurostat. The 
ratio between the two is one of the traditional 
indicators of whether a property bubble is 
inflating in the market. For Bulgaria, the housing 
price increase is 14.6%.
The divergence between purchase prices and 
rents has continued almost unabated for the past 
12 years, fueled by the ECB's reckless money 
printing and negative interest rates. From 2010 
to 2022, housing prices in Europe increased by 
48% on average, while rents rose by only 18%. 
In Bulgaria, the increase in housing prices is 
nearly 70%, and that of rents - by about 22%. 
The most serious price increases were in Estonia 
(+196%) and Hungary (+168%). In only three 
countries have housing actually become cheaper 
compared to 2010: Greece (-23%), Italy (-8%) 
and Cyprus (-6%). Greece and Cyprus are also 
the only countries where rents are lower today 
than they were ten years ago.
The continuing increase in the price of residential 
properties in Sofia is difficult to explain with 
demographic trends, commented Vasil Lyunchev, 
founder of a real estate platform, to BNR. 
According to census data, the city's population 
has declined by 20,000 people over the past 
decade. At the same time, housing has increased 
by 120,000. According to Lyunchev, there are 
about 700,000 homes in total in the city. 350,000 
of them are occupied by their owners, and 
another 120,000 or so are rented out or used for 
free by owners' relatives. "The remaining 250,000 
homes are literally not being used and are empty 
and locked. According to our analysis, this is 
about 35% of the homes in the capital," notes 
Lyunchev. 

КАКВО СЕ СЛУЧВА С 
ЖИЛИЩАТА В ЕВРОПА?

страни жилищата всъщност са поевти-
нели спрямо 2010 година: Гърция (-23%), 
Италия (-8%) и Кипър (-6%). Гърция и Ки-
пър са и единствените държави, в които 
наемите днес са по-ниски, отколкото 
преди десет години. 
Продължаващото поскъпване на жилищ-
ните имоти в София е трудно обяснимо 
с демографски тенденции, коментира 
Васил Люнчев, основател на платформа 
за недвижими имоти, пред БНР. По данни 
от преброяването населението на града 
е намаляло с 20,000 души за последното 
десетилетие. В същото време жилища-
та са се увеличили със 120,000. Според 
Люнчев общо в града има около 700,000 
жилища. В 350,000 от тях живеят соб-
ствениците им, и още около 120,000 се 
отдават под наем или безвъзмездно на 
роднини. "Останалите 250 000 жилища 
буквално не се използват и стоят празни 
и заключени. Според нашия анализ това 
са около 35% от жилищата в столицата", 
отбелязва Люнчев.  
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Д-р Томас Бекер, вицепрезидент на BMW Group, пред Bulgaria ON AIR

СТАРИТЕ АВТОМОБИЛИ  
ЩЕ СА МНОГО ПО-ЦЕННИ  
В БЪДЕЩЕ
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Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотогарафия BMW

Автомобилната индустрия от го-
дини е основен прицел на прави-
телствените опити за намаля-
ване на емисиите. Но всъщност 

в много случаи автомобилните произ-
водители изпреварват регулаторите, а 
BMW е сред лидерите в това отношение. 
Разговаряме с д-р Томас Бекер, вицепре-
зидент на BMW Group по въпросите на 
устойчивото развитие и мобилността. 

Д-р Бекер, в последните седмици Евро-
пейският съюз направи няколко сериоз-
ни стъпки към окончателната забрана 
на двигателя с вътрешно горене от 
2035 година. Това вече изглежда неиз-
бежно, но досатъчно ли е то? Защо 
кръговата икономика е толкова важна 
за устойчивото развитие?
Вече е съвсем ясно, че целите на Па-
рижкото споразумение не могат да се 
постигнат просто със замяната на 
една технология за задвижване с друга. 
Електромобилите имат много висок от-
печатък от гледна точка на въглеродни 
емисии и поглъщане на ресурси, ако не 
положим специални усилия да ги намалим. 
Един от най-значимите начини за това 
е кръговата икономика: използването 
на рециклирани материали. Нека ви дам 
пример: ако използвате рециклиран алу-
миний, ще спестите 80% от емисиите 
в сравнение с новодобития. Също тол-
кова висок ефект има и рециклираната 
стомана, защото голямата част от въ-
глеродния отпечатък идва от първична-
та фаза на обработка на суровините. С 
повторното използване на материали се 
понижават не само емисиите, но и много 
индиректни ефекти. Намаляват рискове-
те по снабдяването, политическите и 
екологичните рискове. Ето ви още едно 
число: трябва да преместите 300 кило-
грама земна маса, за да добиете само 
един килограм мед. Високият дял на ре-
циклираните материали спестява всичко 
това. В нашите автомобили използваме 
около 50% рециклирана мед. 

BMW бе между първите автомобил-
ни компании, тръгнали по този път с 
автомобили като i3. Сега обещавате 
изцяло рециклираща се кола най-късно 
до 2040 година. Какви са най-големите 
трудности по пътя?
Най-голямата пречка е наличието, ка-
чеството и цената на вторичните су-
ровини. При някои от тях има сериозни 
проблеми с техническите параметри. 
Ако вземете пластмасите например, 
рециклираните материали до голяма 
степен не отговарят на техническите 
изисквания, за да бъдат влагани в авто-
мобили. 
Голямо предизвикателство са и клетки-
те на батериите, защото днес имаме 
огромни ръстове в продажбите на елек-
тромобили, но много малко стари бате-
рии, готови за рециклиране. Има една 
дълга пропаст между нуждата от нов 
материал и появата му като вторична 
суровина. Затова ние си сътрудничим с 
много други индустрии и, разбира се, с 
рециклиращия бизнес, за да увеличим дос-
тъпните количества качествени вто-
рични суровини. 
Нашата задача е да проектираме авто-
мобилите така, че да се рециклират в 
максимална степен. Но имаме нужда и от 
по-добро снабдяване от пазара. 

Днес в повечето европейски страни 
хората трябва дори да плащат, за да 
се отърват от стария си автомобил. 
Как ще се промени остатъчната стой-
ност на старите коли с развитието 
на кръговата икономика?
Има два основни фактора, струва ми се. 
Единият е електрификацията. При елек-
трическите автомобили батерията е 
нов източник на стойност, който не 
съществуваше при колите с вътрешно 
горене. Икономиката на рециклиране на 
електромобили ще е много различна от 
това, което познавахме в последните 
30-40 години. 
От друга страна, имаме съвсем други   
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By KONSTANTIN TOMOV / Photography BMW

OLD CARS WILL BE 
MUCH MORE VALUABLE 
IN THE FUTURАE
Dr. Thomas Becker, Vice President of the BMW Group, talks 
to Bulgaria ON AIR

The auto industry has been a major target 
of government attempts to reduce emis-
sions for years. But in fact, in many cases, 
automakers are ahead of the regulators, 
and BMW is among the leaders in this re-
gard. We speak to Dr. Thomas Becker, 
BMW Group Vice President for Sustainabil-
ity and Mobility.

Dr Becker, in recent weeks the European 
Union has taken some serious steps to-
wards the final ban of the internal com-
bustion engine by 2035. This already 
seems inevitable, but is it enough? Why 
is the circular economy so important for 

sustainable development?
It is now quite clear that the goals of the 
Paris Agreement cannot be achieved simply 
by switching from one drivetrain technology 
to another. Electric cars have a very high 
footprint in terms of carbon emissions and 
resource consumption if we don't make spe-
cial efforts to reduce them. One of the most 
significant ways to do this is the circular 
economy: the use of recycled materials. Let 
me give you an example: if you use recycled 
aluminum, you will save 80% of emissions 
compared to primary aluminum. Recycled 
steel has an equally high impact, because 
most of the carbon footprint comes from the 

primary processing phase of the raw materi-
als. By reusing materials, not only emissions 
are reduced, but also many indirect effects. 
Supply, political and environmental risks are 
reduced. Here's another number: you have 
to move 300 kilograms of earth mass to get 
just one kilogram of copper. The high pro-
portion of recycled materials saves all this. 
We use about 50% recycled copper in our 
cars.

BMW was among the first car companies 
to go down this road with cars like the i3. 
Now you promise a fully recyclable car by 
2040 at the latest. What are the biggest 
challenges along the way?
The biggest obstacle is the availability, 
quality and price of secondary raw materi-
als. There are issues with technical perfor-
mance of material. If you take plastics for 
example, recycled materials largely do not 
meet the technical requirements to be put 
into cars.
Battery cells are also a big challenge, be-
cause today we have huge increases in 
sales of electric cars, but very few old bat-
teries ready for recycling. There is a long 
gap between the need for a new material 
and its appearance as a secondary raw ma-
terial. We therefore collaborate with many 
other industries and, of course, the recy-
cling business to increase the availability of 
quality recycled materials.
Our job is to design cars to be as recyclable 
as possible. But we also need better supply 
from the market.

Today in most European countries people 
even have to pay to get rid of their old 
car. How will the residual value of old 
cars change with the development of the 
circular economy?
Well, there are two main factors, I think. 
One is electrification. In electric cars, the 
battery is a new source of value that did 
not exist in internal combustion cars. The 
economics of EV recycling will be very dif-
ferent from what we've known for the last 
30-40 years.
On the other hand, we have completely dif-
ferent technical requirements for battery 
recycling. These are new technologies that 
have not yet been established. At the same 
time, carbon emissions will become more 
and more expensive. Accordingly, the price 
of primary raw materials relative to second-
ary raw materials will change. In the coming 
years, the use of materials from old cars will    
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 become more and more attractive.

What is the role of hydrogen in this move 
towards a circular economy?
The advantage of hydrogen is its high en-
ergy density and the fact that it can be 
charged very quickly. As you know, we are 
going to launch a small run of about 500 
cars to prove that, from our point of view, 
hydrogen is a viable technology. But at the 
end of the day, this is a matter of politics: 
whether to create the necessary hydrogen 
infrastructure. The Fit for 55 plan calls for 
hydrogen stations every 100 kilometers of 
road. If this happens, then the decisive fac-
tor will be the availability of hydrogen, ide-
ally produced by green technologies. We 
are ready to work together with other manu-
facturers to make this happen.

In the automotive industry, the propor-
tion of recycled materials used is cur-
rently somewhere in the low double dig-
its. But it is actually one of the leading 
indicators, far above that of the fashion 
industry for example. In which sectors is 
the circular economy the biggest chal-
lenge?
If you look at our cars, we already have a 
high proportion of recycled metals - with 
the BMW i4 we are talking about over 40% 
recycled aluminum and over 30% recycled 
steel. It is much more difficult with plastics 
or battery materials. But we should not think 
only in the closed circle of the car industry. 
For the MINI brand, we will introduce wheel 
rims with a very high content of recycled 
aluminum, but not all of it comes from the 
automotive sector. A large part is from else-
where, for example from beverage cans. 
The same goes for steel. For the circular 
economy, one needs to think on a broader 
scale, not just within the boundaries of a 
single sector. Another example: for our inte-
riors we already use plastic that comes from 
old fishing nets.

In recent months, we constantly hear 
about the so-called deindustrialization of 
Europe because of the energy crisis. Will 
the circular economy bring competitive 
advantages to European industry?
I'm not a believer in apocalyptic scenarios. 
But there is no doubt that the circular econ-
omy brings great benefits simply by saving 
energy. The large energy footprint of pri-
mary material production is thus saved, re-
ducing both electricity and gas needs. That 
is why we support all political attempts to 
increase recycling in Europe. It will reduce 
our dependence on energy imports. It will 
not bring us full autonomy, that is not real-
istic. But it can reduce our dependence. 

  технически изисквания за рециклиране 
на батериите. Това са нови технологии, 
които още не са утвърдени. В същото 
време въглеродните емисии ще стават 
все по-скъпи. Съответно цената на пър-
вичните суровини спрямо вторичните ще 
се промени. В следващите години използ-
ването на материали от стари автомо-
били ще става все по-привлекателно. 

Каква е ролята на водорода в този по-
ход към кръгова икономика?
Предимството на водорода е високата 
му енергийна плътност и фактът, че 
може да се зарежда много бързо. Както 
знаете, ние ще пуснем малка серия от 
около 500 автомобила, за да докажем, че 
от наша гледна точка водородът е жиз-
неспособна технология. Но в края на кра-
ищата това е въпрос на политика: дали 
да се създаде нужната водородна инфра-
структура. Планът Fit for 55 предвижда 
да има водородни станции на всеки 100 
километра път. Ако това се случи, тога-
ва решаващ фактор ще е достъпността 
на водорода, добит в идеалния случай по 
зелени методи. Ние сме готови да рабо-
тим заедно с останалите производите-
ли, за да сбъднем това. 

В автомобилната индустрия в момен-
та делът на използваните рецикли-
рани материали е някъде в ниски-
те двуцифрени стойности. Но това 
всъщност е един от водещите пока-
затели, много над този на модната 
индустрия например. В кои сектори 
кръговата икономика е най-голямо 
предизвикателство?
Ако погледнете нашите автомобили, 

ние вече имаме висок дял на рециклира-
ни метали - при BMW i4 говорим за над 
40% рециклиран алуминий, и над 30% ре-
циклирана стомана. Доста по-трудно 
е с пластмасите или материалите за 
батериите. Но не бива да мислим само 
в затворения кръг на автомобилната 
промишленост. За MINI ще представим 
джанти с много високо съдържание на ре-
циклиран алуминий, но не всичкият идва 
от автомобилния сектор. Голяма част е 
от другаде, примерно от кутийки за на-
питки. Същото се отнася до стоманата. 
За кръговата икономика човек трябва 
да мисли в по-широк мащаб, а не само в 
границите на един отделен сектор. Още 
един пример: за нашите интериори вече 
използваме пластмаса, която идва от 
стари рибарски мрежи.

В последните месеци постоянно слу-
шаме за т. нар. деиндустриализация на 
Европа заради енергийната криза. Кръ-
говата икономика ще донесе ли конку-
рентни предимства на европейската 
индустрия?
Аз не вярвам в апокалиптични сценарии. 
Но няма съмнение, че кръговата иконо-
мика носи големи ползи, просто като 
икономисва енергия. Големият енергиен 
отпечатък на първичното производство 
на материали се спестява по този начин, 
което намалява както нуждите от елек-
тричество, така и от газ. Затова ние 
подкрепяваме всички политически опити 
да се засили рециклирането в Европа. И 
да не намали зависимостта ни от внос 
на енергия. Няма да ни донесе пълна ав-
тономия, това не е реалистично. Но 
може да намали зависимостта ни. 
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Българите обичат да се оплакват как 
достиженията на прогреса обикновено 
стигат до тях с 10-годишно закъсне-
ние. Но поне в една област страната 
им всъщност е на гребена на вълна-
та. По средна скорост на мобилния 
интернет България се нарежда на 
трето място в ЕС и на осмо място в 
целия свят. Средната скорост у нас е 
103.9 мегабита в секунда (Mbps), над 
три пъти повече от средната ско-
рост в глобален мащаб, която е едва 
33.17 Mbps за сваляне (и 9.03 Mbps за 
качване). Данните са от актуалния 
Speedtest Global Index към края на ок-
томври 2022. 
Най-бързият мобилен интернет в мо-
мента е в Норвегия - средна скорост 
от 126.94 Mbps. Следват Обединените 
арабски емирства, Катар, Китай, Ни-
дерландия, Дания, Южна Корея, България, 
Саудитска Арабия и Кувейт. На дъното 
по този показател от всичките 141 из-
мервани държави се нареждат Венесуела 

BULGARIA HAS THE 
EIGHTH FASTEST 
INTERNET IN THE 
WORLD
Bulgarians like to complain how the achievements 
of progress usually reach them with a 10-year 
delay. But in at least one area, their country is 
actually on the crest of a wave. In terms of average 
mobile internet speed, Bulgaria ranks third in the EU 
and eighth in the world. The average speed in our 
country is 103.9 megabits per second (Mbps), more 
than three times the average speed on a global 
scale, which is only 33.17 Mbps for download (and 
9.03 Mbps for upload). The data is from the current 
Speedtest Global Index as of the end of October 
2022.
The fastest mobile internet is currently in Norway 
- an average speed of 126.94 Mbps. It is followed 
by the United Arab Emirates, Qatar, China, the 
Netherlands, Denmark, South Korea, Bulgaria, 
Saudi Arabia and Kuwait. Venezuela (5.61 Mbps), 
Afghanistan (5.32), Cuba (4.08) and Haiti (3.77) 
rank at the bottom of this indicator out of all 141 
countries measured.
Things are much worse with the speed of fixed 
broadband internet in Bulgaria. A decade ago we 
ranked in the top ten according to this indicator, 
but today Bulgaria is only 59th with an average 
speed of 64.98 Mbps (more or less the same as 
Austria and Serbia). The fastest fixed internet is 
in Singapore (219.57), Chile (219.34) and China 
(203.50). The slowest is in Afghanistan (2.03) and 
Cuba (1.93 Mbps).
After all, what they enjoy in Singapore and Chile is 
far from the real capabilities of today's technology. 
Recently, scientists broke the record for the fastest 
data transfer by being able to transfer 1.8 petabits 
of information between a laser and an optical 
chip in one second. One petabit is equal to 1000 
terabits, or 1 million gigabits. That's over 250,000 
movies in high definition. 

БЪЛГАРИЯ Е С ОСМИЯ 
НАЙ-БЪРЗ ИНТЕРНЕТ 

(5.61), Афганистан (5.32), Куба (4.08) и 
Хаити (3.77). 
Доста по-зле стоят нещата със 
скоростта на фиксирания интернет в 
България. Преди десетилетие и по този 
показател се нареждахме в челната 
десетка, но днес България е едва 59-а 
със средна скорост 64.98 Mbps (горе-до-
лу колкото Австрия и Сърбия). Най-бър-
зият фиксиран интернет е в Сингапур 
(219.57), Чили (219.34) и Китай (203.50). 
Най-бавният е в Афганистан (2.03) и 
Куба (1.93 Mbps). 
Впрочем и това, на което се радват в 
Сингапур и Чили, е далеч от реалните 
възможности на технологиите днес. 
Неотдавна учени счупиха рекорда за 
най-бърз пренос на данни, като успяха 
да прехвърлят за една секунда цели 1.8 
петабита информация между лазер и 
оптичен чип. Един петабит е равен на 
1000 терабита, или на 1 милион гигаби-
та. Това се равнява на над 250 000 филма 
в HD. 
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Защо очакваната "червена вълна" в Америка не се състоя, и какво 
да очакваме от 2024 година

Текст БОЙКО ВАСИЛЕВ / Фотогарафия АРХИВ

РАЗЕДИНЕНИТЕ 
АМЕРИКАНСКИ 
ЩАТИ

Тази година не ни липсваха избори.  
2022 бе година на вота за Порту-
галия, Франция (два пъти), Сло-
вения, Унгария, Сърбия, България 

(малко неочаквано), Швеция, Индия, Брази-
лия, Колумбия, Южна Корея, Австралия, Ав-
стрия, Малта, Северна Ирландия, Латвия, 
Босна и Херцеговина, Ливан, Филипините, 
четири германски и една испанска провин-
ция. И това - без да броим Гамбия, Кения 
или Непал.

НО ЕДНИ УЖ НАЙ-МАЛОВАЖНИ ИЗБОРИ 
бяха всъщност най-важните – частичният 
парламентарен вот в САЩ. Той не избира 
изпълнителна власт, нито дори цялата за-
конодателна. Но определя посоката на дви-
жение – често не само на Америка. 
В американския политически жаргон тези 
избори са известни като “midterms”, по 
средата на мандата. Обикновено, губи 
партията на избрания две години по-рано 
президент. Така силната президентска-
та власт получава своето противодей-
ствие: Камарата на представителите и 
Сенатът приземяват поелия въздух лидер, 

свалят го на земята и го принуждават да 
прави компромиси. Власт властта възпира 
и балансира. 
Дотук добре. Само че от няколко десети-
летия механизмът дава системен проблем. 
Причината е отровната нетърпимост в 
американската политика.

ВЕТРОВЕТЕ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО ЗАДУХА-
ХА още през 90-те, когато републиканци-
те в Конгреса, водени от Нют Гингрич, 
систематично спъваха политиката на 
президента демократ Бил Клинтън. Кул-
турните войни, пробивът на Тръмп и бли-
кащата от социалните мрежи омраза пре-
върнаха вятъра в ураган. 
Двете основни партии се радикализираха, 
всяка по свой начин. Само преди 30 годи-
ни вървеше шегата, че те са “една и съща 
партия, разделена по въпроса за аборта”. 
Но днес републиканската десница зави към 
бедните, белите работници и конспираци-
ите, а под знамето на левичарския ради-
кализъм, демократите изградиха съюз на 
либералните предградия и афро-американ-
ските квартали. И в двата лагера умере-

ните станаха малцинства.

ТОЗИ ОБРАТ ПРЕВЪРНА ИЗБОРИТЕ в 
средата на мандата в наказателна акция 
срещу действащия президент: саботиране 
на законодателните му инициативи, бойко-
тиране на назначенията му, блокиране на 
бюджета – и в крайна сметка, до парализа. 
На това мъчение бяха подложени Джордж 
Буш – син, Барак Обама и Доналд Тръмп. 
Вместо компромис, получиха блокаж.
Такива бяха и очакванията към сегашните 
избори. Още повече, че през 2020 взаимната 
нетърпимост ескалира до щурм на Капито-
лия, а почти 80-годишният Байдън изпусна 
инфлацията и разочарова средния америка-
нец. Месеци по-рано републиканците готве-
ха парти, убедени, че идва “червена вълна и 
син плач”, (цветовете на двете партии) – а 
Тръмп загряваше на тъчлинията за реванш.
Само че не стана така. Демократите се 
представиха по-добре от прогнозите. Те 
не просто запазиха контрол върху Сената, 
но ако спечелят балотажа в Джорджия, ще 
имат даже един сенатор повече. Не загу-
биха, колкото се очакваше в долната Кама-
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ра и в губернаторските битки. Катастро-
фираха обаче мнозина от тръмпистите в 
Републиканската партия. Най-болезненият 
провал бе в Пенсилвания, където Тръмп за-
ложи на телевизионния доктор Мехмет Оз. 
Но Оз загуби. Така шансовете на бившия 
президент намаляха и обявяването на не-
говата кандидатура за 2024 мина под зна-
ка на загубите.

НЕЩО ПОВЕЧЕ, В РЕПУБЛИКАНСКИЯ 
ЛАГЕР изгря друга звезда. Рон Де Сантис 
защити губернаторския си пост във Фло-
рида с цели 20 пункта разлика (или над 
милион и половина гласа повече). Доскоро 
този щат се смяташе за оспорван. През 
2000 там дълго и ръчно брояха президент-
ските гласове, и в края на краищата Буш 
надделя над Гор с едва 537 гласа разлика 
(от 5.8 милиона гласували).  Сега обаче Де 
Сантис завоюва Флорида за Републикан-
ската партия с либерална ковид политика, 
специален подход към испаноезичните и ус-
пешна имитация на Тръмп. 
Не е чудно, че тъкмо Тръмп завидя на ус-
пеха му: Де Сантис може да се окаже пе-

челившият президентски кандидат на ре-
публиканците през 2024. Както е харесвал 
Тръмп, така може и да го разлюби. В таки-
ва дълги игри гъвкавостта не е грях. 

НО ДА СЕ ВЪРНЕМ НА ДЕМОКРАТИТЕ. 
Кой ги върна в мача? Бих казал … сами-
те тръмписти. Доналд Тръмп назначи 
във Върховния съд заклети противници 
на абортите. Те отхвърлиха закона “Роу 
срещу Уейд”, който не разрешаваше на от-
делните щати да забраняват абортите. 
Това, от своя страна, ядоса електората 
на Демократическата партия и го изка-
ра пред урните – или, както демократи-
те предпочитат, го накара да гласува по 
пощата. Така се създаде познатата от 
2020 оптична илюзия. В нощта на избора 
синът на Тръмп писа в “Туитър” “Кървава 
баня!” Часове по-късно пощенските гласове 
започнаха да пристигат - и Доналд Тръмп-
младши изчезна от профила си. 
В началото казах, че изборите в средата 
на мандата имат значение. Малката нови-
на е, че промяната на баланса в Камара-
та ще създаде трудности за Джо Байдън. 

Голямата новина обаче е друга. Америка, 
оттам и светът, са болезнено разделе-
ни. От едната страна - консерватори с 
традиционни ценности и чувство за при-
надлежност, от другата - либерали на от-
вореното общество. Дейвид Гудхарт го 
обясни така: “хора отнякъде” срещу “хора 
отвсякъде”. И никой не взима надмощие. 

КЛЮЧОВИ МАСИ ОТ ИЗБИРАТЕЛИ НЕ ПОД-
КРЕПЯТ политиците заради конкретните, 
рационални резултати от тяхната полити-
ка, а според своята идеологически идентич-
ност. Или си от “нашето” племе, или си от 
“лошото”. Диалог няма, няма и компромиси. 
Има само опиянено от социалните медии 
крещене. И миниатюрни, инфарктни разлики 
между “нашите” и “вашите”. 
Да, политиката не може без барикади, без 
идеологически битки. Но не може и без мо-
стове. Днес центристите вече са в Чер-
вената книга. Това прави упражняването 
на властта почти невъзможно. Докъде ще 
ни доведе това, нямам въображение да си 
представя. Да гледаме САЩ, и рано или 
късно ще разберем. 
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By BOYKO VASILEV / Photography ISTOCK

DIVIDED 
STATES OF 
AMERICA
Why the expected “red wave” in the US did not take place and 
what should we expect from 2024

We didn’t lack elections this year.
2022 was a year of voting for 
Portugal, France (twice), Slo-
venia, Hungary, Serbia, Bulgaria 

(a bit unexpected), Sweden, India, Brazil, Co-
lumbia, South Korea, Australia, Austria, Malta, 
North Ireland, Latvia, Bosnia and Herzegovina, 
Lebanon, the Philippines, four German and 
one Spanish province. Without even counting 
Gambia, Kenya or Nepal.

BUT WHICH SEEMED THE LEAST IMPOR-
TANT ELECTIONS, turned out to be the most 
important – the partial parliamentary vote in 
the USA. It it not about choosing an executive 
power, and not even the entire legislature, but 
it defines the course of movement – often not 
only in America.
In American political parlance, these elections 
are known as "midterms". Usually, the party of 
the president elected two years earlier, loses. 
Thus, the strong presidential power gets its 
countermeasure: the House of Representa-
tives and the Senate land the leader who just 
took a breath, take him to the ground and 
force him to compromise.
It is power that the power restrains and bal-
ances.
So far so good. However, for several decades 

the mechanism has a system error. The rea-
son is the poisonous intolerance in American 
politics.

THE WINDS OF DIVISION BLEW as early as 
the 1990s when the Republicans in the Con-
gress, led by Newt Gingrich, systematically 
thwarted the policies of Democratic President 
Bill Clinton. Culture wars, Trump’s break-
through and the hate pouring out of social 
media, turned the wind into a hurricane.
Two major parties became radicalized, each 
in its own way. Just 30 years ago the joke 
was that they were “same party, but divided 
on abortion”. But today the Republican right 
turned to the poor, white workers and con-
spiracies, and under the left radicalism, the 
democrats established a union of the liberal 
suburbs and African-American neighbour-
hoods. In both camps the moderates became 
minorities.

THIS REVERSAL TURNED THE MIDTERM 
ELECTIONS into a punitive action against 
the incumbent: sabotaging his legislative ini-
tiatives, boycotting his appointments, block-
ing the budget—and ultimately, paralysis. 
George W. Bush, son, Barack Obama and 
Donald Trump were subjected to this torture. 

Instead of a compromise, they got a block-
ade.
Such were the expectations for the current 
elections. Moreover, in 2020, mutual intoler-
ance has escalated to storming the Capitol, 
and nearly 80-year-old Biden has omitted in-
flation and disappointed the average Ameri-
can. Months earlier, Republicans were cook-
ing up a party, convinced that a "red wave and 
blue cry" (the colours of both parties) was 
coming – and Trump was warming up on the 
touchline for a rematch.
But it didn't happen that way. Democrats did 
better than expected. Not only did they retain 
control of the Senate, but if they win the Geor-
gia runoff, they will even have one more sena-
tor. They did not lose as much as expected 
in the lower House and in the gubernatorial 
battles. However, many of the Trumpists in 
the Republican Party (GOP) were devastated. 
The most painful failure was in Pennsylvania, 
where Trump bet on TV doctor Mehmet Oz. 
But Oz lost. Suddenly, the former president 
stopped talking about a comeback and for a 
moment even stopped talking at all.

MOREOVER, IN THE REPUBLICAN CAMP 
another star rose. Ron De Santis defended 
his governorship in Florida by as much as 
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20 points (or over a million and a half more 
votes). Until recently, this state was consid-
ered contested. In 2000 there was a long and 
manual tally of presidential votes, and in the 
end, Bush beat Gore by just 537 votes (out 
of 5.8 million voters). Now, though, De Santis 
has won Florida for the GOP with liberal Covid 
policies, a special approach to Hispanics and 
a successful Trump impersonation.
It is no wonder that Trump envied his success: 
De Santis could turn out to be the winning Re-
publican presidential candidate in 2024. As 
much as he liked Trump, he could also fall 
out of love with him. In such long games, flex-
ibility is not a sin.

BUT BACK TO THE DEMOCRATS. Who 
brought them back to the game? I would say… 
the Trumpists themselves. Donald Trump hired 
staunch opponents of abortions to the Su-
preme Court. They rejected the Roe vs. Wade 
law that did not allow individual states to ban 
abortion. That, in turn, angered the Democrat-
ic electorate and drove him to the polls — or, 
as Democrats prefer, to voting by mail. This is 
how the optical illusion known since 2020 was 
created. In the night of elections, Trump’s son 
wrote on Twitter “Bloodbath!”. Hours later, the 
mail votes began to arrive and Donald Trump 

Junior logged out of his profile. I said, at the 
beginning, that midterm elections matter. The 
small news is the change of balance in the 
Chamber will cause difficulties for Joe Biden. 
However, the big news is other. America and 
world are painfully divided. On one side – con-
servatives with traditional values and a sense 
of belonging, on the other – liberals of the 
open society. David Goodhart explained it this 
way: "people from somewhere" versus "peo-
ple from everywhere". And no one gets the 
upper hand.

KEY MASSES OF ELECTORS DO NOT SUP-
PORT the politics because of the concrete, 
rational results from their policy, but accord-
ing to their own ideological identity. You are 
either part of our tribe, or you are with the 
bad ones. There is no dialogue, no compro-
mise. There is only social media intoxicated 
shouting and tiny, but important differences 
between “ours” and “theirs”. Yes, politics can-
not do without barricades, without ideological 
battles. But it also cannot without bridges. 
Today, the centrists are already in the Red 
book. This makes exercising the power almost 
impossible. Where will this take us, I cannot 
imagine. Let’s turn our sights to the USA and 
sooner or later we shall see. 

"It is no wonder that Trump envied his success: 
De Santis could turn out to be the winning 
Republican presidential candidate in 2024"
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Преди точно 30 години операция Mani Pulite измете 
основно политическия пейзаж на Апенините

КОГАТО 
ИТАЛИЯ  
СИ ИЗМИ 
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Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотогарафия АРХИВ

Не един и двама наблюдатели на 
българския политически живот 
са откривали очевидните прили-
ки между него и италианския. По-

литическата система у нас, стартирала с 
Кръглата маса и първите парламентарни из-
бори през 1990, несъмнено следва много от 
познатите сценарии от Апенините: шире-
ща се корупция, задкулисни зависимости на 
партиите, връзки между политици и органи-
зираната престъпност, култивирането на 
цяла отделна бизнес класа, зависима изцяло 
от държавни поръчки, възход на безскрупулни 
популисти... Но между Италия и България в 
политическо отношение има и една колосал-
на разлика: преди точно 30 години италиан-
ците се възпротивиха на всичко цитирано 
и изметоха политическата си сцена, за да 
започнат на чисто. 
Днес тези събития, разиграли се през 1992 
година, са известни като Операция „Чисти 
ръце“ (Mani Pulite). Разследването на проку-
рора Антонио Ди Пиетро стигна до най-ви-
соките етажи на властта, разкри корупция 
на стойност над 4 милиарда долара, заличи 
напълно и четирите големи партии, участ-
ващи в управлението по онова време, и на 
практика сложи точка на Първата итали-
анска република. Периодът оттогава насам 
се нарича Втора република, макар да не е 
свързан с конституционни промени - толко-
ва драматичен бе ефектът върху италиан-
ската политика от работата на Ди Пиетро 
и колегите му. В хода на разследването бяха 
обвинени и съдени няколко от най-уважава-
ните дотогава италиански политици. Наче-
ло с Бетино Кракси. 

ОБИКНОВЕНО ПОЛИТИЦИТЕ СЕ ЗАПОМНЯТ 
с онова, което са дали на страната си. Бе-
тино Кракси остана в историята с онова, 
което взе от нея. Бившият премиер, една 
от най-значимите фигури в политическия 
живот на Италия след Втората световна 
война, умря през 2000 година в Тунис като 
беглец от правосъдието, самотен и забра-
вен от всички. Заболяването му (усложнения 
от диабет) вероятно бе излечимо, но Кракси 
предпочете да доизживее кротко дните си 
в Хамамет, вместо да се върне в родината, 
където го чакаше затвор. Смъртта му само 
даде тон за нови язвителни шеги - като на-
пример, че италианските пощи се отказали 
да отпечатват марка с неговия лик, защото 
хора щели да плюят от погрешната страна. 
Но в Италия, както писа един френски жур-
налист, никой не може да остане виновен за 
дълго. В потвърждение на това и полити-
кът, който стана символ на корумпираност 

и който при последната си публична изява бе 
замерян с монети от разгневената тълпа, 
днес има паметна плоча. И то не каква да 
е - мемориалът за Бетино Кракси е разполо-
жен в самото сърце на Милано, на входа на 
стария му офис на Пиаца Дуомо. На същата 
сграда, в която навремето е получавал под-
купите, с горчивина отбеляза по този повод 
Джерардо Д’Амброзио, един от прокурорите 
по делото „Чисти ръце“. 

ВПРОЧЕМ И НАЙ-ОТЯВЛЕНИТЕ ВРАГОВЕ 
НА КРАКСИ не отричат значимостта му 
като политическа фигура. Тъкмо той бе чо-
векът, който успя да реформира импотент-
ната Социалистическа партия на Италия 
(PSI) и да я превърне в ефективна бариера 
между комунистите и властта. През 1983, 
когато управляващите християндемокра-
ти се сгромолясаха заради разкритията за 
тесните им връзки с нашумялата антико-
мунистическа масонска ложа Р2, Кракси се 
ориентира най-бързо в хаоса. Като премиер 
той се задържа на власт по-малко от чети-
ри години, от 1983 до 1987 - нищожен срок 
в северноевропейските демокрации, но уди-
вително постижение за Италия. Показател-
но е, че за останалата половина от 80-те 
години там се смениха осем правителства. 
Едва през ХХI век рекордът на Кракси като 
най-дълго управлявалия съвременен премиер 
бе подобрен от някогашното му протеже 
Силвио Берлускони. Тъкмо Бетино Кракси бе 
човекът, който реорганизира италианската 
промишленост и превърна страната в една 
от икономическите суперсили на Стария 
континент и във влиятелен член на Г7. Той 
успя да освободи италианските капитали, 
гарантира автономията на Националната 
банка, намали бюджетните разходи в съот-
ветствие с критериите от Маастрихт и 
накрая спря дългогодишната хиперинфлация, 
като премахна прочутия италиански еска-
латор - обвързването на заплатите с нара-
стването на цените. 

ТОВА, ЕСТЕСТВЕНО, НАВЛЕЧЕ НА КРАК-
СИ ОМРАЗАТА на синдикатите, надигна се 
безпрецедентна вълна от стачки. Съживя-
ването на икономиката стана и за сметка 
на рекордно нарастване на вътрешния дълг. 
Обвиняваха го също, че твърде безпардонно 
подпомага роднините и приятелите си. Тък-
мо с протекциите на Кракси Силвио Берлу-
скони изгради медийната си империя през 
80-те. Паоло Пирители, зетят на премиера, 
бе изтикан до кметския пост в Милано. Ня-
когашната актриса Аня Пиерони бе възна-
градена за дългогодишната си интимна   



THE INFLIGHT MAGAZINE
your compl imentary copy

46

 връзка с Кракси с директорско място в 
една римска телевизия. Сандра Мило, дру-
га от любовниците му, направи шеметна 
кариера в държавната RAI. Много съмнения 
предизвикваше и необикновената загриже-
ност на Кракси за палестинската кауза. Ко-
гато в прочутия случай с отвлечения кораб 
Achille Lauro италианският премиер отказа 
да предаде терористите на САЩ и аресту-
ва щатските командоси, дошли да отведат 
предводителя им Абу Абас, мнозина видяха в 
това само смел отпор на твърде безпардон-
ната американска външна политика. В ита-
лианския парламент Кракси бе посрещнат с 
двайсетминутни овации, като ръкопляскаха 
дори смъртните му врагове от Комунисти-
ческата партия. The Economist го нарече 
Силния човек на Европа. 

МЕЖДУВРЕМЕННО ОБАЧЕ НА АБАС БЕ 
ПОЗВОЛЕНО ДА ИЗБЯГА В ЮГОСЛАВИЯ. 
Години по-късно журналисти заподозряха, че 
Бетино Кракси е бил в списъка с европейски 
лидери, получавали средства от тайните 
фондове на Ясер Арафат. Самият Арафат 
малко преди смъртта си обяви Кракси за 
голям и верен приятел на Палестина и поръ-
ча да му бъде издигнат паметник в Рамала. 
Дори и след падането си от власт Кракси за-
пазваше силни позиции в италианския поли-
тически живот и в началото на 90-те дори 
се готвеше повторно да управлява. Разкри-
тията за връзки с мафията разтърсиха из 
основни Християндемократическата пар-
тия; разпадането на Източния блок доведе 
и до разпадането на Комунистическата пар-
тия, водеща сила в Италия в продължение на 
десетилетия. Социалистите на Кракси вече 
крояха планове как да се възползват от тази 
ситуация, когато през един февруарски ден 
на 1992 Марио Киеза, един от лидерите им в 
Милано, бе задържан при опит да изхвърли 30 
млн. лири подкуп в тоалетната. Пред потре-
сените прокурори Киеза разкри колосална, 
всеобхватна мрежа за подкупване на поли-
тици, държавни служители и министри. Сред 
споменатите имена бяха и тези на двамата 
най-влиятелни мъже в Италия - Джулио Ан-
дреоти и Бетино Кракси. Журналистите на-
рекоха тази мрежа Tangentopoli - Градът на 
подкупите. Оказа се, че лидерите на посто-
янно страдащата от недостиг на средства 
Социалистическа партия са получавали ми-
лиони долари подкупи. След това разкритие 
много от честните й членове я напуснаха. 
Един от тях, Рино Формика, произнесе про-
чутата фраза: Манастирът е беден, мона-
сите - богати.

ПОСЛЕДВАЛОТО ГИГАНТСКО РАЗСЛЕДВА-
НЕ (операция Mani Pulitе, или Чисти ръце) об-
хвана над хиляда души, включително и някои 
от най-едрите бизнесмени и най-могъщите 
политици в страната. Близо трийсет от 

тях се самоубиха, преди разследването да 
приключи. Когато прокурорите се захванаха 
със скандалното сливане между частната 
Montedison и държавния петролен гигант ENI, 
директорите и на двете компании сложиха 
край на живота си, но не и преди да посочат 
Кракси като човека, взел парите в замяна на 
правителствената благословия за сделка-
та. Бе доказано още, че бившият премиер е 
получил седемцифрени суми при възлагането 
на строителството на миланското метро и 

при сключването на застрахователни дого-
вори за някои от големите държавни пред-
приятия. Кракси, който за три десетилетия 
в политиката нито веднъж не се бе извиня-
вал за действията си, първоначално опита 
да стовари цялата вина върху самоубилия се 
ковчежник на партията Винченцо Балдзамо. 
Когато доказателствата на прокуратура-
та недвусмислено посочиха към него, Бети-
но смени тактиката. Вместо да убеждава в 
собствената си невинност, той твърдеше, 
че всички са виновни. Че системата с подку-
пите е дългогодишна практика на повечето 
политически партии, които иначе няма от-
къде да си набавят средства. Кракси дори 
мина в настъпление и обяви цялата афера 
Tangentopoli за провокация на комунистите, 
които единствени били в безопасност от 
такова разследване, защото получавали па-
рите си директно от Москва. Но този път 
старият коз с антикомунизма не свърши ра-
бота на Бетино. Защитата от типа „всич-
ки го правят“ накара няколко хиляди души да 
го причакат пред дома му в Милано, за да 
го замерят с монети, бутилки, сандвичи и 
каквото друго им попадна под ръка. Дока-
зателството колко силно е общественото 
недоволство дойде на изборите през 1994 - 
на тях Социалистическата партия, обикно-
вено събираща 14-15 на сто от гласовете, 
получи едва 2.2% и на практика престана 
да съществува. Много от близките сърат-
ници на Кракси (като бившия външен ми-
нистър Джани Де Микелис, телевизионния 
журналист Джулиано Ферара и проповедника 
Джани Боцо) намериха приют в редиците на 
набиращата мощ Forza Italia на Берлускони. 

САМИЯТ КРАКСИ СЕ ОРИЕНТИРА БЪРЗО 
НАКЪДЕ ДУХА ВЯТЪРЪТ и избяга в Тунис при 
стария си приятел Бен Али. Междувременно 
в Италия съдът намери бившия премиер за 
виновен по четири обвинения в приемане 
на подкуп и злоупотреба със служебно по-
ложение, като го осъди на общо 27 години 
затвор и глоба около 30 млн. долара. По-
късно апелативният съд намали присъдата 
на осем години и девет месеца. През 1995 
италианските власти го обявиха официално 
за беглец от правосъдието. Днес, 22 години 
след смъртта му, обществената нагласа 
в Италия явно се е посмекчила, и възпоме-
нателната плоча не предизвиква особено 
недоволство. Дъщеря му Стефания Кракси, 
която изкара два мандата като депутат 
от партията на Берлускони, а сега е член 
на италианския Сенат, е твърдо решена да 
възстанови доброто име на баща си, и лоби-
ра усилено пред градската управа на негово 
име да бъде наречена и някоя улица. На пло-
чата между другото пише: „Бетино Кракси 
работеше за своята страна и за своя град“. 
Дали става дума за град Милано, или за Гра-
да на подкупите, е трудно да се прецени. 

Когато в прочутия 
случай с отвлечения 
кораб Achille Lauro 
италианският 
премиер отказа 
да предаде 
терористите на 
САЩ и арестува 
щатските 
командоси, дошли 
да отведат 
предводителя им Абу 
Абас, мнозина видяха 
в това само смел 
отпор на твърде 
безпардонната 
американска 
външна политика. 
В италианския 
парламент Кракси 
бе посрещнат с 
двайсетминутни 
овации, като 
ръкопляскаха 
дори смъртните 
му врагове от 
Комунистическата 
партия. The 
Economist го
нарече Силния човек 
на Европа
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Not one or two observers of the Bul-
garian political life have discovered 
the obvious similarities between it 
and the Italian one. The political 

system in our country which started with the 
Round table and the first parliamentary elec-
tions in 1990, undoubtedly follows many of 
our familiar scenarios of the Apennines: ram-
pant corruption, behind-the-scenes depend-
encies of the parties, connections between 
politicians and organized crime, the culti-
vation of a whole separate business class, 
dependent entirely from state contracts, the 
rise of unscrupulous populists… But between 
Italy and Bulgaria in political terms there is 
one colossal difference: exactly 30 years 
ago, Italians opposed everything cited and 
swept the political scene to start anew.
Today, these events that took place in 1992 
are known as Operation Clean Hands (Mani 
Pulite). Prosecutor Antonio Di Pietro's inves-
tigation reached the highest levels of govern-
ment, uncovered more than $4 billion worth 

of corruption, wiped out all four major parties 
in power at the time, and effectively put an 
end to the First Italian Republic. The period 
has since been called the Second Republic, 
although it was not associated with constitu-
tional changes – so dramatic was the effect 
on Italian politics of the work of Di Pietro and 
his colleagues. In the course of the investi-
gation, several of the most respected Italian 
politicians until then were accused and tried. 
Led by Bettino Craxi.

POLITICIANS ARE USUALLY REMEMBERED 
for what they have given to the country. Be-
tino Craxi went down in history with what he 
took from it. The former prime minister, one 
of the most significant figures in the political 
life of Italy after World War II, died in 2000 
in Tunisia as a fugitive, lonely and forgotten 
by everyone. His illness (complications due 
to diabetes) was probably curable, but Craxi 
preferred to live out his days in Hammamet 
meekly rather than return to his homeland 

where prison awaited him. His death only set 
the tone for new scathing jokes – e.g. that 
the Italian post refused to print a stamp with 
his face, because people would spit on the 
wrong side. But in Italy, as a French jour-
nalist wrote, nobody can stay guilty for long. 
In confirmation of this, the politician who be-
came a symbol of corruption and who during 
his last public appearance was pelted with 
coins by the angry crowd, today has a com-
memorative plaque. And not just any – the 
memorial to Bettino Craxi is located in the 
very heart of Milan, at the entrance to his 
old office on Piazza Duomo. On the same 
building that once he received the bribes, 
Gerardo D'Ambrosio, one of the prosecutors 
in the Clean Hands case, bitterly noted on 
this occasion.

AFTER ALL, EVEN THE MOST OUTSPO-
KEN ENEMIES OF CRAXI do not deny his 
importance as a political figure. He was the 
man who managed to reform the impotent   

By KONSTANTIN TOMOV / Photography ISTOCK

WHEN ITALY  
WASHED ITS HANDS

Exactly 30 years ago, Operation Mani Pulite basically swept the political landscape  
of the Apennines

Антонио ди Пиетро, човекът, който 
разчисти политическата сцена в Италия 

в началото на 90-те
Antonio di Pietro, the man who swept the 
political scene in Italy in the early 1990s
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 Socialists party of Italy (PSI) and turn it into 
an effective barrier between Communists 
and power. In 1983, when the ruling Christian 
Democrats crumbled over revelations of their 
close ties to the notorious anti-communist 
Masonic lodge P2, Craxi was the quickest 
to navigate the chaos. As a prime minister 
he held power for less than four years, from 
1983 to 1987 – a paltry term in northern 
European democracies, but an astonish-
ing achievement for Italy. It is indicative that 
eight governments changed for the other half 
of the 1980s. It was not until the 21st century 
that Craxi's record as the longest-serving 
modern prime minister was bettered by his 
one-time protégé Silvio Berlusconi. Bettino 
Craxi was the man who reorganized the Ital-
ian industry and turned the country in one 
of the economical superpowers of the Old 
continent and powerful member of G7. He 
succeeded in freeing up Italian capital, guar-
anteeing the autonomy of the National bank, 
cut the budget expenses in accordance with 
the Maastricht criteria and finally stopped the 
long-standing hyperinflation by removing the 
famous Italian escalator – linking wages with 
price increase.

THIS, OF COURSE, EARNED CRAXI THE 
HATRED OF THE UNIONS, and an unprec-
edented wave of strikes arose. The revival 
of the economy came at the expense of a 
record increase in domestic debt. He was 
also accused of unscrupulously helping fi-
nancially his friends and relatives. It was 
with Craxi’s protections that Silvio Berlusconi 
built his media empire in the 1980s. Paolo 
Piriteli, the prime minister’s son-in-law, was 
marched to the mayor's office in Milan. The 
former actress Anya Pieroni was awarded for 
her long-term intimate relationship with Craxi 
with a directorship at a Roman television sta-
tion. Sandra Milo, another of his mistresses, 
made an astonishing career in the state-
owned RAI. Craxi’s interest on the Palestin-
ian cause also raised many doubts. When, in 
the famous case of the hijacked ship Achille 
Lauro, the Italian prime minister refused to 
hand over the terrorists  to the USA and 
arrested the US commandos who came to 
take their leader Abu Abbas away, many per-
ceived it only as a bold resistance to the too 
unforgiving American foreign policy. In the 
Italian parliament, Craxi was greeted with a 
twenty-minute standing ovation, with even his 
mortal enemies from the Communist Party 
applauding. The Economist called him the 
Strongman of Europe.

MEANWHILE, HOWEVER, ABBAS WAS AL-
LOWED TO ESCAPE YUGOSLAVIA. Years 
later journalist suspected that Bettino Craxi 
was in the list with European leaders that 
received resources from Yasser Arafat’s se-

cret funds. Arafat himself, shortly before his 
death, declared Craxi as a great and loyal 
friend of Palestine and ordered a monument 
to be erected to him in Ramallah. Even af-
ter his fall of power, Craxi maintained strong 
position in the Italian political life in the be-
ginning of 1990s he was preparing himself 
to rule again. The revelations of ties to the 
mafia rocked the Christian Democratic Party; 
the collapse of the Eastern Bloc also led to 
the collapse of the Communist Party, the 
leading force in Italy for decades. Craxi’s 

Socialists were already making plans how 
to take advantage of this situation, when 
one day in February 1992, Mario Chiesa, 
one of their leaders in Milano was arrested 
while trying to dump 30 million lira bribe in 
the toilet. To shocked prosecutors Chiesa 
revealed a colossal, comprehensive network 
of bribing politicians, government officials 
and ministers. Among the names were also 
those of the two most powerful men in Italy 
– Giulio Andreotti and Bettino Craxi. Journal-
ists named this network Tangentopoli – City 

Корените на повечето днешни италиански 
политици лесно могат да бъдат проследени до 
падналите гиганти от Tangentopoli
The roots of most Italian politicians today can easily 
be traced back to the fallen giants of Tangentopoli
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of bribes. It turned out that the leaders of 
the constantly suffering from lack of funds 
Socialists party received millions of dollars 
bribes. After this revelation, many of the hon-
est members left it. One of them, Rino For-
mica uttered the famous phrase: The monas-
tery is poor, the monks are rich.

THE MASSIVE INVESTIGATION THAT FOL-
LOWED (Mani Pulite opration or Clean 
Hands) involved over a thousand of people, 
including some of the country’s biggest busi-

nessman and most powerful politicians in 
the country. Nearly thirty of them committed 
suicides before the investigation was over. 
When the prosecutors opened up about the 
scandalous merging between the private 
Montedison and the state-owned petrol gi-
ant ENI, the directors of both companies 
ended their lives, but not before naming 
Craxi as the person who took the money 
in exchange for a government blessing for 
the deal. It was also proven that the former 
prime minister received seven-figure sums 

assigning the construction of the Milan 
metro and concluding insurance contracts 
for some of the large state-owned enter-
prises. Craxi, who had never apologized 
for his actions during his three decades in 
politics, initially tried to put all the blame 
on the suicide party treasurer Vincenzo 
Balzamo.
When the prosecution's evidence pointed 
unequivocally to him, Bettino changed 
tactics. Instead of assuring his own in-
nocence, he claimed that it’s everybody's 
fault. He claimed that the bribery system 
is a long-standing practice of most po-
litical parties, which otherwise have no-
where to get funds from. Craxi even went 
on the offensive and declared the whole 
Tangentopoli affair a provocation by the 
Communists, who were the only ones safe 
from such an investigation because they 
received their money directly from Mos-
cow. However, this time the old trump with 
the anti-communism did not work out well 
for Bettino. The “everybody's doing it” de-
fense prompted thousands of people to go 
and stand outside his home in Milan with 
the intention to throw at him coins, bot-
tles, sandwiches and whatever else they 
could get their hands on. The proof of how 
strong is the public discontent came on the 
elections in 1994, when the Socialist party, 
usually collecting 14-15 percent of the 
votes, received only 2,2% and the practice 
ceased to exist. Many of Craxi's close as-
sociates (such as former foreign minister 
Gianni De Michelis, TV journalist Giuliano 
Ferrara and preacher Gianni Bozzo) found 
refuge in the ranks of Berlusconi's increas-
ingly powerful Forza Italia.

CRAXI HIMSELF QUICKLY FOUND HIS 
WAY AND FLED TO TUNISIA to his old 
friend, Ben Ali. Meanwhile in Italy, the court 
found the former prime minister guilty on 
four charges of bribery and abuse of office, 
convicting him to 27 years in prison and a 
fee in the amount of around 30 million dol-
lars. Later, the appeal court reduced the 
sentence to eight years and nine months. 
In 1995, the Italian authorities declared 
him officially a fugitive. Today, 22 years 
after his death, the public mood in Italy 
has apparently softened and his memorial 
plaque does not cause much displeasure. 
His daughter, Stefania Craxi, who served 
two terms as an MP for Berlusconi's party 
and is now a member of the Italian Senate, 
is determined to restore her father's good 
name and is lobbying the city council to 
have a street named after him. We should 
also mention that his plaque reads: “Bettino 
Craxi worked for his country and his city.” 
Whether it is the city of Milan or the City of 
bribes, it is hard to say. 

Бетино Кракси и Джулио Андреоти 
- друг скандален и многократно 

съден италиански премиер
Bettino Craxi with Giulio Andreotti - 

another controversial and repeatedly 
tried Italian prime minister

Бетино Кракси и Франсоа Митеран
Bettino Craxi and Francois Mitterrand
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През ноември 2022 се навършват 100 години 
от рождението на Кърт Вонегът: един 
от най-удивителните писатели на ХХ век 
с неговото съчетание от мрачен хумор и 
ведра симпатия към човека. Решихме да си 
спомним за автора на "Кланица 5", "Котешка 
люлка" и "Фарс, или никога вече самота" с 
няколко подбрани негови цитата. 

"Кой заслужава повече жалост - писател, 
който е връзван и със запушвана уста 
от полицаите, или онзи, който живее 
в съвършена свобода, но няма нищо за 
казване?".

"Науката е магия, която работи".

"Истинският ужас е да се събудиш някоя 
сутрин и да откриеш, че класът ти от 
гимназията управлява страната". 

"И смехът, и сълзите са отговор на 
разочарованието и изтощението. Аз лично 
предпочитам смеха, защото след него се 
налага по-малко чистене. 

"Изкуствата не са начин да си вадиш хляба. 
Те са един много човечен начин да направим 
живота по-поносим. Да се занимаваш с 
изкуство, без значение колко добре или зле, е 

НИКОГА ВЕЧЕ САМОТА

начин душата ти да порасне".

"Зрелостта е горчиво разочарование, за 
което не съществува лекарство - освен ако 
не приемем, че смехът може да лекува". 

"Ако хората смятат, че природата им е 
приятел, значи не им трябват врагове". 

"На жената на Лот й е било казано да не се 
обръща и да поглежда натам, където преди 
са били хора и домове. Но тя се е обърнала, 
и аз я обичам заради това, защото то е 
толкова човешко". 

"Аз съм почетен президент на 
Американското дружество на хуманистите, 
като наследих покойния голям писател 
фантаст Айзък Азимов на тази напълно 
неработеща позиция. Ние, хуманистите, се 
държим колкото е възможно по-добре, без 
никакви награди или наказания в отвъдния 
живот". 

"За астрологията и гадаенето на ръка: 
те са чудесни, защото вдъхват на хората 
жизненост и усещане за безкрайни 
възможности. Това е комунизъм в най-
добрата му форма: всеки има рожден ден, и 
почти всеки има длани". 

LONESOME  
NO MORE

November 2022 marks the 100th anniversary 
of the birth of Kurt Vonnegut: one of the most 
astonishing writers of the 20th century with his 
combination of dark humor and serene sym-
pathy for humanity. We decided to remember 
the author of "Slaughterhouse 5", "Cat's Cra-
dle" and "Slapstick, or Lonesome No More" 
with a few selected quotes from him.

"Who is more to be pitied, a writer bound and 
gagged by policemen or one living in perfect 
freedom who has nothing more to say?".

"Science is magic that works".

"True terror is to wake up one morning and 
discover that your high school class is running 
the country."

"Laughter and tears are both responses to 
frustration and exhaustion. I myself prefer to 
laugh, since there is less cleaning up to do 
afterward."

"The arts are not a way to make a living. 
They are a very human way of making life 
more bearable. Practicing an art, no matter 
how well or badly, is a way to make your soul 
grow, for heaven's sake".

"Maturity is a bitter disappointment for which 
no remedy exists, unless laughter could be 
said to remedy anything."

"If people think nature is their friend, then they 
sure don't need an enemy".

"Lot's wife, of course, was told not to look 
back where all those people and their homes 
had been. But she did look back, and I love 
her for that, because it was so human".

"I am honorary President of the American 
Humanist Society, having succeeded the late, 
great science fiction writer Isaac Asimov in 
that utterly functionless capacity. We Human-
ists behave as well as we can, without any 
rewards or punishments in an Afterlife".

"About astrology and palmistry: they are good 
because they make people vivid and full of 
possibilities. They are communism at its best. 
Everybody has a birthday and almost every-
body has a palm". 

10 цитата от Кърт Вонегът в чест на 100 години от 
рождението му

10 quotes from Kurt 
Vonnegut to mark his 100th 
anniversary
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ИЗБЕРИ ПОАД „ЦКБ-СИЛА“:
ПЪРВОТО РЕГИСТРИРАНО В БЪЛГАРИЯ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ПРЕЗ 

ФЕВРУАРИ 1994 Г.
КЪМ 30.09.2022 Г. – С НАД 398 ХИЛЯДИ КЛИЕНТИ И 1,7 МИЛИАРДА ЛВ. УПРАВЛЯВАНИ

НЕТНИ АКТИВИ В ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ (ДАННИ НА КФН: WWW.FSC.BG).
ИЗПЛАЩА ПЕНСИИ ОТ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ОТ МАРТ 1996 Г.,
ОТ 2019 Г. ИЗПЛАЩА ПЕНСИИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД,

OТ ОКТОМВРИ 2021 Г. ИЗПЛАЩА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ И РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ 
НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА В УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД.

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. 

1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 87, Клиентски център -  тел: 0700 11  322; email: office@ccb-sila.com; www.ccb-sila.com 
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56 | МЪГЛАТА, КОЯТО УБИВА 70 | ГОЛЯМАТА СТЪПКА
THE FOG THAT KILLS HEADING SOUTH

"Искаме Теди!", от Хервие 
Ласаро. Митинг в подкрепа 
на филипинския конгресмен 

Теди Багилат. Снимката 
получи втора награда в раздел 

"Политика" на тазгодишните 
International Photography Awards
We want Teddy!, by Jervie Lazaro. 

Rally in support of Philippine 
Congressman Teddy Baguilat. 
The photo won second prize in 

the Politics category at this year's 
International Photography Awards

64 |   СЪЗДАНИЯ 
ОТ СВЕТЛИНА 
И МРАК 
CREATURES OF LIGHT 
AND SHADOW
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Eвропейският съюз ще забрани продаж-
бата на двигатели с вътрешно горене, 
но настоява автомобилните компании 
да продължат да ги произвеждат, стана 
ясно от изявление на комисаря за вътреш-
ния пазар Тиери Бретон. Ако се затруд-
нявате да откриете логиката в подобно 
поведение, вероятно не сте единствени.
"Уважавам факта, че някои производители 
решават да ускорят към 100 процента 
електрическа гама, но също така ги при-
зовавам да продължат да правят автомо-
били с двигатели с вътрешно горене, за 
да създават качествени работни места 
и да останат експортна сила", заяви Бре-
тон в интервю за френския в. Les Echos.
В последните седмици ЕС стигна до окон-
чателно решение да се забрани продаж-
бата на коли с вътрешно горене от 2035 
година. Целта е Европа да бъде пионер в 
борбата срещу климатичните промени 
и да намали драстично изпускането на 
парникови емисии в атмосферата. Не е 

ЕС РАЗВИ ШИЗОФРЕНИЯ ЗА 
БЕНЗИНОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ

ясно как тази цел се съчетава с насто-
яването на Бретон да продължи производ-
ството на двигатели с вътрешно горене 
за износ.
След като плановете за въвеждане на 
тотална забрана на ДВГ вече са факт, 
еврокомисарят признава, че те пред-
ставляват риск за работните места в 
съюза и за достъпността на автомо-
билите за обикновените потребители. 
Според изказването на Бретон, преходът 
към електомобили може да струва над 
650,000 работни места на европейската 
автоиндустрия, в която общо са заети 
над 13 милиона души. Еврокомисарят 
добави, че разчита основно на клаузата 
за преразглеждане на договореностите 
през 2026 година, която оставя вратичка 
за отлагане на пълната забрана на ДВГ 
за след 2035. Бретон обяви, че заедно с 
производителите ще създаде работна 
група, която да заседава регулярно през 
следващите 4 години. 

The European Union will ban the sale of internal 
combustion engines but insists car companies 
continue to make them, Internal Market 
Commissioner Thierry Breton said in a statement. 
If you're having trouble seeing the logic behind this 
behavior, you're probably not alone.
"I respect the fact that some manufacturers are 
deciding to accelerate towards a 100 percent 
electric range, but I also urge them to continue 
making cars with internal combustion engines to 
create quality jobs and remain an export force," 
Breton said in an interview with Les Echos.
In recent weeks, the EU reached a final decision 
to ban the sale of internal combustion cars from 
2035. The aim is for Europe to be a pioneer in 
the fight against climate change and to drastically 
reduce the release of greenhouse emissions into 
the atmosphere. It is not clear how this goal fits 
with Breton's insistence on continuing to produce 
internal combustion engines for export.
With plans to introduce a total ban on ICE now 
a fact, the European Commissioner admits that 
they pose a risk to jobs in the union and to the 
affordability of cars for ordinary consumers. 
According to Breton's statement, the transition to 
electric cars could cost more than 650,000 jobs 
to the European auto industry, which employs 
more than 13 million people in total. The European 
Commissioner added that he is relying mainly on 
the clause for the review of the arrangements 
in 2026, which leaves a loophole to postpone 
the total ban of DHG until after 2035. Breton 
announced that together with the manufacturers 
he will create a working group that will meet 
regularly for the next 4 year. 

EU HAS TURNED 
SCHIZOPHRENIC 
ABOUT INTERNAL 
COMBUSTION

Общността забранява колите с вътрешно горене, но 
настоява производството им да продължи

The community bans ICE 
cars but insists that their 
production continue
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лимитирани графични серии

ПАБЛО ПИКАСО | САЛВАДОР ДАЛИ | ХУАН МИРО 
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Защо 70 години след фаталния Голям лондонски смог, градове като София още не 
могат да се справят със замърсяването на въздуха?

Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотогарафия ISTOCK

МЪГЛАТА,  
КОЯТО УБИВА

Сезон на мъгли и зряла плодови-
тост", казва за есента поетът 
Джон Кийтс. Но за жителите на 
София и още стотици други го-

леми градове по света в есенните мъгли 
няма нищо романтично. Съчетани с пуше-
ка от комините и автомобилните ауспу-
си, те създават вероятно най-голямата 
заплаха за общественото здраве през ХXI 
век. Което е доста срамно, защото от 
мига, когато човечеството напълно ос-
ъзна заплахата от тях, вече са изминали 
точно 70 години. 

НА 5 ДЕКЕМВРИ 1952 ГОДИНА НЯКОЛКО 
МИЛИОНА лондончани излизат от домове-
те си, за да отидат на работа - само за 
да установят, че не могат да направят и 
две крачки. Над града е паднала мъглата 
на мъглите. На много места видимост-
та е по-малко от метър и хората трябва 
да вървят опипом, за да не се блъснат в 
нещо. Въздухът е със странен жълтени-

каво-черен оттенък и мирише на химиче-
ска фабрика. Общественият транспорт 
напълно спира. Дори линейките не са в 
състояние да се движат по непрогледни-
те улици и болните трябва да се добират 
до болниците пеш, ако могат. Смогът е 
толкова гъст, че се просмуква и вътре в 
сградите. Концерти и други събития на 
закрито са отменени, защото публиката 
не е в състояние да види сцената. 
Мъглата не е нещо необичайно за англий-
ската столица, разбира се - още през 
1661 Джон Ивлин пише за задушаващия 
лондонски въздух. Но тази от декември 
1952 е не само необикновено гъста, но и 
необикновено продължителна - тя блокира 
живота в града за цели пет дни, докато 
на 9 декември най-после вятърът я раз-
сейва. Според тогавашния официален до-
клад на здравните власти смогът (нова 
дума, сглобена от smoke - пушек, и fog - 
мъгла) е отнел живота на около 4000 души 
- предимно деца и възрастни, жертва на    
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 необичайно остри инфекции на двига-
телните пътища и хипоксия. Още око-
ло 100,000 души са получили увреждания 
и търсят медицинска помощ. А по-съ-
временните оценки увеличават броя на 
жертвите до 6,000 и дори над 10,000 души. 
Тези пет декемврийски дни ще останат в 
историята като Големия лондонски смог. 

ПРИЧИНАТА ЗА НЕГО Е КОМБИНАЦИЯ 
ОТ ФАКТОРИ. През 50-те Великобрита-
ния изнася висококачествените си антра-
цитни въглища, за да изплаща военните 
си дългове, и лондончани се отопляват с 
нискокачествени лигнитни (също като 
цели квартали в София през 2022 година). 
Само за ден фабриките, електростанции-
те и домашните комини в Лондон бълват в 
атмосферата около 1000 тона сажди, 140 
тона хидрохлорна киселина, 14 тона от-
ровни флуорни съединения и над 370 тона 
серен диоксид, по изчисления на британ-
ската метеорологична служба. В добавка 
към това, в началото на декември 1952 
времето се задържа необичайно студено 
и безветрено. После антициклон образува 
температурна инверсия, при която топли-
ят въздух затиска като похлупак мръсния 
и студен ниско над земята. Впрочем тем-
пературните инверсии са основна причина 
за гъстите есенни мъгли и в София. 
Големият лондонски смог отрезви поли-
тиците и доведе до първия британски за-
кон за чистотата на въздуха, а оттам - и 
до аналогично законодателство в много 
други страни. Градове като Лос Анджелис, 
Милано, Амстердам, Атина успяха ако не 
да премахнат смога, то поне да го вкарат 
в управляеми граници. Днес най-зловещи-
те нива на замърсен въздух се регистри-
рат в многомилионни градове в развива-
щите се страни, като Китай и Индия. Но 
и Източна Европа има своя принос. 
Според статистиката Солт Лейк Сити 
е градът с най-замърсения въздух в САЩ. 
Средното количество фини прахови час-
тици там е 69 микрограма на кубичен 
метър, понякога достига 160. В Пекин, 
пословичен с непрогледния си смог, кон-
центрацията често е 300 микрограма на 
метър. В София в най-лошите зимни дни 
станциите в Павлово, Надежда и Красно 
село отчитат по 400 и дори 450 микрогра-
ма на куб. метър.

ИМЕННО ЗАМЪРСЯВАНЕТО В ГРАДОВЕ-
ТЕ е основният аргумент на Европейския 
съюз да налага електрическата мобил-
ност. Електромобилите дават значител-
ни вредни емисии при производството 
си - всъщност доста по-високи от тези 
при конвенционалните коли. Но те не ни 
тровят в градовете. В град с над милион 
автомобила като София това би имало ог-

ромно значение. Само че, по ред причини, 
масовата електрификация на транспор-
та в големите български градове надали 
ще се случи скоро. 
Един от най-устойчивите митове за 
градския смог в България се отнася до 
причинителите му. Всеки втори шофьор 
в София или Перник ще ви каже, че за 
замърсяването са виновни топлоцент-
ралите, печките, "инверсията" - само не 
и собственият му автомобил. Тази от-
кровена заблуда идва от объркването на 
онези отпадни продукти, които предиз-
викват смога, с парниковите емисии (на-
чело с въглеродния диоксид). Последните 
са отговорни за глобалното затопляне и 
е истина, че автомобилната индустрия е 
относително по-малък замърсител, срав-
нен със селското стопанство или корабо-
плаването.
Но емисиите, които тровят въздуха в гра-
довете, са други. Те са букет от най-раз-
лични опасни вещества - серен диоксид, 
прахови частици, азотни оксиди, летливи 
органични съединения. Изпускат се нався-
къде, където има горене на органична ма-
терия - в печките на дърва, топлоцентра-
лите на въглища и т. н. В България обаче 

след налагането на европейските дирек-
тиви повечето градски топлоцентрали 
преминаха към природен газ. Вярно е, че в 
София има цели квартали, които се ото-
пляват с нафтови печки, на въглища или 
дори с изгаряването на боклук през зима-
та. Но те са капка в морето от автомо-
били - и то предимно стари, дизелови ав-
томобили без филтър за твърди частици. 
Няма надеждна статистика колко коли се 
движат в столицата. По някои предполо-
жения отдавна са над 1 милион - пет пъти 
повече, отколкото към края на 80-те.

ОТОПЛИТЕЛНИЯТ СЕЗОН и прословутите 
софийски температурни инверсии имат 
видим ефект върху смога. Но всъщност 
той е най-опасен през лятото, в най-го-
рещите и слънчеви дни. Защото тогава 
под влияние на слънчевите лъчи азотните 
съединения, изпускани от ауспусите, се 
свързват с летливите органични съеди-
нения като бензен, формалдехид и пр. Тази 
реакция създава най-различни вредни про-
дукти, но най-вече озон.
Във високите слоеве на атмосферата 
тази алотропна форма на кислорода е 
подчертано полезна - тя поглъща част 
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от смъртоносната слънчева радиация. Но 
ако я вдишваме, си е чиста отрова. Озо-
нът е свръхреактивен. От свързването 
му с водата (по лигавицата и в белия ви 
дроб например) се получава водороден пе-
роксид - веществото, използвано от фри-
зьорите за изрусяване. Вдишването на 
озон предизвиква най-различни респира-
торни заболявания. Световната здравна 
организация изчислява, че 5% от смърт-
ните случаи от рак на белия дроб са пре-
дизвикани от замърсен въздух (или 800 000 
случая годишно).
Другатa голяма опасност в мръсния въз-
дух е обикновеният прах. Видимите с 
просто око прашинки, с диаметър около 
10 микрометра, също са опасни за здраве-
то, но голяма част от тях се филтрират 
от естествените ни защити - лигавица-
та на гърлото и носа, фините косъмчета 
в ноздрите и пр. Двигателите с вътреш-
но горене обаче изпускат т. нар. фини 
прахови частици, или PMI 2.5 (защото ди-
аметърът им е под 2.5 микрометра - 1/30 
от дебелината на косъм). Тези частици 
безпрепятствено достигат белия дроб и 
оттам попадат в кръвоносната система. 
Свързват се с холестерола в кръвта и го 

правят "по-лепкав" и по-склонен да обра-
зува прегради. Затова и в градовете със 
замърсен въздух рискът от инфаркт е с 
10-15% по-висок.
Впрочем в смога има и още по-дребни със-
тавки, наричани наночастици, под 100 на-
нометра в диаметър. Ефектът им върху 
здравето тепърва се проучва.

ДРУГ УСТОЙЧИВ МИТ Е, ЧЕ замърсеният 
въздух вреди само на дробовете. Всъщ-
ност той се отразява на цялото тяло. 
Споменахме сърдечно-съдовите заболява-
ния. Освен това той стимулира настин-
ките и грипа, предизвиква кожни пробле-
ми - от акне до екзема. Смогът е чисто 
физическа преграда за ултравиолетовите 
лъчи, което е добре като превенция срещу 
рак на кожата, но намалява количествата 
витамин D, които тялото ви синтезира, и 
води до рахит при децата.
А последните изследвания сочат, че мръс-
ният въздух има сериозен ефект и върху 
мозъка. Кейлъб Финч, професор в Универ-
ситета на Южна Калифорния, доказа убе-
дително, че фините частици влияят върху 
гена APOE4, който е критичен за появата 
на синдрома на Алцхаймер. Изследванията 

на Финч сочат, че при възрастни жени 
от градове с много смог рискът от това 
все още напълно нелечимо заболяване се 
увеличава с цели 81%. Независимо проуч-
ване на Бостънския университет сочи, 
че децата, изложени на замърсяване, се 
представят по-зле на тестовете за ин-
телигентност.

ЗАЩО ТОГАВА, 70 ГОДИНИ СЛЕД ПЪЛ-
НОТО ОСЪЗНАВАНЕ на мащабите на про-
блема, в България все още не можем да се 
справим с него? Що се отнася до бито-
вото отопление, дежурното оправдание 
е социалният фактор: обикновено на въ-
глища и друго твърдо гориво се отопля-
ват хора, които не могат да си позволят 
нещо друго. Финансираните с европейски 
стредства общински програми за подмяна 
на печките с климатици и други засега да-
ват доста оскъден ефект. 
Същото обяснение се втълпява и по от-
ношение на автомобилния пазар: че уж не 
могат да се въвеждат по-строги еколо-
гични норми заради ниската покупателна 
способност на населението. Това щеше 
да е смешно, ако не беше толкова опас-
но. Да се въвеждат екологични норми не 
означава автоматично да се преследват 
старите автомобили. Но би било добре 
данъчните власти например да правят 
разлика между 30-годишен дизелов двига-
тел без филтър за фини частици, и 30-го-
дишен малък бензинов мотор с газова 
уредба. Въведените в последните две го-
дини екологични стикери при преминаване 
на технически преглед щяха да са стъпка 
в правилната посока, ако самите прегле-
ди не бяха толкова бутафорни, и ако за 
непокрилите изискванията имаше реални 
санкции. 
В перспектива единственото решение за 
смога в градовете е да се премине към 
електрически транспорт - било зареж-
дан от мрежата, било с водородни горив-
ни клетки. Емисиите от него също не са 
нулеви, разбира се, защото зависи как е 
произведено електричеството, с което 
го зареждане. Но България, която вече по-
крива над една пета от потреблението 
си от възобновяеми източници, в добавка 
към атомната енергия от АЕЦ Козлодуй, 
няма проблем в това отношение. Въпро-
сът е дали държавата ще се замисли най-
сетне как да направи електромобилите 
по-достъпни за хората. Някои експерти 
твърдят, че субсидирането им, и прила-
гането на схеми за изкупуване на стари 
автомобили, в перспектива дори носят 
повече приходи от ДДС. Но дори да не е 
така, със сигурност разходите по такива 
пера ще са по-малки от колосалните пари, 
които в момента България харчи, за да ле-
кува натровените си граждани. 
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A season of mists and mellow fruitfulness," 
John Keats wrote about autumn. But for 
the residents of Sofia and thousands of 
other big cities around the world, there 

is nothing romantic about the autumn fogs. Com-
bined with smoke from chimneys and car exhausts, 
they create perhaps the greatest threat to public 
health in the 21st century. Which is quite a shame, 
because exactly 70 years have passed since the 
moment when humanity fully realized the scale of 
this threat.

ON DECEMBER 5, 1952, SEVERAL MILLION Lon-
doners left their homes to go to work - only to find 
they couldn't take two steps. The fog of fogs has 
descended over the city. In many places visibility 
was less than a meter and people had to walk by 
their fingers to avoid bumping into something. The 
air was a strange yellowish-black hue and smelled 
like a chemical factory. Public transport came to 
a complete halt. Even ambulances were unable to 
navigate the blind streets and the sick had to walk 
to hospitals if they could. The smog was so thick 
that it seeped into the buildings as well. Concerts 
and other indoor events had to be canceled be-
cause the audience was unable to see the stage.
Fog is not unusual for the English capital, of course 
- as early as 1661 John Evelyn wrote about Lon-
don's stifling air. But the one of December 1952 
was not only unusually thick, but also unusually 
long - it blocked life in the city for five whole days, 
until on December 9 the wind finally dissipated it. 
According to the official report of the health authori-
ties at the time, the smog (a new word made up of 
smoke and fog) claimed the lives of about 4,000 
people - mostly children and adults, victims of 
unusually acute respiratory tract infections and hy-

poxia. About 100,000 more people have been disa-
bled and are seeking medical attention. And more 
modern estimates increase the number of victims 
to 6,000 and even over 10,000 people. Those five 
December days will go down in history as the Great 
Smog of London.

IT WAS CAUSED BY A COMBINATION OF FAC-
TORS. In the 1950s, Britain exported its high-quality 
anthracite coal to pay off its war debts, and London-
ers heated themselves with low-quality lignite (as 
did entire neighborhoods in Sofia in 2022). In just 
one day, London's factories, power plants and home 
chimneys spew about 1,000 tons of soot, 140 tons 
of hydrochloric acid, 14 tons of poisonous fluorine 
compounds and more than 370 tons of sulfur diox-
ide into the atmosphere, according to calculations 
by the British Meteorological Service. In addition, 
early December 1952 continued to be unusually 
cold and windless. Then an anticyclone formed a 
temperature inversion, where the warm air traps the 
dirty and cold low over the ground like a blanket. By 
the way, temperature inversions are the main rea-
son for the thick autumn fogs in Sofia as well.
The Great London Smog sobered politicians and 
led to the first British Clean Air Act, and from there 
to similar legislation in many other countries. Cities 
like Los Angeles, Milan, Amsterdam, Athens have 
managed, if not to eliminate smog, at least to bring 
it within manageable limits. Today, the worst levels 
of polluted air are recorded in multi-million cities in 
developing countries such as China and India. But 
Eastern Europe also has its contribution.
According to statistics, Salt Lake City is the city with 
the most polluted air in the United States. The aver-
age amount of fine dust particles there is 69 micro-
grams per cubic meter, sometimes reaching 160. 

In Beijing, proverbial for its impenetrable smog, the 
concentration is often 300 micrograms per meter. 
In Sofia, on the worst winter days, the stations in 
Pavlovo, Nadezhda and Krasno selo report 400 and 
even 450 micrograms per cubic meter.

THE POLLUTION IN CITIES is the number one 
reason why European Union is so eager to impose 
electric mobility. Electric cars produce significant 
harmful emissions in their production - in fact, 
much higher than those of conventional cars. But 
they don't poison us in the cities. In a city with over 
a million cars like Sofia, this would be of great im-
portance. But, for a number of reasons, the mass 
electrification of transport in large Bulgarian cities 
is unlikely to happen soon.
One of the most persistent myths about urban smog 
in Bulgaria concerns its causes. Every second driv-
er in Sofia or Pernik will tell you that the heating 
plants, the stoves, the "inversion" are to blame for 
the pollution - just not his own car. This outright fal-
lacy comes from confusing those waste products 
that cause smog with greenhouse emissions (pri-
marily carbon dioxide). The latter are responsible 
for global warming and it is true that the automobile 
industry is a relatively minor polluter compared to 
agriculture or shipping.
But the emissions that poison the air in cities are 
different. They are a bouquet of various dangerous 
substances - sulfur dioxide, dust particles, nitrogen 
oxides, volatile organic compounds. They are emit-
ted wherever there is combustion of organic matter 
- in wood stoves, coal-fired heating plants, etc. In 
Bulgaria, however, after the imposition of European 
directives, most urban heating plants switched to 
natural gas. It is true that in Sofia there are entire 
neighborhoods that are heated with diesel stoves, 
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THE FOG  
THAT KILLS
Why 70 years after the fatal Great London Smog, cities like 
Sofia still can't deal with air pollution?
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with coal or even with the burning of garbage in the 
winter. But they are a drop in the bucket of cars 
- and mostly old, diesel cars without a particulate 
filter. There are no reliable statistics on how many 
cars move in the capital. According to some es-
timates, they have long been over 1 million - five 
times more than in the late 1980s.

THE HEATING SEASON and the infamous Sofia 
temperature inversions have a visible effect on 
smog. But in fact it is most dangerous in the sum-
mer, on the hottest and sunniest days. Because 
then, under the influence of the sun's rays, the 
nitrogen compounds released from the exhausts 
combine with volatile organic compounds such as 
benzene, formaldehyde, etc. This reaction creates 
a variety of harmful products, but mostly ozone.
In the upper layers of the atmosphere, this allotrop-
ic form of oxygen is markedly beneficial - it absorbs 
some of the deadly solar radiation. But if we inhale 
it, it is pure poison. Ozone is super reactive. When 
it combines with water (on the mucous membrane 
and in your lungs, for example), hydrogen peroxide 
is produced - the substance used by hairdressers 
for bleaching. Inhaling ozone causes a variety of 
respiratory diseases. The World Health Organiza-
tion estimates that 5% of lung cancer deaths are 
caused by air pollution (or 800,000 cases per year).
The other big danger in dirty air is ordinary dust. 
Dust particles visible to the naked eye, with a diam-
eter of about 10 micrometers, are also dangerous 
to health, but a large part of them are filtered by 
our natural defenses - the mucous membrane of 
the throat and nose, the fine hairs in the nostrils, 
etc. However, internal combustion engines emit 
what is called 'fine particulate matter', or PMI 2.5 
(because their diameter is less than 2.5 microm-

eters - 1/30 the thickness of a human hair). These 
particles easily reach the lung and from there enter 
the circulatory system. They bind to cholesterol in 
the blood and make it "stickier" and more likely to 
form barriers. Therefore, in cities with polluted air, 
the risk of a heart attack is 10-15% higher.
In fact, there are even smaller components in 
smog, called nanoparticles, less than 100 nanom-
eters in diameter. Their effect on health is still being 
studied.

ANOTHER PERSISTENT MYTH IS THAT polluted 
air only harms the lungs. In fact, it affects the whole 
body. We mentioned cardiovascular disease. In 
addition, it stimulates colds and flu, causes skin 
problems - from acne to eczema. Smog is a purely 
physical barrier to UV rays, which is good for skin 
cancer prevention, but it reduces the amount of vi-
tamin D your body synthesizes and leads to rickets 
in children.
And the latest research shows that dirty air has a 
serious effect on the brain as well. Caleb Finch, 
a professor at the University of Southern Califor-
nia, has shown convincingly that fine particles af-
fect the APOE4 gene, which is critical for the onset 
of Alzheimer's syndrome. Finch's research shows 
that in elderly women from cities with a lot of smog, 
the risk of this still completely incurable disease in-
creases by as much as 81%. An independent study 
by Boston University found that children exposed 
to pollution performed worse on intelligence tests.

WHY THEN, 70 YEARS AFTER the full awareness 
of the scale of the problem, in Bulgaria we still can 
not deal with it? As for domestic heating, the main 
justification is the social factor: people who cannot 
afford anything else are usually heated with coal 

and other solid fuel. Municipal programs financed 
with European funds to replace stoves with air con-
ditioners and others have so far produced a rather 
meager effect.
The same explanation is put forward in relation to 
the car market: that supposedly stricter environ-
mental standards cannot be introduced because of 
the low purchasing power of the population. This 
would be funny if it wasn't so dangerous. Introduc-
ing environmental norms does not automatically 
mean chasing old cars. But it would be good for the 
tax authorities, for example, to distinguish between 
a 30-year-old diesel engine without a particulate fil-
ter, and a 30-year-old small gasoline engine with a 
gas system. The environmental stickers introduced 
in the last two years when passing a technical in-
spection would be a step in the right direction, if 
the inspections themselves were not so sham, and 
if there were real penalties for those who did not 
meet the requirements.
In the long run, the only solution to urban smog is to 
switch to electric transport - either grid-charged or 
hydrogen fuel cells. Its emissions are also not zero, 
of course, because it depends on how the elec-
tricity used to charge it is produced. But Bulgaria, 
which already covers over a fifth of its consump-
tion from renewable sources, in addition to nuclear 
power from the Kozloduy NPP, has no problem in 
this regard. The question is whether the state will 
finally think about how to make electric cars more 
accessible to people. Some experts claim that sub-
sidizing them, and implementing schemes for buy-
ing old cars, in the future even bring more revenue 
than VAT. But even if this is not the case, surely the 
costs of such feathers will be less than the colos-
sal money that Bulgaria currently spends to treat its 
poisoned citizens. 
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ПРЕЦИЗНО ИЗРАБОТЕН В ЯПОНИЯ.

ИЗЦЯЛО НОВИЯТ 
СХ-60 PLUG-IN HYBRID С 327 К.С.
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Знаеш ли за невероятната сила, която 
носи Магията на Чаромата на Jacobs? 
Вземи чаша кафе, усети Чаромата, от-
вори очи и последвай мечтите си. С 
достатъчно кафе всичко е възможно.

Историята на Jacobs започва през 1895 
година в град Бремен, Германия. Йохан 
Якобс още тогава е разбирал силата 
на кафе аромата и е знаел, че това е 
повече от знак за качество. Ароматът 
има способността магически да събуди 
сетивата и основната цел на Jacobs, 
която е непроменена от тогава, е да 
носи това на хората. 

Разтворимото кафе на Jacobs се при-
готвя по технологията Freeze-Dried, 
която запазва най-високото качество 
на кафето с най-добър аромат. Jacobs 
предлага богато портфолио на раз-
творимо кафе: Jacobs Monarch, Jacobs 
Cronat Gold, Jacobs Espresso и Jacobs 
Decaf. 

JACOBS – МАГИЯТА  
НА ЧАРОМАТА 

Do you know about the incredible power that 
Jacobs Magic Aroma brings? Grab a cup of 
coffee, feel the Charm, open your eyes and 
follow your dreams. With enough coffee, 
everything is possible.

Jacobs history began in 1895 in Bremen, 
Germany. Johann Jacobs understood the 
power of coffee’s aroma and knew it was 
more than just a mark of quality. 
Aroma has the power magically to awaken 
the spirit and the ultimate goal of the brand 
that remains the same is to bring this to 
people.

Jacobs Instant Coffee is prepared by 
Freeze-Dried technology that keeps the 
highest quality of the coffee with best aro-
ma. Jacobs offers a wide variety of instant 
coffee: Jacobs Monarch, Jacobs Cronat 
Gold, Jacobs Espresso and Jacobs Decaf. 

JACOBS – THE MAGIC AROMA

РЕЦЕПТА: Лате с тиква
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
Тиква – 400 грама
Индийско орехче
Канела
Захар
Джинджифил
Мляко – 200 грама
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
Приготвя се пюре от тиква (около 
400 грама) с вода 200-250 грама (една 
чаша вода), запарва се във фурната, 
след което се вари на тих огън, докато 
омекне. В съотношение 1:1 към вода-
та, добавете захар и 1 чаена лъжичка 
смляна канела, джинджифил и индийско 
орехче. Пасирайте в блендер до пюре. 
Пригответе кафето – 1 чаена лъжичка 
разтворимо кафе с 30-40 мл вода. Сло-
жете 60 грама тиквено пюре в чаша, 
добавете 200 грама топло мляко, след 
което налейте кафето. Насладете се!
Други интересни рецепти може да от-
криете тук: www.jacobscoffee.bg 

RECIPE: Pumpkin Latte
INGREDIENTS:
Pumpkin – 400 grams
Nutmeg 
Cinnamon 
Sugar
Ginger
Milk – 200 grams
PREPARATION: Prepare pumpkin puree 
(approx. 400 grams) with water 200-250 
grams (a glass of water), steam in the oven, 
then boil over low heat until soft. Add sugar, 
1 teaspoon of ground cinnamon, ginger & 
a nutmeg in proportion of 1:1 to the water. 
Blend in a blender until pureed.
Prepare coffee – 1 teaspoon of instant 
coffee, 30-40ml of water. Put 60 grams of 
pumpkin puree in a cup, add 200 grams of 
warm milk, then pour coffee. Enjoy!
More interesting recipes can be found here: 
www.jacobscoffee.bg
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CREATURES OF LIGHT  
AND SHADOW
IНали сте чували старото клише "Една снимка струва колкото хиляда 
думи"? То никога не е било толкова валидно, колкото през последните 
две години. Докато целият свят е разделен полярно по ключови теми 
като война, икономика и политика, снимките остават единственото 
средство, което достига по еднакъв начин до всички. Тук ви предлагаме 
някои от най-добрите фотографии на последната година от престижния 
конкурс The International Photography Awards. 
Ежегодното състезание привлича професионалисти и любители от цял свят. 

Haven't you heard the old cliché "A picture is worth a thousand words"? It has 
never been more valid than in the last two years. While the whole world is divided 
polarly on key topics such as war, economics and politics, photography remains 
the only tool that reaches everyone equally. Here we offer you some of the best 
photographs of the last year of the prestigious The International Photography 
Awards competition.
The annual competition attracts professionals and amateurs from all over the 
world. 

All images courtesy by IPA 2022

СЪЗДАНИЯ ОТ 
СВЕТЛИНА И МРАК

В памет на жертвите в Украйна, от Пола 
Бронстийн, Фотограф на годината
To honour the victims in Ukraine, by Paula 
Bronstein, Photographer Of the Year
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Мечти от фавелата, от Даниел Маликяр. Трето място - спорт
Favela Dreams, by Daniel Malikyar. 3rd Place - Sports

Миг на блаженство, от Алберто Форнасари. Трета награда - пейзажи
Moment of Bliss, by Alberto Fornasari. 3rd Place - Fine Art/Landscape
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Чистота, от Алесандро Родригес Гарофало. Втора награда - пейзажи
Purity, by Alessandro Rodrigues Garofalo. 2nd Place - Fine Art/Landscape

65November 2022

Да живееш в небето, от Райън Лиу. Второ място - архитектура
Living in the Sky, by Ryan Liu, 2nd Place - Architecture
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Роден от огъня, от Филип Хребенда. Първа награда - пейзажи
Born of fire, by Filip Hrebenda. 1st Place - Landscape

Изригнал след 50 години, от 
Артуро Родригес. Първо място - 

околна среда
Roar to Life after 50 years, by 
Arturo Rodriguez. 1st Place - 

Environmental

Поредица "Слънчева енергия", от Том Хеген. Второ място - архитектура
The Solar Power Series, by Tom Hegen. 2nd Place - Architecture



      

67November 2022 67November 2022

Вавилон, от Шунсуке Накано. Втора 
награда - подводна фотография

Babel, by Shunsuke Nakano.  
2nd Place - Underwater

Добив на литий, от Том Хеген. Второ място - околна среда
Lithium Mining, by Tom Hegen. 2nd Place - Environmental

Модерният вертикален град, от Дзихан Дзян.  
Първо място - архитектура
The Modern Vertical City, by Jihang Jiang. 1st Place - Architecture
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Животни в антропоцена, от Джо-Ан 
Макартър и други
Animals in the Anthropocene, by Jo-Anne 
McArthur and others

Имало едно време, от Ларс Бюскер, природен фотограф на годината
Once Upon A Time, by Lars Beusker, Nature Photographer Of the Year
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Тя е Багира, от Франческо Жуниор Мура, втора награда - животни
She is Bagheera, by Francesco Junior Mura, 2nd Place - Animals

Калифорнийска фантазия, от Джиджи 
Чун. Първо място - архитектура

California Fantasy, by Gigi Chung,  
1st Place - Architecture

69November 2022

Баскетболисти от Лос Анджелис, от 
Джеймс Лайтбоун - спортен фотограф 
на годината
LA Ballers, by James Lightbown. Sports 
Photographer Of the Year
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Renault Austral e най-луксозният кросоувър в историята на френската компания

ГОЛЯМАТА  
СТЪПКА
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Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотогарафия RENAULT

Автомобилните компании вина-
ги са се делели на два лагера. 
Eдните минават за престижни, 
предлагат повече и искат пове-

че в замяна. Другите се задоволяват да ни 
дават достъпна мобилност и да печелят 
от обеми, а не от високи цени. Проблемът 
е само, че в последните две години става 
все по-трудно да определим коя компания 
към кой лагер принадлежи. 

ПОВЕЧЕ ОТ 60 ГОДИНИ RENAULT е една 
от емблемите на масовия сегмент - с 
дълъг низ от модели, които не бяха точ-
но бляскави, но за сметка на това бяха 
достъпни и практични - от Dauphine до 
сегашното Clio. 
Но сега компанията иска да се върне по-
назад в миналото, към 20-те и 30-те, кога-
то Renault означаваше елитен автомобил. 
И ето я първата голяма стъпка в тази 
посока - новото Renault Austral. Самият 
факт, че французите са избрали изцяло 
ново име за този модел, показва до каква 
степен искат да скъсат с миналото. 
Компактните SUV са най-доходният сег-
мент на европейския пазар, но ако ви по-
питам кой беше досега моделът на Renault 
в него, може и да не се сетите веднага за 
отговора. Kadjar беше един доста скучен 
клонинг на Nissan Qashqai, и не събуди осо-
бен ентусиазъм у купувачите. 
Но сега тази кола е плод на вече по-хлад-
ните отношения в алианса между Renault и 
Nissan. Тя ползва същата платформа като 
Nissan и Mitsubishi, но технологиите, зад-
вижването, дизайнът са изцяло френски. А 
сглобката е на завода в Паленсия, което 
обяснява защо тестваме тази кола тук, в 
сърцето на Испания. 

ДИЗАЙНЪТ, КАКТО ВЕЧЕ СТЕ ЗАБЕЛЯ-
ЗАЛИ, е умерена еволюция на познатата 
ни от последното десетилетие естети-
ка - с характерните C-образни светли-
ни, наложени от Лоренс ван ден Акер, и с 

още по-набъбнала емблема на предната 
решетка. Истинската революция на но-
вия главен дизайнер Жил Видал ще видим 
след година в бъдещия Scenic. Тук ролята 
на Видал се ограничава с леко изчистване 
на линиите и премахване на заоблености. 
Резултатът определено хваща окото. Но 
наистина радикалната промяна при Austral 
е не отвън, а отвътре. 
Ако не сте следили новините напоследък, 
може и директно да не повярвате, че този 
интериор идва именно от Renault. Няма ги 
вече евтините материали и недодяланите 
бутончета. Няма я мултимедията с упра-
вление, по-малко логично и от презборни 
дебати. Вместо това Austral предлага 
същите два съединени екрана, които ви-
дяхме в електрическото Megane E-Tech. 
Графиката им е красива и с фантастич-
на резолюция. Информационната система 
интегрира директно основни услуги на 
Google, включително Google Maps като 
основна навигация и Google Play за прило-
жения. 
В добавка към това получавате отличен 
9-инчов хедъп дисплей на предното стък-
ло и общо 32 електронни асистента при 
шофиране. Austral на практика може сам 
да си следва лентата, да намалява и ус-
корява при нужда, и да спира автоматично 
при засичане на пресичащи пешеходци или 
колоездачи. 

КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ Е СКО-
ЧИЛО забележимо, макар че все пак тряб-
ва да ви предупредим, че ние тестваме 
най-високото и скъпо ниво на оборудване. 
Това, което отначало ще ви се стори като 
футуристичен скоростен лост, всъщност 
е доста оригинален плъзгащ се подлакът-
ник. Самият скоростен лост е отдясно на 
волана, като при Mercedes. 
Тапицерията с елементи на алкантара 
се среща само тук, както и масажната 
функция на седалките. Самите седалки 
са безукорно удобни, точно както бихте   
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 очаквали от един френски автомобил. В 
Renault се хвалят, че мястото за краката 
на задните пътници е рекордно за сегмен-
та, но всъщност има една уловка. Задната 
седалка е върху релси и се плъзга 16 сан-
тиметра напред и назад. В най-задно поло-
жение наистина осигурява забележителен 
комфорт, но пък тогава намалява обема 
на багажника. В най-предно положение то-
варното пространство достига внушите-
лите 555 литра. Но това е за сметка и на 
липсващата резервна гума. 

Austral е дълъг 4.51 метра - с пет санти-
метра над стария Kadjar и с почти десет 
над актуалния Qashqai. Но това не е един-
ственото, по което се отличава от род-
нините си по алианс. 
Голямата новина: вече няма дизел. И няма 
дори чисто бензинов двигател. Цялата 
гама на Аustral се състои само от хибрид-
ни модели. Най-базовият от тях е така на-
реченият мек хибрид, с 12-волтова систе-
ма и познатия ни 1.3-литров турбомотор, 
съвместна разработка на Renault, Nissan и 
Mercedes. Мощността тук може да е 140 
или 160 коня. 
След това идва 48-волтовият хибрид със 
130 коня, насочен към най-чувствителни-
те откъм вредни емисии пазари. Излишно 
е да ви казваме, че той дори няма да се 
предлага в България. 

И НАКРАЯ ИДВА МОДЕЛЪТ, който именно 
тестваме и на който според Renault ще 
се пада най-голяма част от продажбите -  
пълният хибрид. Концепцията вече ни е 
позната от хибридното Clio: съчетание 
от бензинов мотор, два електромотора и 
прословутата многорежимна трансмисия 
без съединител, създадена първоначално 
за Формула 1. Но има една съществена 
разлика - докато Клио ползва добрия стар 
атмосферен 1.6, под капака на Austral се 
крие нещо съвсем друго. Изцяло нов 1.2-ли-
тров двигател с 3 цилиндъра и турбо, но 
единствената прилика между него и зло-
получния 1.2 ТCe на Renault от предишни 
години е разстоянието между цилиндри-
те. Това е двигател, създаден от нулата с 
една-единствена цел - да е колкото може 
по-икономичен. Блокът и цилиндровите 
глави са алуминиеви, но пък и натоварва-
нето е по-ниско, защото моторът работи 
по цикъла на Милър. 
Има и още две разлики с досегашните 
хибриди на Renault. Първо, батерията е 
пораснала до цели 2 киловатчаса. И вто-
ро, режимите на трансмисията са се 
увеличили с един до общо 15. Реалният 
резултат от това е, че в града Austral 
се движи само на ток в цели 80 процента 
от времето. И съответно пести доста 
гориво. Средният разход в комбиниран 

цикъл според Renault е около 4.6 литра на 
сто километра. Извън града електромо-
торът осигурява добър начален тласък 
при ускоренията, но колата е далеч от 
спортното усещане, а ускорението от 
място до сто отнема доста над 8 секун-
ди. В нашия тест, който бе изцяло по ма-
гистрали и планински пътища, разходът 
бе около 6.5 литра на сто. 

ЗА СМЕТКА НА ТОВА КОМФОРТЪТ на 
окачването е безукорен, а и обезшумява-
нето е доста добро, ако не броим един 
необичаен аеродинамичен шум при магис-
трални скорости. Просветът няма да ви 
смае, но и не е нужно - Austral е само с 
предно предаване, без възможност за 4х4. 
Може обаче да има завиващи задни колела, 
ако си поръчате системата 4Control като 
опция. На дълъг път тя подобрява забеле-
жимо стабилността. Но всъщност е най-
полезна в града. Задните колела могат да 
се отклоняват на 5 градуса, което намаля-
ва диаметъра на завой с повече от метър, 
до едва 10.1 метра. Това е по-добре от по-
вечето малки градски коли. 
Изобщо Austral е практичен и много ком-
фортен, макар и не смайващо динамичен 
автомобил. И определено се усеща ка-
чествено направен. Има само един про-
блем: цената. При дебюта си Кadjar мо-
жеше да се купи за малко над 40,000 лева. 

Austral започва от цели 59,000 за бензино-
вия мек хибрид. Вярно е, че това включва 
доста оборудване - 19-цолови лети джан-
ти, големия екран на мултимедията, пред-
ни, странични и задни паркинг сензори и 
камера за задно виждане, амбиентно ос-
ветление с 48 цвята, кожен волан и плъз-
гаща се задна седалка. 

ЗА 69,000 ЛЕВА МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ 
пълен хибрид в средното ниво на оборудва-
не, вече с 20-цолови джанти и пълен набор 
електронни асистенти. А колата, която 
виждате на екрана, в ниво Iconic Esprit 
Alpine, ще ви даде предни седалки с ото-
пление и масаж, 360-градусова камера и 
подглавници, които могат да си променят 
не само височината, но и ъгъла. 
После стигаме до платените опции: 3500 
лева за завиващите задни колела, близо 
800 за хедъп дисплея - което определено 
си струва, около 300 за подгрев на пред-
ното стъкло и 1200 за аудиосистема от 
Harman Kardon. 
Това може да се стори солено на хората, 
които още мислят за Renault като за бю-
джетен производител. Но е определено 
под цените, с които сме свикнали в преми-
ум сегмента. Възможно ли е Renault Austral 
да е успяло да съчетае най-доброто и от 
двата свята? Само пазарът може да от-
говори на това. 
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By KONSTANTIN TOMOV / Photography RENAULT

HEADING SOUTH
Renault Austral is the most luxurious crossover in the history of the French company

Car companies have always been di-
vided into two camps. Some claim 
to be prestigious, offering more and 
asking for more in return. The others 

are content to give us affordable mobility and 
profit from volumes rather than high prices. The 
only problem is that in the last two years it has 
become increasingly difficult to determine which 
company belongs to which camp.

FOR MORE THAN 60 YEARS, RENAULT has 
been one of the flagships of the mass segment 
- with a long line of models that were not exactly 
glamorous, but were nevertheless affordable and 
practical, from the Dauphine to the current Clio.
But now the company wants to go back further 
into the past, to the 1920s and 1930s, when Re-
nault meant an elite car. And here is the first big 
step in this direction - the new Renault Austral. 
The very fact that the French chose an entirely 
new name for this model shows how much they 

want to break with the recent past.
Compact SUVs are the most profitable seg-
ment of the European market, but if I ask you 
which Renault model has been in it so far, you 
might not immediately think of the answer. The 
Kadjar was a rather boring clone of the Nissan 
Qashqai, and did not arouse much enthusiasm 
among buyers.
But now this car is the fruit of already cooler 
relations in the alliance between Renault and Ni-
ssan. It uses the same platform as Nissan and 
Mitsubishi, but the technology, drivetrains and 
design are entirely French. And the assembly is 
at the factory in Palencia, which explains why 
we are testing this car in the very heart of Spain.

THE DESIGN, AS YOU'VE ALREADY NOTICED, is 
a moderate evolution of the aesthetic we've known 
for the last decade - with the distinctive C-shaped 
lights imposed by Laurens van den Acker and an 
even more swollen emblem on the front grille. We 

will see the real revolution of the new chief design-
er Gilles Vidal in a year in the future Scenic. Here 
Vidal's role is limited to a slight cleaning of the lines 
and removal of round forms. The result is definitely 
eye-catching. But the truly radical change at Aus-
tral is not from the outside.
If you haven't been following the news lately, you 
might not immediately believe that this interior 
comes from Renault. Gone are the cheap ma-
terials and uncouth buttons. The multimedia is 
no longer using management less logical than 
pre-election debates. Instead, the Austral offers 
the same two joined screens we saw in the elec-
tric Megane E-Tech. Their graphics are beautiful 
and with fantastic resolution. The infotainment 
system directly integrates core Google services, 
including Google Maps as the main navigation 
and Google Play for applications.
On top of that, you get an excellent 9-inch head-
up display on the windshield and a total of 32 
electronic driving aids. Austral can effectively   
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 follow its own lane, slow down and speed up 
as needed, and brake automatically when it de-
tects crossing pedestrians or cyclists.

MATERIAL QUALITY HAS IMPROVED NOTICE-
ABLY, although we must warn you that we are 
testing the highest and most expensive level of 
equipment. What at first looks like a futuristic 
gear lever is actually a rather original sliding 
armrest. The gear lever itself is on the right of 
the steering wheel, like a Mercedes.
Upholstery with Alcantara elements is only found 
here, as well as the massage function of the 
seats. The seats themselves are impeccably 
comfortable, just as you'd expect from a French 
car. Renault boasts that rear passenger legroom 
is a record for the segment, but there's actually 
a catch. The rear seat is on rails and slides 16 
centimeters forward and backward. In the rear-
most position, it really provides remarkable com-
fort, but then it reduces the volume of the trunk. 
In the most advanced position, the cargo space 
reaches an impressive 555 liters. But this is at 
the expense of the missing spare tire.
Austral is 4.51 meters long - five centimeters long-
er than the old Kadjar and almost ten more than 
the current Qashqai. But this is not the only thing 
that distinguishes it from its relatives by alliance.
The big news: no more diesel. And it doesn't even 
have a pure gasoline engine. The entire Austral 
range consists only of hybrid models. The most 
basic of them is the so-called mild hybrid, with a 
12-volt system and the familiar 1.3-liter turbo en-
gine, a joint development of Renault, Nissan and 
Mercedes. The power here can be 140 or 160 
horses. Then comes the 130-horsepower 48-volt 
hybrid aimed at the most emissions-sensitive 
markets. Needless to say, it will not even be of-
fered in Bulgaria.

AND FINALLY WE GET TO THE MODEL that 
we are testing and which, according to Renault, 
will account for the bulk of sales - the full hy-
brid. The concept is already familiar to us from 
the hybrid Clio: a combination of a petrol en-
gine, two electric motors and the infamous multi-
mode clutchless transmission originally created 
for Formula 1. But there is one significant dif-
ference - while the Clio uses the good old natu-
rally aspirated 1.6, there is something entirely 
different hidden under the hood of the Austral: 
an all-new 1.2-litre 3-cylinder turbo engine. The 
only similarity between it and Renault's ill-fated 
1.2 TCe of previous years is the cylinder spac-
ing. This is an engine built from scratch with one 
goal in mind - to be as economical as possible. 
The block and cylinder heads are aluminum, but 
the load is also lower because the motor works 
on the Miller cycle.
There are also two more differences with previ-
ous Renault hybrids. First, the battery has grown 
to as much as 2 kilowatt hours. And secondly, the 
transmission modes have been increased by one 
to a total of 15. The net result of this is that around 

town the Austral is running on electric power as 
much as 80 percent of the time. And saves a lot 
of fuel, accordingly. The average consumption in 
a combined cycle according to Renault is about 
4.6 liters per hundred kilometers. Outside the city, 
the electric motor provides a good initial push dur-
ing accelerations, but the car is far from a sporty 
feel, and acceleration from 0 to hundred takes 
well over 8 seconds. In our test, which was entire-
ly on highways and mountain roads, consumption 
was about 6.5 liters per hundred.

ON THE OTHER HAND, THE COMFORT of the 
suspension is impeccable, and the noise reduc-
tion is quite good, if we do not count an unusual 
aerodynamic noise at highway speeds. Ground 
clearance won't blow you away, but it doesn't 
need to - the Austral is front-wheel drive only, 

with no 4x4 option. However, it can have steer-
ing rear wheels if you order the 4Control system 
as an option. On a long road, it noticeably im-
proves stability. But it's actually the most useful 
in town. The rear wheels can be deflected by 5 
degrees, which reduces the turning diameter by 
more than a meter, to just 10.1 meters. That's 
better than most small city cars.
In general, the Austral is a practical and very 
comfortable, although not amazingly dynamic 
car. And it definitely feels well made. There's just 
one problem: the price. At its debut, Kadjar could 
be bought for just over 40,000 BGN. Austral starts 
from as much as 59,000 for the petrol mild hybrid. 
True, this includes a lot of equipment - 19-inch 
alloy wheels, the large multimedia screen, front, 
side and rear parking sensors and a rear-view 
camera, ambient lighting with 48 colors, a leather 
steering wheel and a sliding rear seat.

FOR BGN 69,000, YOU CAN GET a full hybrid 
in the middle trim level, now with 20-inch wheels 
and a full set of electronic assistants. And the 
car that we tested, in the Iconic Esprit Alpine trim 
level, will give you front seats with heating and 
massage, a 360-degree camera and headrests 
that can change not only the height, but also the 
angle.
Then we come to the paid options: BGN 3,500 
for the turning rear wheels, nearly 800 for the 
head-up display - which is definitely worth it, 
about 300 for the heated windshield and 1,200 
for the Harman Kardon audio system.
This may sound salty to people who still think of 
Renault as a budget manufacturer. But it is defi-
nitely below the prices we are used to in the pre-
mium segment. Could it be that the Renault Aus-
tral has managed to combine the best of both 
worlds? Only the market can answer that. 

Renault Austral 
E-Tech

200               
к. с. максимална мощност

hp max power

410          
Нм максимален въртящ момент 

Nm max torque

8.4          
секунди 0-100 км/ч
seconds 0-100 km/h
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КЛАСИКА
ДАНИЕЛ МЮЛЕР-ШОТ // Зала "България" 
вече се превръща в основна спирка за го-
лемите имена в съвременната музика. По-
редното от тях е на нашумелия германски 
челист Даниел Мюлер-Шот, ученик на Ане-
Софи Мутер и на самия Мстислав Ростро-
пович. В София той ще свири Дебюси, Елгар 
и Брамс, а Софийската филхармония ще е 
под ръководството на реномирания швей-
царски диригент Мишел Табачник. 

София, Зала България, 1 декември

CLASSICS
DANIEL MULER-SCHOTT // "Bulgaria" Hall is 
already becoming a main stop for the big names 
in contemporary music. The ever longer list of 
noted guests will include the renowned Ger-
man cellist Daniel Müller-Schott, a student of 
Anne-Sophie Mutter and Mstislav Rostropovich 
himself. In Sofia, he will play Debussy, Elgar 
and Brahms, and the Sofia Philharmonic will be 
under the direction of the renowned Swiss con-
ductor Michel Tabachnik.

Sofia, Bulgaria Hall, December 1

КНИГИ
ФИЛОСОФИЯТА НА МОДЕРНАТА ПЕСЕН // 
Когато Боб Дилън получи Нобеловата на-
града за литература през 2016, заядливци-
те подмятаха, че не е написал и една книга 
през живота си. Това не е вярно, Дилън е 
автор на множество книги, но това е пър-
вата след Нобела - колекция от проникно-
вени есета за съвременната музика, прос-
тиращи се от Нина Симон и Хенк Уилямс 
до Елвис Костело, и засягащи неочаквани 
теми като връзката между блуграс и хеви 
метъл. 

Издателство Simon & Schuster

BOOKS
THE PHILOSOPHY OF MODERN SONG // 
When Bob Dylan won the Nobel Prize for Lit-
erature in 2016, naysayers speculated that he 
hadn't written a single book in his lifetime. That's 
not true, Dylan is the author of many books, but 
this is his first one post-Nobel, a collection of 
insightful essays on contemporary music, span-
ning from Nina Simone and Hank Williams to 
Elvis Costello, and touching on unexpected top-
ics such as the relationship between bluegrass 
and heavy metal.

Simon & Schuster Publishing

БОЙНИ СПОРТОВЕ
SENSHI // 14-ото издание на международна-
та бойна галавечер ще се проведе в Дворе-
ца на културата и спорта във Варна. Све-
товни звезди в бойните спортове от 16 
държави ще излязат на арената в двубои 
по правилата KWU Full Contact. Зрелището 
ще се излъчва и на живо по Bulgaria ON AIR 
и Max Sport 1 за България, както и в реално 
време за цял свят по американската те-
левизия FITE, на Senshi.com, Boec.bg, Boec.
com, Kwunion.com и Kyokushin Karate News.

Варна, ДКС, 3 декември

MARTIAL ARTS
SENSHI // The 14th edition of the international 
fighting gala evening will be held in the Palace 
of Culture and Sports in Varna. World martial 
arts stars from 16 countries will take to the are-
na in bouts under KWU Full Contact rules. The 
spectacle will also be broadcast live on Bulgaria 
ON AIR and Max Sport 1 for Bulgaria, as well as 
in real time for the whole world on the American 
television FITE, on Senshi.com, Boec.bg, Boec.
com, Kwunion.com and Kyokushin Karate News.

Varna, DKS, December 3

EN
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КИНО
СЕМЕЙСТВО ФЕЙБЪЛМАН // Преди години 
един прочут критик каза по повод "Мостът 
на шпионите": толкова сме свикнали всич-
ко при Стивън Спийлбърг да е изпипано до 
съвършенство, че вече не ни прави впечат-
ление. Сега легендарният режисьор прави 
може би най-личния си и интимен филм: 
една история за израстване и търсене на 
творчески пътища, базирана на собстве-
ната му автобиография. В ролите са Ми-
шел Уилямс, Пол Дейно, Сет Роган и други. 

25 ноември, София, НДК

CINEMA
THE FABLEMANS // Years ago, a famous critic 
said about "Bridge of Spies": we're so used to 
Steven Spielberg's everything being polished to 
perfection that it no longer impresses us. Now 
the legendary director makes perhaps his most 
personal and intimate film yet: a coming-of-age 
story based on his own autobiography. Starring 
Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogan and 
others.

November 25, Sofia, NDK

ФОЛКЛОР
ДИВИ ЯГОДИ // 19 години след премиерата 
"Диви ягоди", Държавен фолклорен Ансамбъл 
„Филип Кутев“ представя спектакъла си с 
нов аранжимент в Зала 1 на НДК. Акцентът 
е върху фолклора на различните етнически и 
религиозни групи в България: християни, мо-
хамедани, каракачани, власи, гагаузи, евреи, 
арменци. Добър повод да си припомним защо 
ансамбълът е прочут по всички континенти 
и е носител на безброй награди. Диригент е 
Георги Андреев. 

4 декември, София, НДКси, докато внезапно 
не настъпва обрат. 

FOLKLORE
WILD STRAWBERRIES // 19 years after the pre-
miere of "Wild Strawberries", the State Folklore 
Ensemble "Filip Kutev" presents its show with 
a new arrangement in Hall 1 of the NDK. The 
emphasis is on the folklore of the various eth-
nic and religious groups in Bulgaria: Christians, 
Muslims, Karakachans, Vlachs, Gagauz, Jews, 
Armenians. A good occasion to remember why 
the ensemble is famous on all continents and is 
the winner of countless awards. The conductor 
is Georgi Andreev.

December 4, Sofia, NDK

НАПИТКИ 
РАКИЯ ФЕСТ // За ролята на ракията в бал-
канския културен живот може да се говори 
и на шега, и съвсем сериозно. Но фестива-
лът на ракията и спиртните напитки в На-
ционалния дворец на културата всъщност 
не набляга на говоренето. Тази година ще 
участват над 300 различни марки ракия и 
други спиртни напитки от цял свят, вклю-
чително една от най-големите колекции 
испанско бренди, както и дестилати на 
прочути производители на шампанско като 
Moet и Deutz.

3-4 декември, София, НДК

DRINKS
RAKIA AND SPIRITS FEST // The role of rakia 
in Balkan cultural life can be talked about both 
jokingly and quite seriously. But the Rakia and 
Spirits Festival at the National Palace of Culture 
doesn't really emphasize on speaking. This year, 
more than 300 different brands of rakia and other 
spirits from around the world will be participating, 
including one of the largest collections of Spanish 
brandy, as well as spirits from famous champagne 
producers such as Moet and Deutz.

December 3-4, Sofia, NDK

EN
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С големия италиански актьор и 
режисьор разговаряме за 

 "Сянката на Караваджо", сянката  
на Корадо Катани и какво е 

бъдещето на киното в един все  
по-объркан свят 

ПЛАЧИДО. 
МИКЕЛЕ 
ПЛАЧИДО
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Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотогарафия ДИМИТЪР КЬОСЕМАРЛИЕВ

Корадо Катани“, прошепва камериерка-
та в софийския хотел, в който се сре-
щаме с Микеле Плачидо, щом го вижда 
да излиза от асансьора. Почти 40 годи-

ни след италианската премиера на „Октопод“, и 
35 години след първото му излъчване в България, 
все още свързваме Плачидо именно с ролята на 
комисаря Катани, безкомпромисния борец срещу 
мафията. Но големият италиански актьор от-
давна е надживял и надхвърлил тази роля. Но-
сител е на Сребърна мечка от Берлин, четири 
пъти е печелил наградата "Давид на Донате-
ло". Играл е в над 100 филма, под режисурата 
на фигури като Дамяно Дамяни, братя Тавиани и 
Джузепе Торнаторе. Сам е режисирал 14, като в 
София бе международната премиера на послед-
ния от тях - "Сянката на Караваджо" (в препъл-
нената зала 1 на НДК). 

В "Сянката на Караваджо" виждаме едно 
ново, непознато лице на режисьора Мике-
ле Плачидо. Филм за изкуството ли е това 
всъщност? Или други теми ви вълнуваха по-
вече в него?
Това е филм и за изкуството, но повече е филм 
за живота на Караваджо. Всички ние познаваме 
и обичаме Караваджо - аз самият от много го-
дини, и смятах, че добре познавам новаторския 
стил и мистиката, които той влага в неговите 
светци, в неговите мадони... Но всъщност ни-
кой не знаеше онова, което с останалите сце-
наристи на този филм открихме за Караваджо: 
за неговия личен живот, за отношенията му с 
тези жени и мъже, които са по олтарите на 
италианските църкви. Оказа се, че това са мно-
го скромни хора, хора от дъното на общество-
то. Умиращата Богородица, която той рисува, 
е всъщност проститутката Ана Бианкини. Така 
че този филм е и за живота на тези хора. Но си 
остава и филм за изкуството, защото разказва 
как се ражда изкуството на Караваджо. 

Един италиански критик писа, че това е филм 
от светлини и сенки, точно като картините 
на Караваджо. Наложи ли се да променяте 
своя стил, подхода си, за да го направите?
Да. Преди това важен филм за мен беше "Кри-

минален роман", който имаше голям успех пред 
италианската публика. Но за този филм имах 
нужда от нещо по-различно. Трябваше да про-
меня режисурата, да използвам вдъхновението 
на Караваджо, да използвам светлината му, за 
да създам един нов език, който да е и съвсем 
съвременен. Трябва да разберете, че Караваджо 
е бил поп звездата на своята епоха. Знаменит, 
екстравагантен, с хаотичен живот. Затова на-
шите кадри трябваше да изглеждат максимално 
съвременни - макар да става дума за история 
от XVII век. Защото поведението на Караваджо, 
неговият живот изглеждат напълно съвремен-
ни. Никога не сме имали амбицията да правим 
биографичен филм. Искахме да покажем емоции-
те, величието, изключителността на един тво-
рец от онзи период, който е все още напълно 
актуален. 

Знаете много добре, че по времето на "Ок-
топод" бяхте едно от най-популярните лица 
в България. Случвало ли ви се е тази роля 
- ролята на инспектор Корадо Катани - да 
започне да ви тежи?
На самия Микеле Плачидо не му е тежала никога. 
На кого от нас не би му харесало да е обичан, 
разпознаван? Но ако ме питате като актьор - 
да. Един актьор трябва да се променя, не може 
да играе една и съща роля през целия си живот. 
Не беше лесно да изляза от този образ. Но аз 
съм човек, който, щом има нов проект, променя 
и самия си начин на работа. Преди да направя 
"Октопод", никога не бях мислил да стана ре-
жисьор. Това се случи именно благодарение на 
"Октопод" - не само защото сериалът ми даде 
волята да се променя, но и защото ми спечели 
доверието на публиката. Даде ми увереността, 
че зрителите биха ме последвали и в друго по-
прище - това на режисьора. 

Изиграха ли филми като "Октопод" и "Кри-
минален роман" своята роля за успехите на 
Италия в борбата срещу мафията?
Смятам, че да. 

... Тази борба е много актуален въпрос и в 
България днес, но нашата киноиндустрия   
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 сякаш е по-склонна да митологизира 
мафиотите...
Това е проблем, свързан с природата 
на човека. Шекспир казваше: красивото 
е грозно, грозното - красиво. Човек се 
очарова и от злото. Но от нас зависи 
да направим етичния, моралния избор. 
Комисарят Катани умря, за да остане 
етична личност. Пожертва дори семей-
ството си. Затова и публиката го оби-
чаше. Опасността идва, когато един 
филм или сериал няма нужния подход, 
за да покаже на публиката, че злото 
унищожава човека, разрушава човеч-
ността. Вижте войните, които имаме 
в наши дни. Колко политици не мислят 
изобщо за това, а вършат злини само в 
името на търговията с оръжия, или с 
наркотици, или нещо подобно. 
Дали това послание е застъпено в един 
филм, зависи и от други неща. Но добро-
то и злото ще ги има винаги.

В Италия отдавна се говори, че ита-
лианското кино сякаш е загубило сме-
лостта да експериментира, че живее 
все още в сянката на титани като 
Фелини. Вие самият казахте наскоро, 
че повечето режисьори предпочитат 
да се облягат на проверените клише-
та...
Вярно е, че днес всичко е изравнено 
от суперсилите, да ги наречем така, 
на големите платформи като Netflix 
и Amazon. Вече няма и големи амери-
кански филми. Такива, каквито бяха 
филмите на Франсис Форд Копола, на 
Мартин Скорсезе. Същото важи и за 
Италия. Имате право - вече няма екс-
перименти, не се дава пространство 
на младите. Защото кой би могъл да 
промени нещата? Младите, разбира 
се. Но днес и младите си мислят само 
как да станат режисьори на успешни 
сериали, които могат да попаднат на 
големите платформи. Вече не същест-
вува независимо кино. Това е голям 
проблем. Може би правителствата, 
министрите на културата трябва да 
направят повече, за да дадат на мла-
дите възможност да отворят нови пъ-
тища. Впрочем това не се отнася само 
до киното. В изкуствата като цяло - в 
театъра, в балета, в музиката - вече 
няма инициативност. Голям проблем.  

Казвате, че в киното има само някол-
ко истински гении - от Орсън Уелс до 
Федерико Фелини, и че всички оста-
нали са занаятчии...
И аз също съм занаятчия. Но няма нищо 
лошо в това да си занаятчия. И никак 
не е лесна работа. Освен това бих ка-
зал, че киното не е елитарно изкуство. 

То е популярно изкуство. Дори Серджо 
Леоне, бащата на спагети-уестърна, е 
направил прекрасни филми - за широка-
та публика. И не е само той, разбира 
се. 
Да кажем, че гениите се раждат вед-
нъж на 50 години. После идват занаят-
чиите - онези като мен, които обичат 
киното, и чиято задача е да го напра-
вят достъпно за масите. И накрая ид-
ват младите, измежду които вероятно 
ще се появят новите Уелс и Фелини. 

В "Сянката на Караваджо" се връща-
те към старото си възхищение към 
Джордано Бруно. В тази връзка какво 
мислите за т. нар. Cancel-култура? 
Нежеланието ни днес да слушаме мне-
ния, различни от общоприетото, не 
напомня ли с нещо за инквизицията 
срещу Бруно?
Аналогията е точна. Това е още един 
проблем на младите днес, който е вина 
на нас, бащите им. Не сме им дали 

достатъчен пример колко важно е да 
познават историята. Да познават ве-
ликите личности. Не само като Кара-
ваджо, но и като Джордано Бруно - един 
голям философ, като Галилео Галилей. 
Все личности, осъдени от църквата по 
онова време. Би трябвало да има пове-
че смелост от страна на политиците 
днес. Но знаем, че проблемът на поли-
тиците е и в корупцията. Изобщо това 
е труден път. 

Европа все повече застарява и се 
нуждае от нови хора. В същото вре-
ме настроенията срещу емиграция-
та се засилват. Вие се интересува-
те от тази тема от много години 
- всъщност още от “Pummaro”, вашия 
дебют като режисьор. Виждате ли 
изход от днешната ситуация?
Знаете, че Европа - особено запад-
ноевропейските страни като Фран-
ция, Италия, Великобритания, Белгия, 
а също и САЩ - са използвали Африка 
през голяма част от историята. Роб-
ството, вносът на работна ръка - ис-
тинско мъченичество, ефектите от 
което оставаха сравнително доскоро. 
Същото се отнася и до Франция, и дори 
до Италия - в края на краищата ние бя-
хме в Етиопия, бяхме в Либия... Зная, че 
Европа има нужда от работна ръка, и 
то от млада работна ръка. Познавам 
много такива млади хора - българи, 
румънци, които работят в Рим. Рабо-
тят като инженери, като програмисти 
и, още по-хубаво, вършат по-скромна 
работа - правят вино, правят зехтин, 
строят къщи. Защото младите итали-
анци вече не искат да работят, в това 
е проблемът. 
Мисля, че Европа трябва поеме заедно 
този товар, да намери заедно решение-
то. И трябва да се постигне някакво 
споразумение, така че занапред не само 
Италия да бъде точката за пристигане 
на емигрантите. Видяхме, че Франция 
не ги иска, че Германия приема само 
малката си квота... Първата спирка на 
африканските емигранти е винаги Ита-
лия. Но смятам, че оттук трябва да ги 
разпределим в цяла Европа. Няма съм-
нение, че се нуждаем от работна ръка 
- било от Африка, било от Азия. Но има 
и друго важно нещо. Онези, които сме 
грабили Африка - силните, богатите 
страни - сега трябва да инвестираме 
там. Така, че африканците да постиг-
нат богатство на своя собствен кон-
тинент, да не са принудени да бягат 
и да предприемат тези пътешествия, 
в които рискуват живота на децата и 
семействата си. Това би било христи-
янско, и би било хуманно. 

"Шекспир казваше: 
красивото е грозно, 
грозното - красиво. 
Човек се очарова 
и от злото. Но 
от нас зависи да 
направим етичния, 
моралния избор. 
Комисарят Катани 
умря, за да остане 
етична личност. 
Пожертва дори 
семейството си. 
Затова и публиката 
го обичаше. 
Опасността идва, 
когато един филм 
или сериал няма 
нужния подход, за да 
покаже на публиката, 
че злото унищожава 
човека, разрушава 
човечността".
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"Corrado Cattani," whispers the chambermaid 
in the Sofia hotel where we meet Michele 
Placido as soon as she sees him exit the el-
evator. Almost 40 years after the Italian pre-
miere of "Octopus" (La Piovra), and 35 years 
after its first broadcast in Bulgaria, we still as-
sociate Placido mostly with the role of Com-
missioner Cattani, the uncompromising fighter 
against the mafia. But the great Italian actor 
has long outlived and transcended this role. 
He is the winner of the Silver Bear from Berlin, 
he won the "David di Donatello" award four 
times. He starred in over 100 films, directed 
by such figures as Damiano Damiani, the Ta-
viani brothers and Giuseppe Tornatore. He 
himself directed 14, and the international pre-
miere of the last of them was in Sofia - "The 
Shadow of Caravaggio" (in the crowded Hall 
1 of the NDK).

In "The Shadow of Caravaggio" we see a 
new, unknown face of director Michele Plac-
ido. Is this really a film about art? Or did 
other topics excite you more in it?
It is a film about art as well, but it is more a 
film about Caravaggio's life. We all know and 
love Caravaggio - myself for many years, and 
I thought I knew well the innovative style and 
mysticism that he put into his saints, into his 
madonnas... But in fact, no one knew what we, 
the writers of this film, have discovered about 
Caravaggio: about his personal life, about his 
relationship with those women and men who 
are on the altars of Italian churches. It turned 
out that these were very humble people, peo-
ple from the bottom of society. The dying Vir-
gin he painted was actually the prostitute Anna 
Bianchini. So this film is also about the lives of 
these people. But it remains a film about art, 

because it tells how Caravaggio's art was born.

An Italian critic wrote that it was a film of 
lights and shadows, just like Caravaggio's 
paintings. Did you have to change your 
style, your approach to do it?
Yes. Before that, an important film for me was 
"Criminal Novel", which was a great success 
with the Italian audience. But for this film I 
needed something different. I had to change 
the direction, to use Caravaggio's inspiration, 
to use his light, to create a new language that 
was also completely contemporary. You have 
to understand that Caravaggio was the pop 
star of his era. Famous, extravagant, with a 
chaotic life. Therefore, our footage had to look 
as modern as possible - even though it is a 
story from the 17th century. Because Caravag-
gio's behavior, his life, seem completely con-

By KONSTANTIN TOMOV / Photography DIMITAR KYOSEMARLIEV

PLACIDO.  
MICHELE 
PLACIDO
We meet the great Italian actor and director to talk about "The 
Shadow of Caravaggio", the shadow of Corrado Cattani and 
what is the future of cinema in an increasingly confused world
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temporary even now. We never had the ambi-
tion to make a biopic. We wanted to show the 
emotions, the greatness, the exclusivity of an 
artist from that period that is still completely 
relevant.

You know very well that at the time of "Oc-
topus" you were one of the most popular 
faces in Bulgaria. Did this role - the role of 
Inspector Corrado Cattani - start to weigh 
on you?
Michele Placido himself never had a problem 
with it. Who among us would not like to be 
loved, recognized? But if you ask me as an ac-
tor - yes. An actor has to change, he cannot 
play the same role all his life. It was not easy to 
get out of this image. But I am a person who, as 
soon as there is a new project, changes his en-
tire way of working. Before I made "Octopus", I 

had never thought of becoming a director. This 
happened precisely thanks to "Octopus" - not 
only because the series gave me the will to 
change, but also because it won me the trust 
of the audience. It gave me the confidence that 
the audience would follow me in another field - 
that of the director.

Did movies like "Octopus" and "Crime Nov-
el" play their part in Italy's successes in the 
fight against the mafia?
I think so.

This struggle is a very relevant issue in Bul-
garia today, but our film industry seems to 
be more inclined to mythologize the mafias...
This is a problem related to human nature. 
Shakespeare said: fair is foul and foul is fair. 
One is also fascinated by evil. But it is up to 

us to make the ethical, moral choice. Commis-
sioner Cattani died to remain an ethical person. 
He even sacrificed his family. That's why the 
audience loved him. The danger comes when a 
film or series does not have the right approach 
to show the audience that evil destroys man, 
destroys humanity. Look at the wars we have 
these days. How many politicians don't think 
about it at all, but do evil just for the sake of 
trading weapons, or drugs, or something like 
that.
Whether this message is advocated in a film 
depends on other things as well. But there will 
always be good and evil.

In Italy, it has long been said that Italian 
cinema seems to have lost the courage to 
experiment, that it still lives in the shadow 
of titans like Fellini. You yourself said   

Плачидо на снимачната площадка на 
"Сянката на Караваджо" с Рикардо 

Скамарчо и Луи Гарел
Placido on the set of The Shadow of 

Caravaggio with Riccardo Scamarcio and 
Louis Garrel

Плачидо по времето на "Октопод"
Placido at the time of "La Piovra"
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 recently that most directors prefer to lean 
on tried clichés…
It is true that today everything is leveled by the 
superpowers, let's call them that, of the big 
platforms like Netflix and Amazon. There are 
no big American movies anymore either. Such 
as were the films of Francis Ford Coppola, 
of Martin Scorsese. The same goes for Italy. 
You are right - there are no more experiments, 
no space is given to the young. Because who 
could change things? Young people, of course. 
But today, even young people only think about 
how to become directors of successful series 
that can hit the big platforms. Independent cin-
ema no longer exists. This is a big problem. 
Perhaps governments, ministers of culture 
should do more to give young people the op-
portunity to open new paths. By the way, this 
does not only apply to the cinema. In the arts in 
general - in theater, in ballet, in music - there is 
no more initiative. Big problem.

You say that there are only a few true geni-
uses in cinema - from Orson Welles to Fed-
erico Fellini, and that everyone else is just 
a craftsman...
I am also a craftsman. But there's nothing 
wrong with being a craftsman. And it's not an 
easy job at all. Also, I would say that cinema 
is not an elitist art. It is popular art. Even Ser-
gio Leone, the father of the spaghetti western, 
made wonderful films - for the general public. 
And it's not just him, of course.

Let's say that geniuses are born once every 
50 years. Then there are the artisans - those 
like me who love cinema and whose job it is to 
make it accessible to the masses. And finally 
come the youngsters, among whom the new 
Wells and Fellini will probably emerge.

In "The Shadow of Caravaggio" you return 
to your old admiration for Giordano Bruno. 
In this regard, what do you think about the 
so-called Cancel-culture? Doesn't our reluc-
tance today to listen to opinions different 
from the mainstream remind of the Inquisi-
tion against Bruno?
The analogy is accurate. This is another prob-
lem of the youth today, which is the fault of us, 
their fathers. We haven't given them enough of 
an example of how important it is to know his-
tory. To know the great personalities. Not only 
like Caravaggio, but also like Giordano Bruno 
- a great philosopher, like Galileo Galilei. All 
persons condemned by the church at that time. 
There should be more courage on the part of 
politicians today. But we know that the prob-
lem of politicians is also corruption. It's a tough 
road.

Europe is getting older and needs new peo-
ple. At the same time, anti-emigration senti-
ment is growing. You have been interested 
in this subject for many years - in fact since 
"Pummaro", your directorial debut. Do you 
see a way out of today's situation?

You know that Europe - especially Western Eu-
ropean countries like France, Italy, Great Brit-
ain, Belgium, and also the USA - used Africa 
for much of history. Slavery, the importation 
of labor - real martyrdom, the effects of which 
remained until recently. The same applies to 
France, and even to Italy - after all, we went to 
Ethiopia, we went to Libya... I know that Europe 
needs a workforce, and a young workforce. I 
know many such young people - Bulgarians, 
Romanians - who work in Rome. They work as 
engineers, as programmers and, even better, 
do more humble work - make wine, make olive 
oil, build houses. Because young Italians no 
longer want to work, that's the problem.
I think that Europe must shoulder this burden 
together, find the solution together. And some 
kind of agreement must be reached so that in 
the future Italy is not the only point of arrival 
for emigrants. We have seen that France does 
not want them, that Germany accepts only its 
small quota... The first stop of African emi-
grants is always Italy. But I think that from here 
we should distribute them throughout Europe. 
There is no doubt that we need labor - either 
from Africa or from Asia. But there is another 
important thing. Those who have robbed Africa 
- the powerful, rich countries - must now invest 
there. So that Africans can achieve wealth on 
their own continent, not be forced to flee and 
undertake these journeys where they risk the 
lives of their children and families. That would 
be Christian, and it would be humane. 
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Подарете си красива усмивка в ЕО Дент и решете своите проблеми 
със зъбите за една седмица в България.
Цялостна грижа - от избелване до имплантология, 3D диагностика, 
лечение с лазер, фасети и циркониеви конструкции. В ЕО Дент 
можете да заспите (със специална упойка - седация) и да се 
събудите с преобразена усмивка.
Всичко това е реалност при нас. Всичко това е реалност при нас. Много години опит, доверие и 
сигурност!
ЕО Дент е клиниката, която преобрази усмивките на много известни 
личности.

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

Merry Christmas and a Happy New Year!

Разчитайте на нас и в празничните дни!

Count on us on holidays as well!
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Умната с парите
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Коледните песнички могат да са душата 
на празника – или непоносима досада. 
Шест проверени от времето класики, с 
които няма как да сгрешите

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

DEAN MARTIN
A Winter Romance (1959)
Най-популярната песен: Let It Snow! Let It 
Snow! Let It Snow!
Какво е Коледа без кадифения глас на 
Дийн Мартин? Тази класическа колекция 
включва безсмъртни записи като Baby It's 
Cold Outside, White Christmas и It Won't Cool 
Off. Съпроводете го с чаша от любимото 
на Дийн мартини. 
Most popular song: Let It Snow! Let It Snow! 
Let It Snow!
What is Christmas like without Dean Martin’s 
velvet voice? This classical collection includes 
immortal records like Baby It's Cold Outside, 

НАЙ-ДОБРИТЕ  
КОЛЕДНИ АЛБУМИ

White Christmas, and It Won't Cool Off. 
Accompany it with a glass of Dean Martin’s 
favourite martini.

VARIOUS ARTISTS
A Very Special Christmas (1987)
Най-популярна песен: Christmas In Hollis
Благотворителен албум за Special 
Olympics, събрал титани като Брус 
Спрингстийн, Run D.M.C., Стинг, Euryth-
mics, Bon Jovi, Мадона и Уитни Хюстън. 
А Christmas (Baby Please Come Home) се 
изпълнява не от друг, а от U2.
Most popular song: Christmas In Hollis
A charitable album for the Special Olympics, 
which gathered titans like Bruce Springsteen, Run 
D.M.C., Sting, Eurythmics, Bon Jovi, Madonna and 
Whitney Houston. And Christmas (Baby Please 
Come Home) is performed by U2 themselves.

MARIAH CAREY
Merry Christmas (1994)
Най-популярната песен: All I Want For 
Christmas Is You
Марая Кери в абсолютния си разцвет – с 

неустоима усмивка, приятно къса коледна 
пола и фе-но-ме-на-лен глас. Вече почти 
двайсет години този албум неизменно е 
в десетката на най-продаваните коледни 
заглавия в Америка. 
Most popular song: All I Want For Christmas 
Is You
Mariah Carey in her absolutely glorious days 
– with an irresistible smile, a nicely short 
Christmas skirt, and a really phe-no-me-nal 
voice. It’s been for almost twenty years now 
that this album is inevitably among the top ten 
best-selling Christmas titles in America. 

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

LOUIS ARMSTRONG AND FRIENDS
What A Wonderful Christmas (1997)
Най-популярна песен: Christmas in New 
Orleans
Сравнително нова компилация, събрала 
архивни и компютърно обработени записи 
на Сачмо с гости като Дюк Елингтън, 
Дина Уошингтън и Ърта Кит. Няма 
друга музика, която да носи толкова 
оптимистично настроение. 
Most popular song: Christmas in New Orleans
A relatively new compilation, which gathered 
archive and computer-processed records of 
Satchmo and guests like Duke Ellington, Dinah 
Washington, and Eartha Kitt. There’s no other 
music that brings so much optimistic spirit. 

VARIOUS ARTISTS
We Wish You A Metal Xmas (2008)
Най-популярна песен: Run Rudolph Run
Този сборник с малко неочаквани 
изпълнения на невинни коледни класики 
стана абсолютен хит в последните 
години. Сред изпълнителите са Алис 
Купър, Рони Джеймс Дио, Леми от Motor-
head и още дузина легенди на метала. 
Most popular song: Run Rudolph Run
This collection of slightly unexpected perfor-
mances of innocent Christmas classics has 
become a total hit in the recent years. Among 
the performers are Alice Cooper, Ronnie 
James Dio, Lemmy from Motorhead, and a 
dozen more metal legends. 

THE BEST CHRISTMAS ALBUMS
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Г-жо Гергова, Вие сте артистичен 
директор на Галерия Vivacom Art Hall 
Oborishte 5, разкажете за себе си, за 
увлечението Ви по изкуството? За са-
мата Вас, за Галерията?
Повече от 10 год. се развивам в сферата 
на изкуството и създаването на култур-
но съдържание в България. Горд основа-
тел съм на първата Галерия за Модер-
но Изкуство в София, която реализира 
мащабни изложби на световноизвестни 
имена и постави на арт картата София 
като дестинация. Сред най-известните 
ни проекти са изложби за графично Изку-
ство на Пабло Пикасо, като гост за от-
крииването й бе внучката му Диана Пи-
касо; изложбата “Божествена Комедия” 
на Салвадор Дали в Националната Гале-
рия, две изложби на световноизвестния 
гигант в съвременното изкуство Дейми-
ън Хърст и др. 
Вече 4 години съм артистичен директор 
на една от най-красивите зали в София, 
намираща се на ул. Оборище 5, памет-
ник на културата и с богата история. 
Тук фокус е връзката между повече ви-
дове изкуства. Често залата е домакин 
на фестивали, музикални представления, 
литературни четения и водещи изложби 
на български и световни художници. 

Какво Ви вдъхновява в работата Ви? 
Защо избрахте тази професия?
Истината е, че тази “професия” сама ме 
откри. Аз не бях планирала да се зани-
мавам с изкуство. Но след раждането на 
първата ми дъщеря имах повече свободно 
време и направих няколко специализации 
в Ню Йорк и Лондон, където попаднах в 
среда на колекционери, световноизвест-
ни творци и меценати. Така дойде идея-
та за създаването на Галерия в България, 
която да се фокусира върху световното 
модерно и съвременно изкуство. 
Вдъхновение в работата ми са срещите 
с почитатели на изкуството и подбора 
на колекции от картини. Обичам да го-
воря за изкуство и да се пренасям в тях-
ната работа.  

Как ще оцените годината за галерия-
та? Какви изложби организирахте?
Годината за Vivacom Art Hall Oborishte 5 
e силно успешна във всяко едно отноше-

СЪЗДАВАМЕ ОНЛАЙН  
АРТ МАГАЗИН

ние. Първо имаме партньор в лицето на 
VIVACOM, които подпомогнаха за раз-
витието на залите и арт програмата. 
Второ, пазарът след Ковид пандемия-
та се възстанови, и стартира отново 
събитийният бизнес, който е част от 
приоритетните области в плана за раз-
витие на Галерията. При нас се случват 
водещи събития на големи компании, 
гала вечери, конференции, коктейли и 
др., които правят чудесна симбиоза с 
културния арт сезон и постоянната смя-
на на публики в залите дава възможност 
изкуството да бъде все по-достъпно и 

сред хората. 
Тази година реализирахме няколко големи 
проекта. Първият е изложбата на MR. 
Brainwash, в която един от водещите 
стрийтарт художници в света показа 
свои творби и “направи София красива”. 
За първи път в Източна Европа бяха по-
казани негови творби, които пристиг-
наха директно от неговото студио и се 
изчерпаха още при пускането им! 
Друг любим проект на Галерията, на  
който много държим, е конкурса ни за Съ-
временно Българско Изкуство „MOST“, 
който се проведе през лятото, а през 

Деница Атанасова – Гергова, Арт директор на Галерия „Vivacom Art Hall Oborishte 5“

Деница Атанасова-Гергова, Арт Директор на Галерия „VIVACOM ART HALL Oborishte 5“, 
Управител на „The Gallery of Modern Art“ 
Водещ и създател на телевизионно предаване “Пътеки” по БНТ1
Специализирала в аукционните къщи Christie’s Education и Sotheby’s Institute of Art 
Завършила “Mасови Комуникации” в Нов Български Университет
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септември обявихме и реализирахме из-
ложба на финалистите. Конкурсът беше 
реализиран с „Инвестбанк АД“ и вярвам, 
че заради големия интерес на артисти-
те да получат професионален арт мар-
кетинг и изява ще продължи да се случва 
ежегодно. 
През октомври и ноември месец бяха по-

казани няколко силни изложби, сред кои-
то футуристичната изложба “Evolution 
One” на D’Neycho и флуидната изложба 
“Бъди Вода” на Ани Рангелова.

Какво Ви предстои до края на година-
та и през новия арт сезон 2023 г.?
До края на годината предстоят много 
интересни проекти. В началото на де-
кември Галерията ще стане домакин на 
изложба на уиски МАККАЛЪН, които в 
момента подготвят гигантски проект с 
най-скъпата си бутилка уиски. 
Освен това по традиция всеки декември 
отваряме фонда си с картини и показва-
ме световноизвестите майстори на XX 
век - Пабло Пикасо, Хуан Миро, Салвадор 
Дали. Това е изложба, която предизвиква 
голяма любов и интерес от публиката. 

Това са произведения на големите мо-
дернисти и са желан подарък за пред-
стоящите коледни празници. 
Друг голям проект, който движим в по-
следните месеци е създаването на он-
лайн арт магазин, където творбите на 
художниците, с които работим ще мо-
гат да бъдат закупени от всяка точка 

на България. На нашия обновен сайт: 
vivacomoborishte5.com може да се раз-
гледат наличните предложения, като 
всеки месец ще се попълват новите 
предложения. Това е едно партньорство 
с CloudcART Bulgaria в подкрепа на съвре-
менното изкуство. 

Как успявате да привличате известни 
и млади творци в галерията?
Когато си се доказал в работата си и 
си вложил максимално в посока развитие 
на културата, ценителството, да тър-
сиш артисти не е трудно. Те сами ис-
кат да работят с теб. Vivacom Art Hall 
Oborishte 5 е платформа, на която всеки 
млад и установен артист, би желал да 
стъпи. От практиката става видимо, че 
за всеки един без значение развитието 

му като артист, той получава голяма 
подкрепа и ползва от асоциацията си с 
нас. 

Трудно ли е да се продава изкуството 
днес? И ако да -Защо? От какво стра-
да изкуството според вас?
Много е трудно да се продава изкуство 
в България, особено ако си Галерия и 
работиш само с български артисти. 
Често си прескачан, след като си бил 
активен участник в промотирането 
на един артист. Тук няма чистота на 
пазара. В световния пазар има регула-
ция и договорни отношения, които се 
спазват. И никой не може да отиде при 
артиста да купи от него изкуството 
му и да бъде прескочена институцията, 
която работи за неговото позициони-
ране. Така че в тази връзка има какво 
да се работи. 
Хубавата новина за Vivacom Art Hall 
Oborishte 5 е, че ние продаваме картини 
на световни художници и сме единстве-
ните на пазара. Наблюдението ми сред 
колекционерите е, че се търсят светов-
ни автори с доказани качества, които 
ще останат в историята.

Освен изложби и продажби, се правят 
и много събития в галерията, какви 
възможности предлагате?
Vivacom Art Hall Oborishte 5 е галерия, коя-
то предлага зали за провеждането на съ-
бития с уникален характер. Комбинация-
та между атмосферата, която създава 
изкуството, и автентично реставри-
раната зала, е предпочитано и модерно 
място в сърцето на града.
“Салонната зала"и “Зала Галерия”, заед-
но с прилежащото фоайе, бар, гардероб, 
гримьорна, паркинг, сервизно помещение 
и директен изход към ул. Оборище 5, я 
правят идеална и предпочитана за раз-
личен тип събития: от големи корпора-
тивни събития, вечери и конференции до 
рождени дни, срещи, коктейли и други. 
Галерията се намира на изключително 
централно място на забележителната 
улица Оборище, на  крачка разстояние 
от Националната Библиотека, Св. Храм 
Александър Невски и Народното събра-
ние. 

Какви са вашите мечти? Кои художни-
ци искате да бъдат показани в галери-
ята и в България?
Моите мечти, свързани с изкуство са 
големи :))) Мечтая отново да направя 
изложба на Damien Hirst, както и да по-
казваме световноизвестните водещи 
артисти в София и региона на Източна 
Европа. 

Салонна зала - Vivacom Art Hall Oborishte 5
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КОЛЕДНИ 
ПОСОКИ

CHRISTMAS DIRECTIONS

Коледа е традиционен семеен празник -  
но това далеч не значи, че трябва да го 
прекарате у дома. От Копривщица до 
Кьолн и от Ларнака до Лондон, нашите 10 
дестинации ще ви предложат наистина 
неповторими коледни преживявания. 

10 европейски дестинации, в 
които празникът е наистина 

запомнящ се
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Christmas is a traditional family holiday - 
but that doesn't mean you have to spend it 
at home. From Koprivshtitsa to Cologne and 
from Larnaca to London, our 10 destinations 
will offer you truly unique Christmas experi-
ences.

10 European destinations 
where the holiday is truly 
memorable
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МАЛАГА
Богати традиции в съчетание с модерни 
технологии правят Коледата в Малага на-
истина запомнящо се преживяване. Южни-
ят испански град е световноизвестен с ко-
ледните си светлини - всяка зима улиците 
му се озаряват от над 2 милиона лампички, 
оформени като ангели, принцеси, платно-
ходи и какво ли не още. Тържественото 
включване на коледното осветление тази 
година е на 26 ноември в седем вечерта и 
започва от централната улица Calle Larios. 
Към шоуто са добавени и 120 празнични 
дрона, които ще се носят над пристанище-
то. А върху фасадата на градската кате-
драла ново video mapping шоу ще изобразява 
сцени от Рождество три пъти на вечер. 
През декември 2022 Малага ще приюти 
и световноизвестната циркова трупа 
Cirque du Soleil, която ще представя тук 
Crystal, удивителното си шоу върху лед. 
Площадката е построена на стадион 
Martin Carpena. Заслужава си също да види-
те A Christmas Story - специален фламенко 
мюзикъл. Или просто да се разходите до 
Plaza de la Constitucion, където обикновено 
вечер има безплатни концерти. 

MALAGA
Rich traditions combined with modern 
technology make Christmas in Malaga a 
truly memorable experience. The southern 
Spanish city is world famous for its Christ-
mas lights - every winter its streets are lit up 
with more than 2 million bulbs shaped like 
angels, princesses, sailboats and what not. 

The ceremonial switch-on of the Christmas 
lights this year is on November 26 at seven 
in the evening and starts from the central 
street Calle Larios. Also added to the show 
are 120 festive drones that will fly over the 
harbor. And on the facade of the city's ca-
thedral, a new video mapping show will de-
pict scenes from the Nativity three times a 
night.
In December 2022, Málaga will also host 
the world-famous Cirque du Soleil circus 
troupe, which will present Crystal, its amaz-
ing show on ice. The site was built at the 
Martin Carpena Stadium. Also worth seeing 
is A Christmas Story, a special flamenco 
musical. Or just walk to the Plaza de la 
Constitucion, where there are usually free 
concerts in the evenings.
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КОПРИВЩИЦА
Всяко от българските възрожденски град-
чета ще ви предложи приятно прекарване 
на Коледа, но все пак Копривщица е едно от 
най-симпатичните. Сгушено в една долина на 
планината Средна гора, на около 110 км от 
столицата София, това градче пленява по-
сетителите с каменните си улички и харак-
терните пъстро боядисани къщи. Наблизо е 
Голям Богдан - най-високият връх в Средна 
гора (1604 метра), но дори и по-лежерна раз-
ходка из околните планини ще ви възнагради 
с фантастични панорами. А след това в някоя 
от безбройните механи можете да се сгрее-
те с ракия - вездесъщата българска напитка. 
Дали ще я пиете леденостудена, или греяна 
с мед и подправки, си е лично ваш избор. Не 
пропускайте да опитате заедно с нея някои 
характерни местни мезета, като например 
маринована гъба кладница. Заслужава си също 
да видите родната къща на Димчо Дебеля-
нов, един от най-големите български поети, 
а също и Ослековата къща - някога дом на 
богат местен търговец, а днес - етнограф-
ски музей, който ще ви покаже как са живели 
местните обитатели в средата на XIX век. 

KOPRIVSHTITSA
Any of the Bulgarian Renaissance towns 
will offer you a pleasant Christmas, but Ko-
privshtitsa is one of the nicest. Nestled in a 
valley of the Sredna Gora mountain, about 
110 km from the capital Sofia, this town 
captivates visitors with its cobbled streets 
and characteristic colorfully painted houses. 
Nearby is Golyam Bogdan - the highest peak 
in Sredna Gora (1604 meters), but even a 
more leisurely walk through the surround-
ing mountains will reward you with fantastic 
panoramas. And then in one of the countless 
taverns you can warm yourself with rakia - 
the ubiquitous Bulgarian drink. Whether you 
will drink it ice cold or heated with honey and 
spices is your personal choice. Don't miss to 
try some characteristic local appetizers with 
it, such as pickled kladnica mushroom. 

It is also worth seeing the birthplace of Dim-
cho Debelyanov, one of the greatest Bul-
garian poets, and also the Oslekova house 
- once the home of a rich local merchant, 
and today - an ethnographic museum, which 
will show you how the local inhabitants lived 
in the middle of XIX century.
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КЛАГЕНФУРТ
В страните на север от Алпите се е на-
станила коледна традиция, която от години 
притеснява психолозите. Най-потърпевши 
от нея са децата в Австрия, които не очак-
ват чак с такова нетърпение свети Николас 
(тяхната алтернатива на дядо Коледа). За-
щото той винаги идва със спътник – зло-
вещия Крампус. Страховитото същество с 
рога, червени очи и остри зъби наказва деца-
та, които не са слушали, като пуска горещи 
въглени в чорапите им. Той се оказва доста 
по-популярна (и по-забавна) фигура от добрия 
старец, защото на много места в Австрия, 
Словения и Бавария се провеждат шествия 
на маскирани като демона мъже, които вър-
вят по улиците и изкарват акъла на хлапета-
та. Апогеят на традицията е в Клагенфурт, 
където вечерта на 5 декември се състои 
фестивалът Krampusnacht. Ако пътувате 
с деца, ви съветваме все пак да изберете 
следващия ден, за да запознаете малките с 
Крампус – тогава той шества по улиците в 
компанията на свети Николас и не изглежда 
чак толкова страшен. Алтернативно, разби-
ра се, можете да изберете Виена, една от 
най-класическите коледни дестинации с ней-
ния фантастичен коледен пазар. 

KLAGENFURT
In the countries north of the Alps, a Christ-
mas tradition has taken hold that has been 
troubling psychologists for years. The most 
affected by it are the children in Austria, 
who do not look forward to Saint Nicholas 
(their alternative to Santa Claus) with such 
impatience. Because he always comes with 
a companion - the sinister Krampus. The 
fearsome creature with horns, red eyes and 
sharp teeth punishes children who don't lis-
ten by dropping hot coals into their socks. 
He turns out to be a much more popular (and 
funnier) figure than the good old man, be-
cause many places in Austria, Slovenia and 
Bavaria have processions of demon-masked 
men walking the streets and knocking the wits 
out of kids. The apogee of the tradition is in 
Klagenfurt, where the Krampusnacht festival 
takes place on the evening of December 5. If 
you are traveling with children, we advise you 
to choose the next day to introduce the little 
ones to Krampus - then he walks the streets 
in the company of Saint Nicholas and doesn't 
look so scary. Alternatively, of course, you 
can choose Vienna, one of the most clas-
sic Christmas destinations with its fantastic 
Christmas market.
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ЛАРНАКА
Всяко от българските възрожденски градче-
та ще ви предложи приятно прекарване на 
Коледа, но все пак Копривщица е едно от 
най-симпатичните. Сгушено в една долина 
на планината Средна гора, на около 110 км 
от столицата София, това градче пленя-
ва посетителите с каменните си улички 
и характерните пъстро боядисани къщи. 
Наблизо е Голям Богдан - най-високият връх 
в Средна гора (1604 метра), но дори и по-
лежерна разходка из околните планини ще 
ви възнагради с фантастични панорами. А 
след това в някоя от безбройните механи 
можете да се сгреете с ракия - вездесъ-
щата българска напитка. Дали ще я пиете 
леденостудена, или греяна с мед и подправ-
ки, си е лично ваш избор. Не пропускайте 
да опитате заедно с нея някои характерни 
местни мезета, като например маринова-
на гъба кладница. Заслужава си също да 
видите родната къща на Димчо Дебелянов, 
един от най-големите български поети, а 
също и Ослековата къща - някога дом на 
богат местен търговец, а днес - етног-
рафски музей, който ще ви покаже как са 
живели местните обитатели в средата на 
XIX век. 

LARNACA
The sunny cities of Cyprus do not connect 
much with our traditional idea of Christmas, 
but that is exactly their charm. December is 
quite warm on Aphrodite Island - tempera-
tures usually fluctuate between 14 and 19 
degrees. What could be nicer than a Christ-
mas without snow, without fogs, without thick 
jackets, but with good wine under the shade 
of palm trees?
According to legend, Lazarus of Bethany, 
after being resurrected by Christ, had to 
flee Judea and came to Cyprus, where he 
became the first bishop of Kition - today's 
Larnaca. It is believed that his remains rest 
in the city's central temple. As everywhere 
in the Greek-speaking world, here Christmas 
is a big holiday, one of the two most impor-
tant of the year. The streets are decorated 
early. Try the traditional Christmas sweets 
and, of course, the infamous Cypriot "meze" 
- a whole menu of salads, starters and main 
courses, usually ordered for two. If you're 
lucky, the weather might even be warm 
enough to stretch out on the beach. And if 
not, replace it with a walk to nearby Lake Ak-
rotiri, where huge flocks of flamingos gather 
in winter.
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БРЮЖ
Най-красивият град в Белгия става още по-
красив по празниците, когато покривите му 
са покрити със сняг, а фасадите - с всевъз-
можни украси. Средновековният площад в 
центъра е прочут с готическата си архи-
тектура, която изглежда в странен, но прия-
тен контраст с меката светлина на лампич-
ките по коледните сергии. 
Първо се разходете покрай живописните ка-
нали и погледайте кротко плуващите в тях 
лебеди. След това идва ред на лакомствата. 
Белгия е едно от светилищата на шоколада 
и Брюж не прави изключение, особено по Ко-
леда, когато майсторите сладкари се над-
преварват кой ще създаде най-запомнящата 
се шоколадова скулптура. Местен специа-
литет е и коледният марципан, с вкусове в 
целия спектър от ананас и лимон до амарето 
и капучино. 
Другото, с което Белгия е прославена по цял 
свят, е бирата, така че броят на бирариите 
тук не бива да ви изненадва. Онова, което 
може да ви изненада обаче, е колко силна е 
тази бира понякога. Привикналите с пиво в 
пилзенски стил източноевропейци трябва 
да внимават, защото в места като de Garre 
бирата е с 11 градуса алкохолно съдържание 
- колкото вино. 

BRUGES
The most beautiful city in Belgium becomes 
even more beautiful during the holidays, 
when its roofs are covered with snow and its 
facades - with all kinds of decorations. The 
medieval square in the center is famous 
for its Gothic architecture, which looks in 
strange but pleasant contrast with the soft 
lights on the Christmas stalls.
First, walk along the picturesque canals and 
look at the swans gently swimming in them. 
Then it's time for treats. Belgium is one of 
the sanctuaries of chocolate and Bruges is 
no exception, especially at Christmas when 
master confectioners compete to create 
the most memorable chocolate sculpture. 
Christmas marzipan is also a local spe-
cialty, with flavors running the gamut from 
pineapple and lemon to amaretto and cap-
puccino.
The other thing Belgium is famous for 
around the world is beer, so the number of 
breweries here shouldn't surprise you. What 
might surprise you, though, is how strong 
this beer can be at times. Eastern Europe-
ans used to Pilsner-style beers should be 
careful, because in places like de Garre, 
the beer has an alcohol content of 11 de-
grees - the same as wine.
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МИЛАНО  
И КИУЗА
Приказните улични светлини, среднощна-
та коледна меса в катедралата (Duomo), 
чудесната храна и, не на последно място, 
безграничните възможности за шопинг са 
достатъчно силни аргументи да прекарате 
празника в Милано. А ако разполагате с вре-
ме, съчетайте пътуването дотам с отбивка 
до Киуза, в италианската част на Тирол. 
Това малко градче в долината на река Изар-
ко се слави с артистичната си атмосфера и 
със средновековната си Коледа. Всеки уикенд 
между 27 ноември и 20 декември тесните му 
улички помръкват – електрическото освет-
ление е изгасено, а вместо това са запале-
ни стари фенери и големи факли. Докато 
проправяте пътя си към главния площад, се 
разминавате с часовои, жонгльори, гълтачи 
на огън и рицари. А на самия площад ви оч-
акват скромен брой павилиони – 20, но пък с 
уникални за района дърворезби, предмети от 
филц, бижутерия и местни деликатеси. Цър-
ковен хор, духов оркестър и група с барабани 
изпълняват средновековни мелодии, с които 
да ви пренесат почти хилядолетие назад във 
времето. В близкия Болцано е най-големият 
коледен пазар В Италия. 

MILAN  
AND CHIUSA
The fairy-tale street lights, midnight Christ-
mas mass in the cathedral (Duomo), great 
food and, last but not least, endless shop-
ping opportunities are strong enough argu-
ments to spend the holiday in Milan. And if 
you have time, combine the trip there with a 
detour to Chiusa, in the Italian part of Tyrol.

This small town in the valley of the Isarco 
River is famous for its artistic atmosphere 
and its medieval Christmas. Every weekend 
between November 27 and December 20, 
its narrow streets go dark – the electric 
lights are turned off and old lanterns and 
large torches are lit instead. As you make 
your way to the main square, you pass sen-
tries, jugglers, fire eaters and knights. And 
on the square itself, a modest number of 
pavilions await you - 20, but with wood carv-
ings, felt items, jewelry and local delicacies 
unique to the area. 
A church choir, brass band and drum group 
perform medieval tunes to transport you al-
most a millennium back in time. In nearby 
Bolzano is the largest Christmas market in 
Italy.
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ЛОНДОН
LONDON
Лондон е интересен по всяко време на 
годината, но по Коледа е просто неус-
тоим с Дикенсовия чар на украсените 
улици и къщи. Забавленията са безброй 
и се простират в целия диапазон от 
пързалянето с кънки в замръзналия двор 
на "Съмърсет Хаус", до едно от най-аб-
сурдните състезания на планетата. Ко-
леда традиционно е време за благотво-
рителност и съвсем не е задължително 
тя да е свързана със сълзливи призиви и 
банални послания. На 10 декември 2022 
Cancer Research UK за пореден път ще 
организира Голямото коледно надбягва-
не с пудинги – наглед налудничаво и съв-
сем безсмислено събитие. Желаещите 
да се включат сформират отбори от по 
шест души, които се обличат в смешни 
костюми, взимат по една чиния с тра-
диционния английски коледен пудинг и се 
впускат в надпревара по предварител-
но подготвено трасе с препятствия на 
площада на Ковънт Гардън. Събраните 
от таксите за участие средства се 
даряват на организацията. Освен пудин-
говата надпревара, районът на Ковънт 
Гардън е потънал напълно в духа на Коле-
да с щандове с празнична декорация, ла-
комства и множество улични артисти.

London is interesting at any time of the 
year, but at Christmas it is simply irresistible 
with the Dickensian charm of the decorated 
streets and houses. The entertainment is 
endless and runs the gamut from ice skat-
ing in the frozen courtyard of Somerset 
House to one of the most absurd races on 
the planet. Christmas is traditionally a time 
for charity, and it doesn't necessarily have to 
be associated with tearful appeals and trite 
messages. On 10th December 2022, Cancer 
Research UK will once again organize the 
Great Christmas Pudding Race - a seemingly 
crazy and completely pointless event. Those 
wishing to take part form teams of six who 
dress up in funny costumes, grab a plate of 
traditional English Christmas pudding and 
race around a pre-prepared obstacle course 
in Covent Garden Square. Funds collected 
from entry fees are donated to the organiza-
tion. Apart from the pudding race, the Covent 
Garden area is fully immersed in the spirit 
of Christmas with stalls decorated with fes-
tive decorations, treats and a host of street 
performers.
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КЬОЛН
Градът на река Рейн може да се похвали не 
с един, а с цели десет коледни пазара, отва-
рящи още в края на ноември. Най-шумният е 
точно пред катедралата, която се извисява 
величествено над голямата украсена елха и 
приветливите дървени павилиончета. Ако 
тълпите и шумът не се връзват с пред-
ставата ви за Коледа, можете да предпо-
четете алтернативния пазар в градската 
градина (Weihnachstmarkt im Stadtgarten). В 
стария град е Weihnachtsmarkt auf dem Alter 
Markt, посветен на домашните духчета. 
Най-интересен обаче е пазарът на Рудол-
фплац, където всяко павилионче е украсено 
от приказна фигура (отново поклон пред 
Братя Грим) – не само познатата ни Сне-
жанка, но и по-слабо известните Frau Holle 
и Rumpelstilzchen. Frau Holle е добра орисни-
ца, която награждава трудолюбието с къс-
мет, а мързела – с доживотни нещастия. 
Rumpelstilzchen пък е зъл дух, който помага 
на дъщерята на пекаря да стане кралица 
в замяна на първородното є дете. Не под-
минавайте и разположения край пристани-
щето Der Hafen-Weihnachtsmarkt. Когато 
ви писне от курабийки и канела, разходете 
се до брега на Рейн и хапнете нещо соле-
но, примерно Fischsemmel (хлебче с риба) и 
Steckfisch (печена риба на клечка). 

COLOGNE
The city on the Rhine river boasts of a total 
of ten Christmas markets which open as ear-
ly as late November. The noisiest one is held 
just in front of the cathedral which towers 
majectically above the large Christmas tree 
and the friendly wooden kiosks. If crowds 
and noise are not what you dream about for 
Christmas, you may choose the alternative 
market in the City Garden (Weihnachstmarkt 
im Stadtgarten). In the Old Town there is 
Weihnachtsmarkt auf dem Alter Markt, dedi-
cated to the home sprites. However, the most 
interesting market is the one on Rudolfplatz, 
where every kiosk is decorated with a fairy 
figure (compliments to the Brothers Grimm 
again) – here are Snow-white that we know, 
as well as the less famous Frau Holle and 
Rumpelstilzchen. Frau Holle is a good fairy 
who awards diligence with luck and laziness 
– with life-long misery. Rumpelstilzchen, in 
turn, is an evil spirit who helps the baker’s 
daughter to become queen in exchange of 
her firstborn child. You should not miss Der 
Hafen-Weihnachtsmarkt along the port as 
well. When you get tired of cookies and cin-
namon, take a walk to the Rhine riverside 
and eat something salty, like Fischsemmel 
(a loaf of bread with fish) and Steckfisch 
(grilled fish on a stick). 
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КРАКОВ
Сам по себе си вторият най-голям град 
в Полша е достатъчно притегателен за 
туристите със старинната си архитек-
тура. Коледата тук обаче е особено при-
казна на фона на Стария град с неговата 
смесица от готическа, ренесансова и ба-
рокова архитектура, близо дузината за-
мъци и най-големия средновековен пазар 
в Европа. Ние обаче търсим поредната 
странна коледна традиция и я намираме 
в лицето на szopki – коледните ясли, кои-
то изработват тук. Те по-скоро напом-
нят кукленска къща и в някои случаи са 
дори ядливи, понеже се изработват от 
джинджифилово тесто. От 1937 Краков 
е горд организатор на състезание за 
най-интересна szopka, като победите-
лите (ненахапани) се пазят в градския 
исторически музей. Изискванията са из-
работената на ръка szopka да не бъде по-
висока от 2 метра и по-широка от 3, да 
съдържа рождественската сцена, както 
и символи от културата на Краков като 
базиликата „Света Мария“. Резултатът 
в повечето случаи е доста кичозен. За да 
възстановите естетическия си баланс, 
отскочете до музея "Чарториски", къде-
то се съхранява оригиналът на "Дамата 
с хермелина" на Леонардо.

KRAKOW
The second largest city in Poland is at-
tractive enough for tourists with its ancient 
architecture. Christmas here, however, is 
especially magical against the backdrop of 
the Old Town, with its mix of Gothic, Re-
naissance and Baroque architecture, nearly 
a dozen castles and Europe's largest medi-
eval market. 

However, we are looking for another strange 
Christmas tradition and we find it in the per-
son of szopki - the Christmas cribs they 
make here. They are more like a dollhouse 
and in some cases they are even edible be-
cause they are made of gingerbread. Since 
1937, Krakow has proudly hosted a compe-
tition for the most interesting szopka, with 
the winners (unbitten) kept in the city's his-
tory museum. The requirements are that the 
handmade szopka should not be taller than 
2 meters and wider than 3, contain the Na-
tivity scene, as well as symbols of Krakow 
culture such as St. Mary's Basilica. 

The result in most cases is quite kitsch. 
To restore your aesthetic balance, pop 
over to the Czartoryski Museum, which 
houses the original of Leonardo's Lady 
with an Ermine.
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БАРСЕЛОНА
Коледният пазар в каталонската столица 
се нарича Fira de Santa Llucia и всяка година 
се разполага около катедралата. На пръв 
поглед не се различава от кой да е друг та-
къв пазар - докато не забележите, че меж-
ду играчките, декорациите и лакомствата 
има и някои по-особени щандове. Там са 
подредени сцената на Рождество с пеще-
рата, яслите, овцата и всичко останало, 
но и със съмнително приклекнала фигурка 
в единия ъгъл. Това е „каганер“ (caganer) – 
каталонска традиция от ХVІІІ век, която 
повелява някъде в сцената с раждането на 
Исус да присъства и образът на местен 
селянин, който се изхожда по голяма нужда. 
Защо и как се е появил този ексцентричен 
обичай, не е ясно, но днес може да видите 
приклекналите фигури във всевъзможни ва-
рианти – от Рафаел Надал и папа Франциск 
до Колумб и снежния човек йети. В Ката-
лония явно имат слабост точно към тази 
естествена човешка нужда, защото тя 
присъства и в другата им коледна тради-
ция – caga tio, или „акащият пън“. На пар-
че дърво се рисуват очи и уста, слагат му 
се крачета, след което децата започват 
да го удрят с пръчки и да пеят песничка, 
с която го приканват да "пусне" бонбони и 
сладкиши. 

BARCELONA
The Christmas market in the Catalan capi-
tal is called Fira de Santa Llucia and is lo-
cated around the cathedral every year. At 
first glance, it looks no different from any 
other such market - until you notice that 
among the toys, decorations and goodies 
there are some more special stalls. There's 
the nativity scene laid out with the grotto, 
the manger, the sheep and all, but also a 
suspiciously crouching figure in one corner. 
This is a "caganer" (caganer) - a Catalan 
tradition from the 18th century, which man-
dates that somewhere in the scene of the 
birth of Jesus, the image of a local peas-
ant defecating in great need should also be 
present. Why and how this eccentric custom 
came about is unclear, but today you can 
see the crouching figures in all sorts of vari-
ations, from Rafael Nadal and Pope Francis 
to Columbus and the Yeti Snowman. 

In Catalonia, they clearly have a weakness 
for this natural human need, because it is 
also present in their other Christmas tradi-
tion - caga tio, or the "pooping stump". Eyes 
and a mouth are drawn on a piece of wood, 
legs are put on it, after which the children 
begin to hit it with sticks and sing a song 
inviting it to "drop" candies and sweets.
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Канелата, която днес свързваме основно с коледните 
празници, всъщност е променила световната история, и 
то неведнъж

Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотогарафия ISTOCK

ВКУСЪТ НА 
ЗИМАТА

Може да звучи странно, но е 
факт – в повечето европей-
ски страни Коледа си има свой 
специфичен и неповторим дъх. 

Мирише на канела. Този сладко пикантен 
и носталгично топъл аромат на дома-
шен уют се носи около коледните сладки 
и курабийки, около греяното вино, което 
традиционно се пие през декември в по-
вечето европейски страни, и дори около 
един специален чай, който се предлага 
като Christmas tea. Трудно е да се обясни 
защо точно тази източна подправка така 
властно се е наложила като ароматен 
профил на един типичен за Запада празник. 
Изглежда, причините са много и сложни – 
исторически, културни, религиозни и най-
вече вкусови, тъй като в миналото кане-
лата е била мярка за най-изтънчен лукс, а 
ароматът й не е нещо, което лесно може 
да се забрави.  

КАНЕЛАТА ВСЪЩНОСТ Е КОРАТА на кане-
леното дърво Cinnamonum verum, което е 
от семейството на лавровите дръвчета. 
Кората се обелва през две години, оставя 
се да ферментира и след това се изсуша-
ва във вид на пръчици. Латинското й наз-
вание, което е възприето и в съвременния 
английски (cinnamon), идва от арабската 

дума „amomom” – благоуханна, пикантна 
подправка. Българската дума „канела“ про-
излиза от древеноегипетски и означава 
„малка тръбичка“ (формата на канелените 
пръчици). 
Известни са различни сортове от това 
дърво, получени в процеса на неговото 
култивиране през вековете, но най-ценна 
и скъпа е цейлонската канела. Втората 
по значимост разновидност е китайска-
та канела, позната също като „касия” 
(Cassia). Остров Цейлон се смята за ро-
дина на тази високо ценена в миналото 
подправка и точно този факт е сред воде-
щите причини за колониалната инвазия на 
Западна Европа към неговите земи. В на-
чалото на XVI век португалски колонисти 
се установяват на острова и скоро след 
това успяват да разгадаят ревниво пазе-
ната дотогава тайна на канелата. Произ-
водството било рационализирано, тоест  
организирано по западен образец, и все-
ки цейлонец над 12-годишна възраст бил 
длъжен да доставя по 18 килограма кора 
от канела годишно. „Всяко културно рас-
тение неизменно поражда робство”, пише 
Фернан Бродел, и канелата е един от изра-
зителните примери за това. Към средата 
на XVII век португалският монопол върху 
производството на цейлонска канела по-

степепно е ликвидиран и потомците на 
Да Гама са изместени от холандци. Те на 
свой ред отстъпват контрола на англича-
ните през 1796.

ПОКРАЙ СЪПЕРНИЧЕСТВОТО за цейлон-
ската канела се развива и паралелен про-
цес на култивиране и разпространение на 
канеленото дърво. Плантации се появя-
ват в Индия и Китай, на островите Ява 
и Суматра, а днес канелата се отглежда 
в повечето тропически и субтропически 
райони на света. Но цейлонската канела 
си оставала най-добрата, с най-фин и си-
лен аромат. Според описанието на един 
холандски капитан от XVII век при подхо-
дящ вятър ароматът й се усещал на осем 
левги (около 40 км) навътре в морето. 
Канелата впрочем е позната още от древ-
ността. Първите писмени сведения за нея 
са от 2500 година преди Христа, когато 
китайският император и велик лечител 
Шен Нун я споменава сред описаните от 
него лечебни растения. Древните егип-
тяни са я използвали като хранителна 
подправка и за балсамиране. В Библията 
канелата е посочена като една от задъл-
жителните съставки на светото миро. 
Спомената е също в съчинения на Херо-
дот, Теофраст и Плиний Стари като част 
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от древните погребални ритуали. Според 
един популярен разказ през 65 година импе-
ратор Нерон изгорил целогодишните дос-
тавки на канела в Рим за погребението на 
своята съпруга Попеа Сабина. 
През Средновековието доставките на ка-
нела до Александрия в Египет се контро-
лирали от арабски търговци, а по-ната-
тък пътят им към Европа продължавал с 
венециански кораби. 

ЗА ДА ДЪРЖАТ ВИСОКА ЦЕНА, араби-
те пазели в тайна произхода на канелата 
и разказвали за нея всякакви небивалици, 
украсени от фантазията на източния чо-
век. Според един от тези разкази огромни 
грабливи птици събирали пръчиците кане-
ла от неизвестни отвъдморски земи и с 
тях си правели гнездата. За да се сдобият 
с подправката, търговците хвърляли голе-
ми късове месо на птиците, които те от-
насяли в гнездата си. Месото било толко-
ва много и толкова тежко, че гнездата се 
разпадали. Така била събирана канелата. 
Чак до началото на XVI век, когато порту-
галските колонисти открили канелените 
гори на остров Цейлон, разказът се е при-
емал за достоверен. 
През XV век заради инвазията на сел-
джукските турци и създаването на Ос-

манската империя този традиционен 
търговски път станал несигурен и евро-
пейците били принудени да търсят нови 
маршрути за доставка на канела. Те явно 
вече са били силно привързани към нейния 
вкус и аромат. Тъкмо търсенето на нови 
пътища към Индиите, където растат под-
правките, е било и същинската причина за 
Великите географски открития. Така е 
била открита Америка. Ако не беше кане-
лата, без която европейската Коледа би 
загубила своя типичен празничен аромат, 
вероятно Америка щеше все още да си жи-
вее блажено отдалечена от културните 
попълзновения на Стария свят. Американ-
ските индианци щяха кротко да си пушат 
лулата на мира, а европейските власти 
нямаше да се чудят как да забранят тю-
тюна, който сами са превърнали не само в 
световен бизнес, но и в политика. 

КАНЕЛАТА Е СРЕД ПОДПРАВКИТЕ С най-
високо съдържание на антиоксиданти. 
Препоръчват я при различни заболявания 
– високо кръвно налягане, стомашни про-
блеми, бактериални инфекции, за стиму-
лиране на храносмилането и регулиране 
на кръвната захар. Доказано е също, че 
стимулира зоните в мозъка, които подо-
бряват вниманието и паметта. Все пак 

подправката не е безобидна. Разликата 
между типа Cassia и цейлонската канела, 
наричана още „истинска“, е в съдържание-
то на кумарини. Това са вещества, които 
влияят на кръвта в организма и се срещат 
в различни растения. При вида „касия“ съ-
държанието на кумарини е значително по-
високо, отколкото при цейлонската, пора-
ди което с този вид е препоръчително да 
се внимава. 
Канелата трябва да се съхранява на хлад-
но и тъмно място в добре затворен съд, 
за да ограничим максимално оксидацията 
на полезните й хранителни вещества. Ако 
е на прах, издържа в добро състояние над 
шест месеца, ако е на пръчици, може да 
издържи и повече от година. Съхранение-
то в хладилник удължава живота на под-
правката. Ако в аромата й не се усеща 
сладост, значи вече не е прясна и трябва 
да се изхвърли.
За широката употреба на канелата, както 
и на много други подправки в коледните 
ястия си има чисто рационална причина. 
Тя, също както джинджифила, кардамома, 
черния пипер и бахара, има консервиращи 
свойства и това я прави подходяща за 
приготвянето на сладкиши, съхранявани 
през дългите дни на коледните и нового-
дишни празници. 
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THE TASTE  
OF WINTER
Cinnamon, which today we mainly associate with  
the Christmas holidays, actually changed world history

It may sound strange, but it is a fact that 
in most European countries Christmas has 
its own specific and unique scent. It smells 
of cinnamon. This sweet, spicy and nos-

talgically warm aroma of coziness rises from 
Christmas cakes and cookies, the mulled wine 
traditionally drunk in December in some Euro-
pean countries, and even from the special tea 
that has become known as Christmas tea. It is 
difficult to explain why this eastern spice has 
established itself so powerfully as the aromatic 
symbol of a typically Western holiday. It seems 
that the reasons are many and complex: histor-
ical, cultural, religious and especially culinary. 
In the past cinnamon was a measure of the 
most refined luxury; its scent is something that 
cannot easily be forgotten.

THE SPICE WE KNOW AS CINNAMON is ac-
tually the bark from a cinnamon tree – Cinna-
monum verum, which is a member of the laurel 
family. The bark is peeled every two years, left 
to ferment and, after that, is dried in the form 
of sticks. Its Latin name, which was adopted by 
modern English, comes from the Arabic word 
"amomom" – aromatic, spicy seasoning. The 
Bulgarian word for cinnamon (kanela) comes 
from ancient Egyptian and means “little tube” 
(taken from the shape of the sticks).
Different varieties of this tree are known to have 
been developed in the course of its cultivation 
throughout the centuries, but the most valuable 
and expensive cinnamon is Ceylon cinnamon. 
The second most important variety is Chinese 
cinnamon, also known as "Cassia." The island 

of Ceylon is considered the birthplace of this 
highly prized spice and this fact alone was one 
of the leading causes for the colonial invasion of 
Western Europe into these lands. At the begin-
ning of the 16th century Portuguese colonists 
established the island and soon managed to 
unravel the jealously guarded secret of cinna-
mon. Production was “rationalized” or organized 
by the Western model, and each native Ceylo-
nese over the age of 12 was required to deliver 
18 kilograms of cinnamon bark each year. "Any 
cultural plant invariably creates slavery,” wrote 
Fernand Braudel, and cinnamon is one of the 
more pronounced examples of this. By the mid-
dle of the 17th century the Portuguese monopoly 
on the production of Ceylonese cinnamon was 
gradually reduced and the decedents of Vasco 
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da Gama were replaced by the Dutch. They, in 
turn, yielded control to the British in 1796.

ALONGSIDE THE COMPETITION for Ceylonese 
cinnamon, a parallel process was developed re-
garding the cultivation and distribution of the cin-
namon tree for wood. Plantations were set up in 
India and China, as well as in the islands of Java 
and Sumatra, and today cinnamon is grown in 
most of the  tropical and subtropical regions of 
the world. But Ceylonese cinnamon remains the 
best, boasting the most subtle and powerful aro-
ma. According to the account of a Dutch captain 
in the 17th century, with a strong wind one could 
sense its aroma eight leagues (40 km) out to sea.
Actually, cinnamon has been known since an-
tiquity. The first written record of it is from 2500 

BC when the Chinese emperor and great heal-
er Shennong mentioned it among the descrip-
tions of his herbs. Ancient Egyptians used it as 
a food seasoning and embalming ingredient. In 
the Bible cinnamon is listed as one of the man-
datory components of holy oil. It is also men-
tioned in the writings of Herodotus, Theophras-
tus and Pliny the Elder as part of ancient burial 
rites. According to one popular story, Emperor 
Nero burned a year’s supply of cinnamon at the 
funeral of his wife, Poppaea Sabina, in Rome 
in 65 AD. During the Middle Ages the supply of 
cinnamon to Alexandria, Egypt was controlled 
by Arab traders; later supplies to Europe were 
transported by Venetian ships.

TO MAINTAIN HIGH PRICES, the Arabs kept 

the source of cinnamon a secret and misled 
others by telling all kinds of fables, embel-
lished by their Eastern imagination. Accord-
ing to one of these stories, giant birds of prey 
gathered cinnamon sticks from unknown lands 
overseas and used them to make their nests. 
To obtain the spice, traders threw large chunks 
of meat to the birds, which they then carried 
to their nests. The meat weighed so much that 
their nests fell apart. This was how cinnamon 
was collected. This story was accepted as au-
thentic until the beginning of the 16th century, 
which is when Portuguese colonists discovered 
cinnamon forests on the island of Ceylon.
In the 15th century, due to the invasion of the 
Seljuk Turks and the creation of the Ottoman 
Empire, the traditional trade routes became un-
safe and Europeans were forced to find new 
routes for their cinnamon supply. They were 
obviously quite attached to its flavor and aro-
ma. The search for new routes to India, where 
the spices were grown, was the real reason be-
hind the great geographical discoveries of that 
day – the discovery of America, for example. If 
it wasn't for cinnamon, without which Europe’s 
Christmas celebrations would lose their flavor, 
America would have perhaps been blessed 
to live far from the cultural “teachings” of the 
Old Continent. American Indians would quietly 
smoke their peace pipes and European au-
thorities would not need to wonder how to ban 
tobacco, which they themselves have trans-
formed beyond a worldwide industry to politics.

CINNAMON IS AMONG THE SPICES with the 
highest content of antioxidants. It is recommend 
for the treatment of various diseases – high blood 
pressure, stomach ailments and bacterial infec-
tions – as well as to stimulate digestion and regu-
late blood sugar. It has also been shown to stimu-
late areas in the brain that improve one’s attention 
and memory. However, the spice is not harmless. 
The difference between the Cassia type and Cey-
lonese cinnamon, also known as "true" cinnamon, 
is the content of coumarin. This is a substance 
that affects the blood and is found in various 
plants. The coumarin content in Cassia cinnamon 
is significantly higher than in Ceylonese, which is 
why the former must be consumed with caution. 
Cinnamon should be stored in a cool, dark place 
in a tightly sealed container in order to limit the 
oxidation of its beneficial nutrients to a minimum. 
In powder form, it can last more than six months; 
sticks can last more than a year. Refrigeration 
extends the life of the spice. However, once you 
can no longer smell its sweetness, it is no longer 
fresh and should be discarded. 
There is a completely rational reason for the 
widespread use of cinnamon and many other 
spices in Christmas dishes. Cinnamon (like gin-
ger, cardamom, pepper and allspice) has pre-
servative properties, making it suitable for the 
preparation of cakes stored during the long days 
of the Christmas and New Years’ holidays. 
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Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотогарафия ISTOCK

Хората, които обичат уиски, го пият 
през цялата година, но независимо 
от това то е прието за по-скоро 
зимно питие, интимно свързано с 

уюта на греещата камина или с атмосфе-
рата на шумна приятелска компания в снеж-
на нощ. Вероятно причина за това „сезонно” 
усещане за уискито не са само образите, с 
които този продукт най-често се реклами-
ра, а и фактът, че той произхожда от хладна 
и дъждовна част на Европа. 

ВСИЧКИ УИСКИТА ПО СВЕТА СИ ПРИЛИЧАТ 
и всяко е уникално по своему, бихме казали, 
перифразирайки граф Лев Толстой. Освен 
това доброто уиски има някакво особено 
обаяние, има славата на най-качествен и 
чист алкохол, често препоръчван от карди-
олозите като профилактично средство. 
Макар че историята на уискито отдавна е 
изследвана, тя продължава да предизвиква 
спорове между ирландци и шотландци. Ир-
ландците твърдят, че те са го измислили, 
и се позовават на писмени документи от 
1405 година. Шотландците отговарят, че 
дестилацията е измислена няколко века по-
рано от перси и араби. После технологията 
е минала през Южна Европа, за да стигне до 
Британските острови. Ирландците контри-
рат, че още през V век техният светец-по-
кровител Свети Патрик е правил уиски - на 
което обикновено никой не възразява, за да 
не затъне в религиозни спорове. Ирландците 
освен това твърдят, че не само са създали 
уискито, но и са го направили съвършено - 
Irish whiskey обикновено е тройно дистилира-
но, а шотландското – само двойно. На това 
шотландците отговарят, че на ирландците 
нещата не им се получават от втория път, 
което налага да потретят. Така, в дух на 
шеги и закачки, вече над пет века е правена 
историята на уискито. Днес по света има 
над 200 вида и разликите между отделните 
типове, видове и произходи правят този про-
дукт почти толкова любопитен, колкото е 
виното.    

В СЪЩИНАТА СИ ВСИЧКИ уискита са ед-
накви - представляват дестилат от фер-
ментирала зърнена каша. Оттук започват 
разликите. Изходният материал може да е 
ечемик, ръж, пшеница или царевица. Ечеми-
кът може да е малцуван, тоест оставен да 
покълне, или не. Може да е опушен с торф, 
както правят в Шотландия, или неопушен, 
както го предпочитат в Ирландия. Уискито 
може да е старяло в нови бъчви, както се 
прави при бърбъна, или в стари барици от 
херес, порто и мадейра, както правят някои 
шотландски дестилерии. Може да е на поч-

тена възраст или все още младо.  
Като правило всеки от тези нюанси е явно 
или по-дискретно означен на етикета, кое-
то го прави интересно четиво. Понякога 
важен нюанс може да е само една буква. 
Например разликата в изписването whisky и 
whiskey е заредена с дълбок смисъл. Първото 
е шотландско, а второто – ирландско (макар 
че може да се окаже и американско). 
Означението Malt whisky показва, че е напра-
вено от малцуван ечемик. Grain whisky озна-
чава, че е от немалцувана зърнена суровина. 
Single malt е уиски от малцуван ечемик от 
различни бъчви и години, но произведено в 
една дестилерия. Това е по-високата кате-
гория. Single cask е от една бъчва. Още по-
висока категория. Може да се срещне и като 
Single barrel. Blended malt е смес от малцови 
уискита от различни дестилерии. Същият 
смисъл обикновено имат означенията pure 
malt или само malt. 
Blended whisky означава смес от малцови и 
зърнени уискита. Това е най-масовият тип. 

АКО НЯКОЕ УИСКИ Е ОЗНАЧЕНО само като 
Scotch, Irish или Canadian, най-вероятно е 
blended. Обаче има и изключения. Например 
ирландското Jameson е само от една дести-
лерия. 
Cask strength е неразреден дестилат, от-
лежал в бъчви. Обиковено уискита от този 
тип са с около 60 об. % алкохолно съдържа-
ние и се пият леко разредени със студена 
вода.   
Bourbon е типичното американско царевично 
уиски. Rye whisky, Rye malt или Wheat whisky 
също са характерни американски означения 
за ръжено или пшенично уиски.  
При канадските уискита обаче означението 
Canadian Rye Whisky може да няма никаква 
връзка с ръж, а да си е само от царавица.  
Разликата между Scotch и Irish е изразителна 
както в аромата, така и във вкуса. Ирланд-
ските уискита като правило са по-свежи с 
повече плодови и подправъчни аромати, до-
като за скоча са типични опушените тоно-
ве. Причината е в малца, който при повече-
то скочове се опушва с торф. 
Whisky unchill filtered е друга, предизвикваща 
любопитство индикация. Означава, че това 
уиски не е студено филтрирано. Може да 
стои леко мътно в бутилката, но е много 
ароматно. 
Освен посочените разновидности има също 
уелски и английски уискита, както и датски, 
немски, финландски, индийски и дори руски и 
чешки. Всяко от тях си има някаква малка или 
по-изразителна специфика. При индийското 
например специфично е, че е направено от 
захарна меласа и повече прилича на ром. 

ЧЕСТО ДИСКУТИРАНА ТЕМА Е ВЪЗРАСТТА. 
Важно е да се знае, че не винаги двуцифрени-
ят брой на годините е гаранция за върхово 
качество. Всяка дестилерия се стреми към 
оптимално съотношение между възрастта 
и качеството. Минималната възраст е три 
години, но повечето уискита стареят между 
8 и 20 години. И още един детайл. За въз-
раст се приема времето от дестилацията 
до бутилирането, тоест престоят в бъчви. 
Ако едно 12-годишно уиски е бутилирано и 
забравено някъде за пет години, то не ста-
ва 17-годишно. Друга особеност е, че като 
възраст на бленда по правило се посочва 
възрастта на най-младия дестилат в него.   
Каква е перфектната възраст? На този 
въпрос няма еднозначен отговор, тъй като 
дестилатите в различни условия стареят 
по различен начин. За да се направи 12-го-
дишно уиски, не е достатъчно да се сложи в 
бъчва и да се чака. Трябва дестилатите за 
бленда предварително да са подбрани, дока-
то са още на 4-5 години, и да се прогнозира и 
следи развитието им през следващите 8-10 
или повече години. 
Три основни фактора определят характера 
на стареенето -  качеството на дестила-
та, дървото и въздухът. Решаващи са бъч-
вите и въздухът. Дестилатът е един и същ 
за всяка дестилерия. Ролята на бъчвите е 
огромна, защото току-що дестилираното 
уиски - независимо малцово или зърнено - е 
много грубо и остро на вкус. Има нужда от 
стари бъчви и време, за да се подчертаят 
определени вкусове, да се омекоти и да се 
развият повече аромати. В зависимост от 
размера на бъчвите и вида на дъба, от кой-
то са направени, те могат да променят про-
цеса на зреене. В дестилерията Laphroaig 
(Шотландия) се използват само стари бъчви 
от бърбън Maker's Mark. Ако са нови, това 
би предизвикало нежелани и натрапчиви аро-
мати. Но тях бърбънът вече ги е поел. От 
старите бъчви обикновено се получават 
сладки аромати - плодови и на ванилия. Това 
е естественият ванилов тон, който се съ-
държа в дървото. От дъба се получават и 
сметанови тонове.  
Въздухът също е много важен, защото на 
различни места дестилатите се окисляват 
по различен начин и това влияе на аромати-
те и вкуса. Дори в Шотландия на различни 
места въздухът е различен. Например на 
брега на океана въздухът е соленоват и уис-
кито често има леко солен вкукс. В Хайлендс 
– планинските части на Шотландия -  въз-
духът е различен и ароматите на уискито 
са различни. Иначе казано, всичките си при-
личат, но всяко е уникално по своему. А опо-
знаването им е удоволствие за цял живот. 
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A TUMBLER IN FRONT 
OF THE FIREPLACE

Young or aged, barley or rye, Scottish or Irish, or even Japanese - in each of its varieties, 
whiskey is a faithful friend of man

People who love whiskey drink it 
throughout the year. Nonetheless, it 
is considered a winter beverage, in-
timately connected with the coziness 

of a warm fire or the atmosphere of a noisy 
gathering of friends on a winter night. Most 
likely the reason for the “seasonal” feeling of 
whiskey goes beyond the advertising images 
to include the fact that whiskey originated in a 
cold and rainy part of Europe.

ALL WHISKEYS AROUND THE WORLD ARE 
ALIKE, yet each one is unique in its own way, 
to paraphrase Count Leo Tolstoy. Moreover, 
good whiskey has a specific aroma; it is known 
to be the highest quality, purest alcohol and is 
often recommended by cardiologists as a pro-
phylactic. 
Although the history of whiskey has long since 
been researched, it continues to cause argu-

ments between the Irish and Scots. The Irish 
claim to have invented it, referencing docu-
ments from 1405. The Scots, however, claim 
that distillation was invented a couple centuries 
earlier by the Persians and Arabs. The tech-
nology then passed through Southern Europe 
before reaching the British Isles. The Irish re-
spond by stating that the patron saint of Ireland, 
St. Patrick, made whiskey during the fifth cen-
tury – a claim nobody dares to refute in order 
to avoid getting into a religious arguments. The 
Irish claim to not only have invented whiskey, 
but to have perfected it. Irish whiskey is usu-
ally distilled three times, while Scottish whiskey 
is distilled just twice. The Scots justify this by 
arguing that things don’t work out for the Irish 
on the second time, so they need to repeat it 
a third time. The history of whiskey has been 
thus forged, with the help of jokes and teasing, 
for over five centuries. Today, there are more 

than 200 types of whiskey around the world, 
and the differences between the different 
types, varieties and places of origin make this 
product almost as interesting as wine.

IN THEIR ESSENCE ALL WHISKEYS are the 
same – a distillate of a fermented wheat mash. 
From there the differences begin. The source 
product can be barley, rye, wheat or corn. The 
barley may be malted, i.e. left to sprout, or not. 
It may be smoked with peat, as in Scotland, or 
not smoked as they prefer in Ireland. Whiskey 
may be matured in new barrels, as with bour-
bon, or in casks from Jerez, Porto and Madei-
ra, as some Scottish distilleries prefer. It can 
be of a respectable age or still young.
As a rule, all of these nuances are clearly, 
if not discreetly, clarified on the label, which 
makes for interesting reading. Sometimes a 
single letter might represent an important  
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 nuance. For instance, the difference in the 
spelling of “whisky” and “whiskey” carries deep 
significance. The former is Scottish, while the 
later is Irish (although it might turn out to be 
American as well).
The term “Malt Whiskey” indicates that it is 
made from malted barley. “Grain Whiskey” 
means that it is made from non-malted grain 
material. “Single Malt” indicates whiskey that 
is produced from malted barley from differ-
ent barrels and years, but is produced at the 
same distillery; it is higher class. “Single Cask” 
is from just one barrel – an even higher class, 
which is also described as “Single Barrel.” 
“Blended Malt” is a mixture of malt whiskeys 
from different distilleries. Usually the indica-
tions “Pure Malt” or just “Malt” carry the same 
meaning. “Blended Whiskey” means a mixture 
of malt and grain whiskeys. This is the most 
common type of whiskey.

IF A WHISKEY IS LABELED simply as 
“Scotch,” “Irish” or “Canadian,” it is most likely 
blended, but there are exceptions to this rule 
as well. For example, Ireland’s Jameson is all 
produced at one distillery. 
“Cask Strength” is undiluted distillate, matured 
in barrels. Usually whiskeys of this type contain 
approximately 60% alcohol by volume and are 
mixed with small amounts of cold water before 
being consumed. 
Bourbon is a typical American corn whiskey. 
Rye whiskey, Rye malt or Wheat whiskey are 
also common American variations from those 
grains, while Canadian whiskeys, despite be-
ing described as Canadian Rye Whiskey, may 
not contain any rye, but rather be produced 
entirely from corn. 
The difference between Scotch and Irish whis-

key is clear in the aroma, as well as in the fla-
vor. As a rule, Irish whiskeys are fresher and 
contain stronger fruit and spice aromas, while 
smoky nuances are typical for Scotch. This is 
due to the malt, which is smoked with peat in 
most Scotches.
“Whiskey Unchill Filtered” is another interesting 
label. It means that the whiskey is not filtered 
cold. It can look somewhat cloudy in the bottle, 
but it is very fragrant.
In addition to the varieties already mentioned, 
there are also Welsh and English whiskeys, as 
well as Danish, German, Finnish, Indian and even 
Russian and Czech. Each one has some small 
yet clearly identifiable characteristic. Indian whis-
key, for example, is made from sugar molasses 
and resembles rum more than most whiskeys.

AGE IS AN OFT DISCUSSED TOPIC. It is im-
portant to know that a double-digit age does 
not necessarily guarantee supreme quality. 
Each distillery aims for an optimum mix of age 
and quality. The minimum age is 3 years, but 
most whiskeys mature somewhere between 8 
and 20 years. One additional detail: the age of 
the whiskey is determined by the time between 
distillation and bottling, i.e. the amount of time 
that it is matured in barrels. If a 12-year-old 
whiskey is being bottled and is then somehow 
lost for 5 years, it is not considered 17-years-
old. Another characteristic is that the age of 
the youngest distillate, by rule, is considered to 
be the age of the blend. 
What is the perfect age? There is no clear an-
swer to this question because distillates age 
differently under different conditions. In order 
to make a 12-year-old whiskey, it is not enough 
to place it in a barrel and wait. The distillates 
for a blend need to be selected in advance 

(when they are still 4-5 years old), and their 
development must be predicted and followed 
over the next 8-10 years.
There are three main factors that affect aging: 
the quality of the distillate, the wood used for 
the barrels and the air. The later two are espe-
cially crucial. The distillate is one and the same 
for each distillery. The role of the barrels is 
huge, because whiskey that has recently been 
distilled – no matter whether from malt or grain 
– has a very rough and sharp taste. It needs 
old barrels and the passage of time in order 
for certain tastes to be developed, to become 
milder and for more aromas to be developed. 
The maturing process depends on the size of 
the barrels and the type of the oak from which 
they are made. Scotland’s Laphroaig distillery 
only uses old barrels that have previously been 
used in producing Maker’s Mark bourbon. If 
the barrels are new, they cause an undesir-
able and intrusive flavor that can actually be 
absorbed by the bourbon. When old barrels are 
used, the resulting flavors are sweet – fruit and 
vanilla. This is the natural vanilla flavor that is 
contained in the wood. Creamy flavors are also 
derived from oak. 
The air is very important, too, because the dis-
tillates oxidize differently in different locations, 
influencing both the aroma and the flavor. Even 
within Scotland the air affects the whiskey dif-
ferently in different locations. For example, 
the air in coastal areas is more salty, giving 
whiskey made there a slightly salty taste. In 
the Highlands – the mountainous section of 
Scotland – the air is different, which makes 
the flavor of the whiskey different as well. In 
summary, all whiskeys are similar, but each is 
unique in its own way. Getting to know them is 
a lifelong pleasure. 
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ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА БАГАЖ 
ПО ПОЛЕТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕЪР 
Всички пътници на „България Ер“ имат право на превоз на безплатен ръчен 
багаж 10 кг + дамска чанта/лаптоп в салона, а в зависимост от избраната класа 
и тарифа и на регистриран багаж (в багажника на самолета). Превозът на багаж 
по редовните линии е съобразен и с някои общи правила и политиката на „България 
Ер“ които трябва да имате предвид. Авиокомпания „България Ер“ спазва системата 
PIECE CONCEPT, базирана на броя, теглото и размерите на чекирания багаж.

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

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

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

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

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

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

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

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

Еър, които трябва да имате предвид.

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

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

теглото и размерите на чекирания багаж.

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

превози в кабината на самолета безплатен багаж, както следва: 

Класа на обслужване – икономична класа 

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

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

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

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

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

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

(Шерметиево)

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

Милано, Ларнака, Родос, Хераклион, Корфу, Атина

 Такса 15 EUR – Варна, Бургас

> В случай на по-тежък, по-обемен или допълнителен чекиран багаж се прилагат 

стандартните условия на България Еър.

> Регистриран багаж може да бъде закупен преди полет на летище или чрез 

издателя на билета.

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

регистриран багаж, не подлежи на възстановяване.

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

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

безплатен чекиран багаж по тарифа без багаж.

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

ТАРИФИ С РЕГИСТРИРАН БАГАЖ
Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен регистриран багаж, има право 

да превози в багажниците на самолета безплатен багаж, както следва:

ПО МЕЖДУНАРОДНИ И ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ

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

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

до 158 см* всеки

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

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

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

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

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

Air, which you should consider.

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

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

dimensions of the checked-in baggage.

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

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

Class of service – Economy class

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

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

Fees for checked baggage carriage:

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

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

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

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

Larnaca, Rhodes, Heraklion, Corfu, Athens

 Fee 15 EUR - Varna, Burgas

> In case of heavier, above volumes or additional piece of checked baggage, the standard 

conditions of Bulgaria Air apply. 

> Checked baggage can be purchased before the flight at the airport or through the 

issuer of the ticket.

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

gage is non-refundable.

> Possession of CCB Club card, Visa Platinum card from CCB, co-branded card from CCB 

and Bulgaria Air, and FLY MORE gold card does not entitle free checked baggage on tariff 

without baggage.

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

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

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

lows:

INTERNATIONAL AND DOMESTIC FLIGHTS

CLASS OF SERVICE - BUSINESS CLASS
2 pieces hand baggage with a total weight up to 15 kg (dimensions 55x40x23cm each) 

and 1 personal item/laptop bag, 2 pieces checked baggage, up to 32kg and 158 cm* 

each. 

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

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

158 cm*. 

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

BAGGAGE ALLOWANCE 
ON BULGARIA AIR FLIGHTS



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

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

23 кг и до 158 см*

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

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

всеки**

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

и до 158 см* всеки**

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

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

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

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

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

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

предават и получават непосредствено при качване/слизане на/от самолета. 

Авиокомпанията не носи отговорност за щети в резултат на транспортиране 

по багажните ленти в случай, че количката не е предадена/получена на/от 

самолета.

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

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

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

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

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

допълнителен чекиран багаж по тарифа без багаж.

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

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

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

авиокомпания България Еър.

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

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

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

размер на 60 EUR.

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

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

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

размер на 80 EUR.

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

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

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

размер на 120 EUR.

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

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

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

размер на 60 EUR

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

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

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

размер на 120 EUR.

*За пътуване от Лондон посочените тарифи са съответно в GBP и от Тел Авив 
в USD.
При пътуване от някоя от гръцките дестинации (Солун, Атина, Родос, Корфу 
или Хераклион) допълнителен регистриран багаж или свръхбагаж може да 
бъде заявен само чрез издателя на билета или през Центъра за обслужване на 
клиенти по имейл на callfb@air.bg или телефон +359 2 40 20 400.

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

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

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

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

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

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

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

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

категория „Допълнителна бройка- трети багаж до 23кг до 158 см“.

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

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

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

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

each**

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

158 cm each**

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

Third piece is charged as third excess baggage**

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

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

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

gage up to 10 kg.

Transportation of baby carriages is free of charge, but it is mandatory to hand them over/to 

receive them immediately before embarkation / disembarkation of the aircraft.

The aviation company shall not be responsible for damages resulting from transportation 

on baggage belts, in case the carriage has not been handed over/received at the aircraft.

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

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

*** In order to take advantage of our conditions for the transportation of seamen, the ticket 
must be issued at a special seaman fare. For more information and reservations, please 
contact the Customer Service Center at +359 2 4020 400 or e-mail callfb@air.bg , any of the 
Bulgaria Air offices or through the travel agent network.
Possession of card CCB Club, Visa Platinum CCB, co-branded card from CCB and Bul-
garia Air, and Gold Card FLY MORE does not entitle the additional free checked baggage 
on tariff without luggage.
The right to two pieces of luggage for holders of Gold Card FLY MORE and CCB Club and 
tickets paid with co-branded card CCB and Bulgaria Air and Visa Platinum card from CCB 
is only on flights where the operating carrier is Bulgaria Air.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

FIT TO FLY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАК ДА СЕ ПРИСПОСОБИМ 
ПО-БЪРЗО КЪМ ЧАСОВИТЕ РАЗЛИКИ

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

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

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

REDUCING JETLAG

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

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

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

ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЕТ

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

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

DURING THE FLIGHT

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

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

ДА СЕ ЛЕТИ НЕ Е СТРАШНО

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

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

RELAX!

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

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

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



УДОБСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВЪЗДУХА

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

YOUR COMFORT AND
SAFETY IN THE AIR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

При превоза на домашни 

любимци в пътническата 

кабина /PETC/ максималното 

допустимо тегло на

животното и клетката е 8 кг, 

а размерите на клетката

48 x 35 x 22 cм. За услугата 

се заплаща такса от 60 евро 

в посока.

При превоз на домашни любимци 

в багажното отделение /AVIH/ 

няма ограничение в теглото 

Upgrade до бизнес 
класа, за да е 
перфектно

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

Upgrade може да бъде закупен 

oт 24 часа до 40 минути 

преди излитане, при наличие 

на свободни места. Освен 

удобство и комфорт, услугата 

Ви носи още редица предимства 

Travel even more 
comfortable

Bulgaria Air gives you the 

opportunity to guarantee more 

in-flight comfort! 

How? Just book your seat with 

extra space and more comfort 

for 20 EUR per flight or book 

your preferred seat near the 

exit f for 10 EUR per flight. The 

service is available for all direct 

flights operated by Bulgaria Air.

Seats with extra space are 

located on the 3rd row and 

emergency exit, while those at 

4th row can be booked as a 

Unaccompanied 
minors flying

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

• For children between 3 and 5 

years old we provide an escort –  

flight attendant who will pick 

up the child from the person 

who is escorting him/her at the 

departure airport, will be next 

to the child during all airport 

procedures until boarding the 

plane, personally take care of the 

child's safe journey during the 

flight and will hand him/her over 

to the welcoming person at the 

arrival airport. The full ticket fare 

is payable for the child (without 

a child's discount), plus 50% of 

Добавете повече 
удобство към 
Вашето пътуване!

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

Пътуване на деца без 
придружител

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

•За деца на възраст между 3 

и 5 г. осигуряваме ескорт – 

стюард, който да посрещне 

детето от изпращача на 

отправното летище, да го 

придружи по време на всички 

летищни процедури до качване 

в самолета, да се погрижи лично 

за спокойното му пътуване и 

да го предаде на посрещача 

при пристигане. За детето се 

заплаща пълната тарифа без 

детско намаление, плюс 50% 

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

When transporting pets in the 

passenger cabin /PETC/ the 

maximum weight of the animal 

and the cage is up to 8 kg and 

the maximum dimensions of the 

cage – 48 x 35 x 22 cm. A fee 

of EUR 60 per direction applies.

When transporting pets in the 

luggage compartment /AVIH/ there 

are no limitations in the weight of 

the animal. 

The maximum dimensions of the 

Upgrade to business 
class to be perfect

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

The Upgrade may be purchased 

from 24 hours to 40 minutes before 

scheduled departure in case of 

availability.

By choosing it you get not only 

comfort and convenience, but also 

на животното, а максималните 

размери на клетката са 

110 x 65 x 70 cм. При общо тегло 

до 32 кг се заплаща такса 100 

евро, а над 32 кг – 140 евро 

в посока.

Превозът на домашни 

любимци задължително 

подлежи на потвърждение 

от Авиокомпанията. 

Могат да бъдат превозвани 

само кучета и котки, 

като единствено до и от 

Великобритания не се 

предлага услугата превоз 

на животни. 

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

като приоритетни чекиране 

и качване в самолета, 

допълнителен багаж, достъп 

до бизнес салоните на 

летищата и бизнес класа 

кетъринг. Ако сте член на 

програма FLY MORE, печелите и 

повече точки. 

Важно е да се отбележи, че 

при полет с прекачване трябва 

да се спази разрешението за 

превоз на багаж и на другия 

превозвач. Съветваме Ви да 

заявите UPGRADE минимум 2 

часа преди излитане на полета 

от София, за да се насладите 

и на кетъринга като част от 

preferred due to their proximity 

to the exit point and the 

availability they provide for the 

passenger to head straight to 

his final destination or transfer 

point.  

You can request and prepay 

your seat by contacting our 

Customer Service Center 

at +(359) 2 40 20 400 or via 

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

as in the Bulgaria Air’s offices, 

through the ticket issuer and 

at the airport prior the flight. 

We recommend you to request 

the service in advance to make 

sure we have an available seat 

the one-way fare in the M class 

and two-way airport taxes for the 

escort flight attendant.

• For children between 5 and 

11 years old a staff member 

is provided to welcome the child 

from the escorting person at the 

departure airport, as well as 

a person to hand him over to 

the welcoming person at the 

arrival airport. The full ticket fare 

is payable for the child (without 

a child's discount), plus a UM 

fee of EUR 50 in direction for 

international flights and EUR 30 

in direction for domestic flights. 

For Sofia – London the fee 

is EUR 60 and for London – 

Sofia is GBP 60.

•Per parents request, children 

between 12 and 18 years old 

could also take advantage of 

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

от еднопосочната тарифа 

в М класа и двупосочни 

летищни такси за стюарда-

придружител.

• За деца между 5 и 11 г. се 

осигурява служител, който 

да посрещне детето от 

изпращача на отправното 

летище, както и такъв, който 

да го предаде на посрещача 

при пристигане. За детето 

се заплаща пълната тарифа 

без детско намаление, плюс 

UM такса в размер на 50 евро 

на отсечка за международни 

полети и 30 евро за вътрешни 

полети. Зa София – Лондон 

таксата е 60 евро, а за Лондон 

– София е 60 паунда.

•По желание на родителите, 

деца от 12 до 18 г. могат също 

да се възползват от услугата 

container are 110 x 65 x 70 cm. 

At the weight of the animal and 

container up to 32 kg, a fee of 

EUR 100 per direction applies, 

if the weight is over 32 kg – 

EUR 140 per direction applies.

Pets’ transportation is a subject 

to compulsory confirmation from 

the Airline. 

Only dogs and cats are 

acceptedfor transport.

Animal transportation to and 

from Great Britain is not allowed. 

The fighting and dangerous 

breeds are accepted for carriage 

priority check-in and boarding in 

the airplane, additional baggage, 

access to airport business 

lounges and business class 

catering. If you are a member of 

our frequent flyer program FLY 

MORE, you earn more points 

as well.

Please note that in case of a 

connecting flight, the luggage 

permit of the other carrier must 

be checked and observed with. 

We also advise you to request 

UPGRADE at least 2 hours before 

the departure from Sofia in order 

Пътниците, които желаят да 

пътуват с домашен любимец (куче 

или котка), предварително трябва 

да се запознаят с инструкциите 

за превоз на домашни любимци 

на авиокомпанията на www.air.bg 

и да спазват всички условия на 

регламент 576/2013. Регламентът 

е задължителен за всички страни 

членки на ЕС. По време на check-in 

документите на любимеца, ще 

бъдат обстойно проверени. 

Паспортът трябва да отговаря 

на общоприетия международен 

образец. 

всичките предимства.

Таксата за услугата Upgrade 

e 50 евро* в посока по вътрешни 

линии и 100 евро* в посока 

по международни линии.

Можете да закупите Upgrade чрез 

Центъра за обслужване на клиенти 

на тел.: +(359) 2 40 20 400 или по 

e-mail на callfb@air.bg, както и в 

офисите на „България Еър“, 

чрез издателя на билета или 

на летището преди полет. 

 

*За отсечката Лондон – София 

таксата е 100 паунда.

for you and to save time at the 

airport. 

It should be considered 

that here are passengers 

who cannot be seated in an 

emergency exit row (some of 

the seats with extra leg space 

are situated next to these exits) 

such as people with physical, 

mental and hearing impairments 

and limitations, elderly people, 

children and babies (including 

unaccompanied minors (UMNR) 

and overweight passengers. 

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

the service, against payment of 

the UM fee. They are provided 

the same service as for children 

between 5 and 11 years of age.

 

In order to take advantage 

of the service, you should make 

your inquiry at least two weeks 

prior the flight at callfb@air.bg

Your child must carry a valid 

passport with him/her. One flight 

attendant can accompany two 

children from the same family – 

brothers and sisters who travel 

together. For them is paid 

a single UM fee.

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

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

срещу заплащане 

на UM таксата. На тях се 

предоставя същата услуга 

като за деца между 5 и 11 г. 

За да се възползвате от 

услугата, е необходимо да 

отправите запитването си 

поне 2 седмици преди полета 

на callfb@air.bg.

Детето Ви задължително трябва 

да носи със себе 

си валиден паспорт. 

Една стюардеса може да 

придружава две деца от едно 

семейство – братя и сестри, 

които пътуват заедно. За тях 

се заплаща една UM такса.

only as cargo.

Passengers willing to travel with 

a pet (dog or a cat), should get 

acquainted in advance with the 

airline's instructions for traveling 

with pets on www.air.bg as well as 

to observe and follow all the condi-

tions of Regulation 576/2013. The 

regulation is mandatory for all EU 

member countries. During check-

in the pet's documents will be 

thoroughly checked. The passport 

must comply with the generally 

accepted international model.

to enjoy catering as part of 

all the benefits of the service.

The Upgrade fee is EUR 50 in 

direction for domestic flights 

and EUR 100 in direction for 

all international flights. 

Upgrade can be purchased at 

our Customer Service Center: 

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

callFB@air.bg, and also in the 

Bulgaria Air offices, through the 

ticket issuer or at the airport before 

the flight.
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THE FACE OF 

Airbus A319-112

Embraer 190-100

Airbus A320-214

Boeing 737-300

SOFIA – MOSCOW
VARNA / BURGAS – MOSCOW

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

SOFIA – MADRID
MADRID – LAS PALMAS / TENERIFE

SOFIA – AMSTERDAM

VARNA/BURGAS – SOFIA – BUCHAREST 

CODESHARE 
PARTNERS

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

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

facilitated booking procedure. 

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

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

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

GENEVA / MALTA

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

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

LARNACA – TEL AVIV

Sofia – Doha / Bucharest / Varna / Burgas 

Airbus A320-214
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Code share партньорството позволява на 

авиокомпаниите да предлагат на своите 

пътници повече полети до дадената 

дестинация при облекчена процедура за 

резервация, както на собствените полети, така 

и на полетите на партньора по маршрута.

The Code share partnership enables airlines 

to provide for their valuable customers more 

frequencies to each particular destination at 

facilitating booking procedure, on every own 

operated or marketing flight en route. 

Дестинации
Destinations

CODESHARE PARTNERS SPA PARTNERS INTERLINE PARTNERS:

Interline agreement позволява взаимното 

признаване на билетите и по този начин 

съществено допринася за това двете 

авиокомпании да могат да предлагат продукта 

на партньора по редовни линии. 

The Interline agreement permits the acceptance 

of each other's airtickets and that way contributes 

significantly both airlines to be able to offer 

customers reciprocally their product on schedule 

services.

Special prorate agreement е сред основните 

търговски договори, предоставящ на 

партньорските авиокомпании изключителната 

възможност да увеличат броя на предлаганите 

дестинации през даден пункт и да отговорят на 

търсенето на клиентите с приемливи цени.

The Special prorate agreement is among the basic 

commercial agreements, giving partner airlines a 

significant opportunity to enlarge number of global 

beyond destinations offered in response to customer 

demands at reasonable prices. 

Saint Petersburg

Doha
Dubai

Barcelona 

Lisbon

Belgrade

Helsinki

Stockholm

Göteborg

Copenhagen 

Stuttgart

Corfu

Rhodes

Heraklion
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Tel Aviv

Burgas  

Varna 

Nice 

Copenhagen

Frankfurt 

Munich

Paris

Москва

Sofia 

  
    

Bucharest 

Chisinau

Satu Mare

  Larnaca      

Tel Aviv
Belgrade 

Istanbul

Vienna

Iasi

Budapest

Kiev

H
el
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nk

i

Ljubljana

Tirana

Studttgart

Podgorica
Tivat

Zurich

Amsterdam Berlin

Brussels
Dusseldorf

Zagreb

Prague

Stockholm

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

Reykjavik

New York

Atlanta

Chicago

Detro
it

Los A
ngelesDallas 

Washington, D.C.

San Francisco

Aberdeen

Edinburgh
Glasgow

Newcastle

Manchester

Helsinki

Sofia 

  
    

Burgas  
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Colombo

Lim
a

Stavanger

Bergen

Minneapolis
Philadelphia

Seattle

Boston
Montreal

Toronto

Nairobi

Amsterdam

Oslo

Bristol
via Amsterdam

Nice

Yerevan

Doha

Tbilisi

Cairo 

Athens  

Larnaca

Tel Aviv

Beirut 

Burgas  

Varna 

Sofia 

Corfu

Santorini 

Heraklion 

Rhodes 

Mykonos

Chania

via Athens

via Belgrade

Chicago

Palma de Mallorca

 Barcelona 

Madrid 

Sofia 

  
    

Lisbon 

Malaga

Burgas  

Varna 

Philadelphia

H
el
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New York

Te
ne

rife

via Barcelona

Казабланка

Hannover

Düsseldorf 

Bremen

Erfurt 
Dresden 

Munich

Berlin

Sofia 

 
    

Casablanca

Seville

Lisbon 

Burgas  

Varna 

Bucharest

Doha

via Bucharest

New York New YorkChicago

R
eykjavik

Nairobi 
Addis Ababa

Lis
bon 

Александрия

Bristol

Manchester

Ларнака

Тел Авив

Brussels

Кайро

Аман

Бейрут

Sofia 

     

Riga

London

Lisbon 

Burgas  

Varna 

Porto

Oslo

Ta
llin

n

Porto

M
ombasa  

Riga

O
slo

Copenhagen

Billund

Bi
llu

nd

via Brussels

Doha

Sofia

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

Dallas

Lisbon

Burgas  

Varna 

Charlotte

Seattle

Helsinki

Sofia 

  
    

Punta CanaCancun

Las Vegas

Minneapolis

Toronto

Halifax

Portland
Phoenix

Vancouver

Havana

Reykjavik

Tel Aviv

Tel Aviv

Riga
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i

Doha

Zagreb

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

Seville

Lisbon 

Porto

Granada

Burgas  

Varna 

Madrid 

New York

via Madrid

via 
Frankfurt

Burgas  

Varna 

Chicago 

Reykjavik

San Francisco
Boston

New York 

Washington, D.C.

Las Vegas

Los A
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New York 
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Addis Ababa

Aberdeen
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Dublin

Glasgow

Chicago 
Atlanta
Seattle

Raleigh Durham

Dallas
Charlotte

Moscow

Moscow via London
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Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners.
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SOF
BOJ
VAR

Customer Service Center

1, Brussels Blvd Sofia Airport,  
Sofia 1540
Working Hours:  
Every day 08:00-20:00 Local Time

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

Head office

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

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

Sofia City Office

2 Ivan Vazov Street
Working hours:
Monday – Friday 
09:00 – 17:30 Local time

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

FLY MORE Office

1, Brussels Blvd Sofia Airport,  
Sofia 1540

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

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

Varna Airport Office

Varna Airport
Terminal 2, Departures
Working hours Opens 2 hours prior  
to scheduled departure

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

Varna City Office

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

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

Shumen City office

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

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

BRU

Belgium, Brussels

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

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

BER Germany, Berlin

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

phone.:  +49 30 2514405 
+49 30 2514460 

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

LON

United Kingdom, London

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

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

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

MOW Russia, Moscow 

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

(between June and 
September)

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

moscow@air.bg 
www.air.bg

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

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

TLV

Israel - Tel Aviv

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

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

USA

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

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

VIE

Austria, Vienna

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

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

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

office@intervega.at 
www.air.bg

БЪЛГАРИЯ ЕЪР: Къде да ни намерите?

BULGARIA AIR: Where to find us?






