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Скъпи читатели, и ние като вас с 
отворени обятия и светли души тръпнем 
в очакване на пролетта. Мирисът на 
свежа трева навън и китка зюмбюли до 
компютъра са нашия пролетен заряд. 
Почувствайте и вие пролетта. Отворете 
сетивата си за всичко ново и предстоящо, 
цветно и различно. И както е казал 
Еразъм – „Поразителна е мъдростта на 
природата, която при такова безкрайно 
разнообразие е успяла да балансира 
всичко.” Да бъдем добри балансьори се 
стараем всеки ден, а да бъдем мъдри, се 
учим от големите книги. Насладете се на 
пролетния ни брой, който подготвихме 
за вас с лекота. Както до сега, се 
постарахме да ви поднесем здравни 
съвети, полезна информация и забавни 
четива. Забавлявайте се с него, но не 
забравяйте, че най-важните неща на този 
свят са онези, които нямат етикет с цена, 
защото колкото и много да струват, не 
могат да бъдат нито купени, нито 
продадени. ED
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desense новини

НОВ МОДЕЛ ГРАДСКИ 
АВТОМОБИЛ НА 
NISSAN
 
Nissan става поредният 
автомобилопроизводител със свой 
заводски тунинг, като доработените 
серийни модели ще носят добавката 
NISMO към името си. Отвън градският 
кросоувър се отличава от серийните си 
събратя по добавените дневни LED 
светлини, новите брони, прагове, 
радиаторна решетка, дифузьор, 
спойлер, червените капачки на 
огледалата и 18-цоловите лети джанти с 
по-широки гуми (225/45/R18). В салона 
различията идват от монтирането на 
спортни педали и седалки, тапицерията 
от кожа и велур, съшита с червен шев и 
облечения в алкантара волан с маркер, 
отбелязващ правата посока. 
Тунингованият двигател на Nissan Juke 
NISMO e 1.6-литров бензинов с 
турбокомпресор, като мощността е 
увеличена от серийните 190 на 200 
конски сили, а въртящият момент става 
250 Нм (от 240).

Версията с предно предаване и ръчни 
скорости, достига 100 км/ч за 7.8 
секунди, а тази с четири задвижващи 
колела за 8.2 секунди. Средният разход 
на гориво е колкото на съответните 
серийни модели - съответно 6.9 и 7.4 
л/100 км. Juke NISMO разполага и със 
система, която позволява на водача да 
променя настройките на автомобила в 
три режима – спорт, еко и нормален. 
Версията NISMO струва 54 800 лева с 
ДДС, като у нас тя ще се предлага само 
със задвижване 4х4. От първия Nissan, 
минал през заводски тунинг, ще бъдат 
произведени 4000 автомобила за цял 
свят. В България ще бъде пусната 
ограничена бройка коли, като всяка от 
тях ще има табелка с пореден номер.
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ТЕХНОЛОГИЧНО 
ИЗЛОЖЕНИЕ CeBIT 
ОТВОРИ ВРАТИ

Над 4000 компании от 70 страни 
участваха в Международното изложение 
за високи технологии CeBIT в Хановер, 
което отвори врати на 5 март за 
широката публика и продължи четири 
дни. Тази година партньор на форума бе 
Полша. В центъра на вниманието на 
тазгодишното издание беше т. нар. share 
economy, при която потребители се 
комбинират, например, за да използват 
съвместно автомобили до работа или 
жилища на разменни начала, вместо 
хотели при пътуване. Изложението 
отделя голямо внимание на тези 
практики заради бързото развитие на 
онлайн бизнеса, свързан с тях, като и 
сайтове за намиране на съответни 
партньори. Друга централна тема беше 
сигурността в интернет след поредицата 
атаки срещу системите на социалните 
мрежи Facebook, Twitter и услугата за 
архивиране на данни Evernote.

Chloe СЪС 
СПЕЦИАЛНА 
КОЛЕКЦИЯ В ЧЕСТ НА 
60-ГОДИШНИНАТА НА 
МАРКАТА

Историята на една от най-романтичните 
модни къщи във Франция започва през 
1947 година, когато Кристиан Диор 
съживява традицията на висшата мода и 
жените се връщат към съществувалите в 
миналото разбирания за лукс и красота. 
В чест на 60-годишнината на Chloe, от 
марката обявиха намерението си да 
създадат специална колекция, наречена 
Edition Anniversaire, която ще върне от 
архивите на времето някои от 
най-красивите произведения с етикета 
на бранда, създавани през годините. 
Новината за 16-те винтидж артикула от 
богатата история на марката идва с 
няколко любопитни историйки, 
директно от „кухнята“ на бранда. 
Знаехте ли, че рокля по дизайн на Карл 
Лагерфелд, креативен директор на 
марката няколко години, сътворена през 
1983-та година, ще бъде част от 
съкровищницата в колекцията? В Edition 
Anniversaire ще има и създание на Стела 
Маккартни - незаменима част от 
биографията на лейбъла. Лондонският 
Selfridges ще има честта да приюти 
колекцията за продажба от 1-ви до 30-ти 
март. Няма да ви кажем как завиждаме 
на лондончани точно в този момент!

17/03_DESENSE          7



8          DESENSE_17/03

desense събитияEV
EN

TS

UNIONBANK – С 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

На 26 –ти февруари в конферентни зали Desense  
Юнионбанк проведе презентация  пред свои 
нови и потенциални  клиенти-предприемачи в  
областта на земеделието. Лектори на 
презентацията бяха – Цветина Стаменова и 
Владислава Панайотова  - банкови специалисти 
от централното управление на банката в София, 
които представиха Юнионбанк не само като 
банкова институция, но и като надежден 
финансов партньор, който носи допълнителна 
стойност на своите клиенти. Засегнати бяха 
темите „Бизнес успех Земеделие”, 
„Финансиране по Европейски програми”, 
„Държавен фонд земеделие и факторинг”. 
Събитието уважиха над 50 госта. Коктейлът 
след официалната дискусията по темите се 
организира в кафе Десенс на чаша вино и 
атрактивни хапки.

COCA-COLA ZERO В 
КОНФЕРЕНТЛИ ЗАЛИ 
DESENSE
 
Екипът на Кока Кола Русе събра своите 
регионални служители в Конферентни зали 
Desense на фирмено вътрешно обучение по повод 
иновативнита за компанията напитка. 
Популярната в цял свят Coca-Cola Zero се 
разпространява от 2006г, но от февруари месец 
2013 вече се предлага и на българския пазар. 
Coca-Cola Zero e най-голямата иновация в 
портфолиото газирани напитки на компанията 
Coca-Cola за последните години. Тя дава 
възможност на потребителите да се наслаждават 
на любимата си напитка, без да правят 
компромиси, с истински вкус и нула захар. е още 
един пример за непрекъснатия стремеж на 
компанията да предлага разнообразни 
възможности на потребителите си за информиран 
избор и балансиран хранителен режим.   Това е 
напитка за поколението на активните, 
любопитните, дръзките, за тези, които са уверени 
във всеки свой избор и искат да имат всичко. 

НОВАРТИС ФАРМА 
СЪБРА ЛЕКАРИ 

На 07-ми март, Новартис организира среща на 
общопрактикуващи лекари и 
гастроентеролози, пред които Д-р Радин Цонев 
от болница Токуда, София изнесе лекция на 
тема „Хроничен хепатит В – ранна диагностика 
и лечение“. Освен обучителни лекции и 
семинари за медицински специалисти, фирма 
Новартис подкрепя редица инициативи 
свързани с повишаване информираността на 
пациентите в България и подобряване достъпът 
до лечение.



В непосредствена близост до 
Кафе Desense се намират  
двете конферентни зали, част 
от Дизайн Център Desense, с 
капацитет 100 места (в 
подредба киносалон) и 
мултифункционален дизайн, 
климатизирани, с дневна 
светлина и WiFI. Двете зали са 
свързани помежду си с   

идеалното място за семинари, 
конференции и уъркшопове. 
За участниците в 
мероприятията в залите и 
гости на Desense e обособена 
и зона за забавления, 
обурудвана със 
спортно-развлекателни 
съоръжения.

подвижна преградна стена, 
която позволява 
обединяването им. 
Оборудвани са с екран, 
мултимедия, флипчарт, 
телевизор и компютър. Всяка 
от тях е подходяща за 
провеждане на презентации и 
обучения, частни срещи и 
оперативки, а обединени са  

Подходящо място за 
оперативки, работни срещи и 
уъркшопове.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ УЮТНА СРЕДА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Простор, дневна светлина и 
мултифункционалност.

Модерно оборудване за 
провеждане на всякакъв вид 
обучения и семинари.

КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ ДЕСЕНС

Всички удобства на един етаж:
Конферентните зали се намират в непосредствена близост до кафе зоната, 
откритата тераса, асансьора и санитарните помещения.

desense
events & conference

КОНТАКТИ: Дизайн Център Десенс: 
гр. Русе, бул. „Липник“ 123, Бизнес Парк Русе, корпус А, ет. 1, тел.: +359 887 507 005, 
info@desense.eu

www.event.desense.eu
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гр.Русе; Тел.: +359 828 404 54, +359 879 408 591
viki_komfort@abv.bg, office@viki-komfort.com
София +359 896 661 607; Варна +359 899 928 907; 
Пловдив +359 896 661 602; Бургас +359 893 308 115

ЛИДЕР В 
ПОЧИСТВАНЕТО

1. Машинно пране на мокети в административни 
сгради;

2. Машинно почистване на твърди подови 
настилки в административните и 
производствени помещения;

3. Почистване на витрините в 
административните и производствени 
помещения - вътрешно и външно;

4. Ежедневна поддръжка;

5. Система за почистване на фасади с 
дейонизирана вода;

6. Пране на мека мебел;
           
7. Шлайфане и полиране на мраморни настилки 
и облицовки;

8. Измиване на щори;
  

Следремонтно и основно 
почистване на 
административни сгради, 
търговски комплекси, 
производствени и складови 
помещения.
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гр.Русе; Тел.: +359 828 404 54, +359 879 408 591
viki_komfort@abv.bg, office@viki-komfort.com
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Категория 
„Най-иновативен продукт 
за 2012/2013”

•  Победител: Samsung Ativ Smart PC
• Номинирани: Asus Padfone, Sony RX1, 
Toshiba 55ZL2, Samsung Galaxy Note 2, 
Samsung UE46ES8000
Любимата ни категория за 
най-иновативен продукт тази година 
съдържаше 6 продукта, носители на 
разнообразни иновации в почти всички 
типове категории. 3D картина, която се 
възприема без очила, вече е налична и 
при телевизорите, а друга голяма 
телевизионна иновация е свързана с 
управлението с глас и жестове.
Резултатите показаха, че потребителите 
оценяват като най-големи иновации 
т.нар. гранични устройства. Така голяма 
част от гласовете отидоха при две 
решения, които комбинират по 
изключително удобен начин функциите 
на телефон и таблет – Galaxy Note II и 
Asus PadFone, а крайната победа спечели 
хибридът между лаптоп и таблет с 
писалка от ATIV серията на Samsung с 
Windows 8 – ATIV smart PC. Хибридните 
PC-та със сензорни дисплеи, които 
дойдоха буквално в края на годината с 
очакваната Windows 8 ера, са 
иновацията, която вероятно ще има 
най-голямо реално отражение на пазара 
през следващата година. 
Междувременно Samsung ATIV Smart PC 
е сред много малкото хибриди, при 
които дисплеят се отделя напълно от 
клавиатурата.
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SНАЙ-ДОБРИТЕ УСТРОЙСТВА НА 2012/2013 И 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ: 

Представяме ви резултатите от гласуването в 6-ото издание 
на единствените по рода си награди в България: HiEnd Entertain-
ment Product Awards 2012/2013. За период от месец и половина 27 
774 от вас - потребителите излъчиха с вота си 13-те най-добри 
решения в областта на цифровото развлечение, сред общо 63 
номинации от технологичния елит на годината.
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Категория 
„Най-добър смартфон за 
2012/2013”

• Победител: Samsung Galaxy S 
III
• Номинирани: HTC One X, Sony 
Xperia T, Apple iPhone 5
Категория „Най-добър таблет за 
2012/2013”
• Победител: Samsung Galaxy 
Note 10.1
• Номинирани: Asus Transformer 
Infinity, Google Nexus 7, Аpple The new 
iPad
Победата на Samsung Galaxy S III над 
Apple iPhone 5 при смартфоните e 
най-безапелационната победа сред 
всички категории тази година. Повече от 
половината от гласувалите са избрали 
Galaxy S III за най-добър телефон на 
годината, срещу само 20% от гласовете в 
полза на Apple. Samsung отнесе и 
победата при таблетите с Galaxy Note 
10.1 и то както вече споменахме следван 
по петите не от новия iPad, а от Asus 
Transformer Infinity. Тези резултати са 
много интересни на фона на неспирните 
дела между Apple и Samsung и за 
пореден път доказват, че на този пазар 
лидерите и на теория, и на практика 
могат да се променят всяка една година.

Категория 
„Най-добър преносим 
компютър за мобилен 
гейминг за 2012/2013”

• Победител: Sony VAIO 
SV-E1711
• Номинирани: Lenovo IdeaPad 
Y500, Fujitsu Lifebook NH532, Acer Aspire 
V3, Dell Inspiron 7720 17R Special Edition, 
Toshiba Satellite P855
Категория „Най-добър ултрапреносим 
компютър за 2012/2013”
• Победител: Sony VAIO Duo 11
• Номинирани: Samsung 
NP900X3D, Lenovo YOGA 13, ASUS 
Zenbook Prime, Toshiba Satellite U840W, 
HP Spectre XT Pro, Fujitsu Lifebook LH532
Тук номинациите бяха разделени в две 
категории – и двете спечелени от модели 
на Sony. При ултрапреносимите 
компютри публиката имаше три 
отявлени фаворита – Sony Vaio Duo 11, 
Samsung New Series 9 и Lenovo Yoga 13 – и 
трите с новия Windows 8. Предполагаме, 
че тъч дисплеят на Vaio Duo 11 му донесе 
и крайната победа. Уникалната премиум 
серия на Samsung остана на второ място 
с 5% разлика в гласовете, а още 5% 
отдалечиха Lenovo Yoga от победата. 
Всяко от тези три предложения е 
уникално по свой начин и заслужава да 
бъде наричано „продукт на годината“. 
Втората категория при лаптопите 
покриваше предложения за мобилен 
гейминг и също съдържаше страхотни 
модели, сред които вие избрахте 
победителя в лицето на VAIO SV-E1711.

G
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АВАНТА

Акция
СЕЗОНЪТ

НА
  ПИЦАТА!

ВЕРИГА ЗАВЕДЕНИЯ ФУРНАРИ 
стартира акция “СЕЗОНЪТ НА ПИЦАТА!” 
В този сезон Вие имате възможност да получите с всяка Ваша следваща 
поръчка на ПИЦА 10 талона с нарастващ процент от цената на ПИЦАТА, 
като първият е с отстъпка 20%, докато достигнете до десетия, който ще 

Ви донесе Вашата “ПИЦА НА АВАНТА”! 
С Вашия 10-ти и последен талон Вие имате възможност да участвате и в 

нашата ВЕЛИКДЕНСКА ТОМБОЛА с много и интересни 
награди, която ще се тегли на 7.5.2013г. в присъствието на нотариус.

За предварителни поръчки (take-away) и доставка до дома/офиса:

ПИЦА РОМА - ТЕЛ.: 082 879 999; 0889 518 985; 
ПИЦА МЯСТОТО - ТЕЛ.: 0888 821 530;

ново!
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ПЛАНИРАНЕ НА КУХНЕНСКИ 
ЗОНИ

Планирайте разположението на 
модулите в кухнята, съобразявайки се с 
принципите за функционалност и 
логиката на движенията. Обърнете 
внимание на различните зони и тяхната 
последователност, за да бъдете сигурни, 
че кухнята ви ще бъде практична и 
удобна.

ВНИМАТЕЛЕН ИЗБОР НА 
КУХНЕНСКИ ФОРМИ

При избора на типа  кухня  трябва да се 
вземе предвид наличното пространство 
и възможностите да разположите в него 
шкафове и уреди по най-рационалния и 
удобен за вас начин. Например, ако 
стаята е малка, е добре да се откажете от 
кухненски модел с остров, за да не 
ограничите допълнително площта. 
Обратното също е вярно - ако 
разполагате с голямо помещение, не се 
колебайте да го превърнете в удобна 
кухня, като разгърнете максимално 
възможностите на модела, към който сте 
се насочили. При всички случаи е добре 
да се запознаете с основните видове 
кухненски форми и възможностите те да 
се приложат към вашето кухненско 
пространство.
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ЗОНА ГОТВЕНЕ/ПЕЧЕНЕ
В тази зона се намират печки, 
котлони, микровълнова фурна, 
абсорбатор и някои съдове.

ЗОНА ЗАПАСЯВАНЕ
В тази зона съхраняваме консерви, 
замразени храни и други продукти.

ЗОНА СЪХРАНЕНИЕ
В тази зона подреждаме прибори, 
чаши и съдове.

ЗОНА МИЕНЕ
Тази зона включва мивка, миялна 
машина, кофа за боклук, обеми за 
съхранение на препарати.

ЗОНА ПОДГОТОВКА
В тази зона се извършват основните 
дейности в кухнята. Тук се съхраняват 
прибори за готвене, кухненски уреди, 
подправките трябва да бъдат наблизо 
и лесно достъпни.

С ПОМОЩТА НА ЕКИПА НА КУХНИ
PREGO, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА РЕАЛИЗИРАТЕ 
ВАШАТА КУХНЯ МЕЧТА!

КУХНИ PREGO в твой стил... 
МОДЕЛ REGINA се адаптира към помещения с различни 
размери.

Съветите на PREGO при покупка на кухня:
Решението за обзавеждане на кухнята поставя началото на някои важни въпроси: Как 
успешно да съчетаете стил и функционалност? Каква е подходящата кухненска форма 
за помещението, с което разполагате или как най-удобно да организирате шкафовете и 
уредите в кухнята, така че всички да се намират „на една ръка разстояние”?  
Професионалистите на PREGO ще ви помогнат да си отговорите на тези въпроси, като 
използвате скалата на приоритетите. Всяко действие в кухнята е от основно значение, 
защото това е стаята, в която извършваме повечето от ежедневните си дейности: 
хранене, приготвяне на храна и социализиране. Тези фактори имат значително влияние 
върху избора на модел кухня. 

  

www.kuhniprego.com
 адрес: гр. Русе, ул. Калоян 11А. 

..................

..................
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ЗЛАТНО ПРАВИЛО 60-30-10

Сред най-важните решения, които 
трябва да се направят при обзавеждане 
на кухнята, е изборът на цветове. Не е 
необходимо да сте интериорни 
дизайнери, за да намерите правилните 
цветови комбинации за всяко 
помещение в дома си. Просто следвайте 
няколко основни правила: 
Запомнете три числа, вдъхновени от 
модата: 60 – 30 – 10.  60% се отнася до 
цвета на стените на стаята, 30% от цялата 
визия е цветът на мебелите и 10% са за 
аксесоарите или един/два елемента, 
които да се открояват. Все пак, 
изпълнявайки тези инструкции, можете 
да откриете, че единият край на кухнята 
ви визуално “тежи”, а противоположният 
край визуално „олеква”. Това означава, 
че пространството е неправилно 
балансирано по отношение на 
светлината и сянката в помещението. В 
такъв случай трябва да си „поиграете” с 
осветяването на стаята, така че да 
балансирате измамното усещане, което 
придават сенките. 
На последно място, ще ви разкрием един 
трик, познат на всички интериорни 
дизайнери: Добавете черен елемент към 
интериора (лампа, ваза или рамка на 
картина). Това ще повиши въздействието 
на всички останали цветове в стаята. 

ДВУРЕДОВА КУХНЯ ЕДНОРЕДОВА КУХНЯ КУХНЯ ОСТРОВ П – ОБРАЗНА КУХНЯ

Г - ОБРАЗНА КУХНЯC – ОБРАЗНА КУХНЯ

ЗОНА СЪХРАНЕНИЕ
В тази зона подреждаме прибори, 
чаши и съдове.

Regina с размери - ширина високи шкафове: 
184 см; островен бар: ширина 250 см, 
дълбочина 215 см    

Regina с размери - 305/288 см

Regina с размери: 310/240/185 см   Regina с размери: 364/270 см

С ПОМОЩТА НА ЕКИПА НА КУХНИ
PREGO, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА РЕАЛИЗИРАТЕ 
ВАШАТА КУХНЯ МЕЧТА!

ТИПОВЕ КУХНИ
КОЯ КУХНЕНСКА ФОРМА Е ВАШАТА?

Кухните биват проектирани в различни форми. Най-опростените 

кухненски форми са едноредовата, Г- образната и 

двуредовата кухни. По-сложни кухненски форми са: С - 
образна, островни и П - образни кухни. Най-удобни за 
използване са П - образните кухни и кухните с остров. При тези 
кухненски форми пътищата между отделните кухненски зони са 
най-кратки. Едноредовите и Г - образните кухни не са идеални, но 
могат да бъдат оптимизирани с подходящо разпределение на 
кухненските зони. В случай, че помещението ви позволява, ние ви 
препоръчваме П - образната кухня, кухня - остров или С - образна кухня.

.............................................

..................

..................

60 - 30 - 10

PREGO
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След като красивият изумруден нюанс бе 
определен от института Pantone за цвета 
на 2013 година, той завладя както света 
на модата, така и тенденциите при 
интериора. А откровено казано 
независимо от приложението му, всеки 
път ни кара да го обожаваме…
 
Наситената зелена тоналност през тази 
година е супер актуален акцент в 
обзавеждането на дома, затова днес 
решихме да ви дадем няколко хитри и 
лесни идеи как може да внесете свежест 
и колорит във вашето жилище. Ако 
искате смарагдовото да присъства в 
интериора ви, просто аранжирайте с 
няколко възглавници в ефектната 
тоналност или други детайли като 
свещници, вази. Присъствието на 
модерно кресло в изумрудено също е 
много актуално през тази година. Цветът 
стои елегантно дори за завеси в 
дневната. Стари скринове и всякакви 
мебели с винтидж звучене ще изглеждат 
чудесно, ако ги освежите с нова боя в 
аристократичната зелена гама! За 
по-смелите и авангардни натури 
препоръчваме дори да боядисат в 
изумрудено една от стените в някоя от 
стаите. Важно е да изберете стена, която 
ще бъде добре осветена от светлината, за 
да подчертаете интензитета на 
разкошния нюанс. Картина или 
фотография с акценти в същия цвят ще 
кореспондира добре в този вариант.
 
Не е нужно много, за да внесете нов 
живот във вашия дом! Създавайте 
естетика навсякъде около себе си с 
малко средства и много креативно 
мислене!
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Човешкото око вижда 
повече зелено, отколкото 
който и да било друг цвят 
от спектъра,” казва 
Leatrice Eiseman. “Той е 
също така цветът на 
растежа, обновяването и  
благополучието — никой 
друг цвят не показва 
повече възраждане от 
зеленото.”
Изумрудено зеленото е 
толкова балансиран цвят, 
а балансът е нещо на което 
се обръща внимание.
В домовете зеленото е 
почти неутрално и може 
да допълни всичко 
останало. Съчетава се 
добре с беж0во, черно, 
синьо, дори с жълто, 
твърдят експертите.

ИЗУМРУДЕН РАЗКОШ
В ИНТЕРИОРА
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Изумрудено зеленото е 
цветът на 2013 г. обяви 
компанията Pantone.
“Вече дойде времето на 
зеленото”, каза Leatrice 
Eiseman, изпълнителен 
директор на Pantone Color 
Institute. “Зеленото е 
най-преобладаващият цвят 
в природата.



Британците от SCP презентираха своята 
иновативна и ярка колекция от плетен 
текстил за мебели, декоративни 
възглавници, пуфове и килими на 
изложението в Милано.
Дона Уилсън работи на свободна 
практика в Hackney като дизайнер на 
много различни продукти за SCP, 
включително мебели, килими и 
възглавници, както и текстилен дизайн.
SCP е марка, базирана в Hackney, която 
се занимава с  промишлен дизайн. От 
1985 г. насам работи в колаборация с 
едни от най-добрите дизайнери в 
бранша като Терънс Уудгейт, Константин 
Грчич, Балзак от Матю Хилтън или 
Джаспър Морисън.
През 2009 г. Дона Уилсън предлага 
закачлив отговор на проблема със 
случайното сядане, като проектира сет 
от три ниски меки слолчета, наречени 
пуфове, тапицирани, предназначени да 
внесат малко мекота, интимност и цвят в 
дома. Всеки пуф се прави ръчно и се 
пълни със 100% рециклирани РЕТ 
влакна, напомнящи на сегментите на 
портокал. Тапицерията също е 
проектирана от Дона Уилсън в 
Шотландия. Изработена е от 100% 
агнешка вълна, като е използвана 
традиционна техника за плетене. 
Тапицериите на Дона Уилсън са само 
един от многото проекти, направени от 
нея за SCP.

TEX
TILE D

ESIG
N
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1
БРИТАНСКИ 
ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН В 
МИЛАНО

www.scp.co.uk

2

desense текстилен дизайн
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*1-8 модели на SCP 
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2

7
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4
Вдъхновението за колекцията води 
началото си от традиционните къщи с 
лодки на остров Нюфаундленд. 
Извитите дървени плоскости 
подражават на чакълените сгради на 
острова.
Диванът Берта от Дона Уилсън е 
вълнуващ съвместен проект между 
Уилсън, SCP и Shorefast - фондация от 
остров Нюфаундленд. 
Всички продукти на SCP се произвеждат 
в държави от Европейския съюз. Така 
например тапицерията на туфоните е 
произведена в Шотландия.



ЕЛЕОНОРА 
ИЛИЕВА, 35 год.
управител

Подобен въпрос, лично на мен, ми звучи 
сходно на това да те попитат: За или 
против карането на кола? или за или 
против интернет? Причината социалната 
мрежа да е толкова популярна е, че 
свързва хората и им дава възможност да 
споделят всичко, което те пожелаят! И те 
го правят. Връзките между тях са реални, 
отношението също. Емоциите, които 
споделят, са истински, макар и 
виртуално. Ние всички сме едно и 
възможността да откриеш уникалността 
на всеки един човек във фейсбук е 
незаменима. Да споделиш себе си и да 
видиш другите. Забелязала съм, че почти 
всички се осмеляват да бъдат себе си 
повече виртуално, отколкото реално. 
Можете ли да ходите и да показвате в 
реалния живот на хората около вас всяко 
нещо, което вълнува душата, сърцето 
или тялото ви? Трудно, а се и оказва, че 
сте ограничени в контактите си реално, 
докато във фейсбук можете да откриете 
милиони неща - хубави, лоши, всичко. Да 
видите хората повече, отколкото реално, 
да усетите мечтите, страховете, любовта 
или омразата им по начин, невъзможен 
реално. Как бихте се лишили от 
възможноста да общувате под каквато и 
да било форма? Да бъдеш себе си, да 
отвориш вратата на малкия си личен свят 
смело за другите без страх, да научиш 
нови неща, да се докоснеш до 
уникалността на света и хората - 
безценно.

1

de инфо
Страната ни заема 57-мо място 
измежду 213 страни в света по 
брой на регистрираните в 
социалната мрежа 
потребители, показват 
данните към септември 2012 г.
Около 2,5 млн. българи, което 
представлява приблизително 
1/3 от населението, имат 
профили във Фейсбук. 
Средностатистическият FB 
потребител споделя 90 броя 
съдържание месечно (снимки, 
линкове, бележки и др.). Ако 
Facebook беше държава, щеше да 
е 3та по големина в света.
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Елеонора Илиева

ЗА И ПРОТИВ
ИНА 
БАНЧЕВА, 22 год.
студент

Възникването на този въпрос е 
провокирано от неразбирането на 
по-голямата част потребители на 
„ролята” на Фейсбук. Замисълът на тази 
социална мрежа е да предостави 
възможност на потребителите да 
обменят информация помежду си 
(касаещи училище, университет, работа 
и др.), да откриват хора със сходни 
интереси, да уплътняват свободното си 
време с игри и различни развлечения. За 
съжаление 10-те минути във фейсбук 
скоро прерастват в час/два, докато на 
края всяка възможна минута се прекарва 
във фейсбук. Тази зависимост има много 
тежки последици за хората. На първо 
място се нарушава техният социален 
живот. Започват да предпочитат 
контактуването пред монитора вместо 
живия контакт. Така те губят уменията си 
за комуникация, губят увереността си 
при контакт в реалния живот и това се 
получава, защото пред мониторите те са 
такива, каквито биха искали да са, а в 
реалния живот трябва да са такива, 
каквито са. Качването на лична 
информация във фейсбук е също един от 
големите проблеми и недостатъци. 
Излагането на показ на личния живот 
може да доведе до непредвидими 
последици, тъй като сигурността на 
данните е минимална и е невъзможно да 
се контролира достъпа на криминално 
проявени личности. Забраната на 
фейсбук, както е в някои страни, не е 
решение на проблема. По-скоро трябва 
да се помисли, как по-пълноценно да се 
ангажира вниманието особено на 
младите хора сред природата или извън 
къщи - клубове, лагери и различни 
организации. Призивите към родителите 
да упражняват контрол над 
присъствието на децата си във фейсбук е 
просто смешно, тъй като в повечето 
случаи самите родители са пристрастени 
към „живота” във фейсбук. 
Съвременните младежи са 
интелигентни, умни и вместо да им се 
забранява каквото и да било (фейсбук, 
интернет) по-добре би било да се 
ангажира тяхното внимание в друга 
насока.

2

Ина Банчева



Катерина Ганчева

АЛЕКСАНДЪР
КОЙНОВ, 39 год.
директор на 
продукция

Фейсбук е социална мрежа, която лично 
на мен ми позволява да поддържам 
връзка с хора и роднини, с които нямам 
постоянен контакт. Времето, което 
прекарвам във там не е много, поради 
натовареността на работата ми, но пък и 
малкото такова го използвам да се 
развличам и информирам за случващото 
се около мен. Никога не съм се 
притеснявала, че някой може да 
злоупотреби с личните ми данни, които 
съм публикувала в социалната мрежа. 
Причината е, че добре подбирам хората, 
с които общувам, а и социалната мрежа 
предлага достатъчно възможности да 
държим недоброжелателите в 
информационно затъмнение. Поради 
всеобхватната информация, която 
предлага фейсбук, не случайно го 
наричат "клюкарник". И понеже жените 
са известни с това си качество, тази 
мрежа едно добро средство за масово 
разпространение на клюки. Какво бихме 
правили без фейсбук?

АТАНАС
ВЕЛИКОВ, 32 год.
фотограф

Животът в социалната мрежа е тясно 
свързан с този, който живееш, не може 
да си много активен във фейсбук, а навън 
да не си деен. Не одобрявам активност 
само във фейсбук. Аз го използвам доста 
често, организираме си групи и срещи, 
на които се виждаме лично, обменяме 
опит и знания! От началото на годината 
група ентусиасти - любители на 
фотографията, се събираме да снимаме 
всяка седмица, организираме се през 
фейсбук. Също така за срещи на кафе и 
обсъждане на предстояща изложба или 
фотосъбитие фейсбук отново е толкова 
подходящ.  Да, вярно е, че фейсбук 
отнема много време и някои го мислят за 
загуба на време, но това е удобен начин 
да си в течение с нещата, които стават с 
твоите приятели и да поддържаш връзка 
с тях. Особено е полезно, ако човек има 
много хобита като мен: фотография, 
маунтинбайк, фреерайд и слалом 
ролери, воден и планински туризъм, 
оффроуд автомобили! Включваш се в 
местната група или създаваш такава и 
следиш и вземаш дейно участие по 
събития и дискусии. Информация за 
концерти, театрални, балетни и оперни 
постановки и актуални промоции по 
заведенията най-бързо получаваш във 
фейсбук. DESENSE_17/03          21
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Атанас Велоков

КАТЕРИНА 
ГАНЧЕВА, 24 год.
експерт маркетинг

Имам профил в социалната мрежа 
фейсбук от около 4 години. Отначало се 
регистрирах от любопитство. В 
последствие намерих много мои 
приятели там. Фейсбук ми помага да 
контактувам с близки и познати, които са 
от други градове или извън страната. За 
личните си данни в мрежата не се 
притеснявам, тъй като подбирам 
приятелите си, а и има достатъчно опции 
за ограничаване на информацията. 
Фейсбук е първото място, където се 
публикуват случващите се събития в 
страната, в повечето случаи - още преди 
обявяването им от медиите. В тази 
връзка мога да кажа, че ми е потребен и 
за научаване на новини. Използвам 
социалната мрежа всеки ден, през 
свободното си време, предимно за 
развлечение. Подкрепям и мнението за 
хората, които „живеят за Facebook”. За 
тях това е станало начин на живот. 
Живот, който според мен може да бъде 
определен като живот зад маска. Против 
съм точно поради гореспоменатата 
причина. Facebook продължава да взема 
нови и нови жертви. Проблемът е, че 
младото поколение не осъзнава това и 
твърде голяма част от ежедневието им 
бива пропилявана зад монитора, 
кликайки поредния Like бутон. Всичко 
има своите плюсове и минуси. Към този 
момент, поне за мен, предимствата нa 
Facebook са повече от негативите.

 ЖИВОТА във фейсбук
РАДИНА
РАШКОВА, 24 год.
счетоводител



ЛАБОРАТОРИЯ и ЦЕНТРАЛНА ПРИЕМНА/РЕГИСТРАТУРА:
Адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 66 (Стоматологична п-ка), ет. 1, каб. 122, Телефон: 082/834 256, 
0885 883655
Факс: 082/826-836
Работно време: От понеделник до петък, От 7:30 до 18:00 ч.; Събота от 8:00 - 13:00 ч.
ФИЛИАЛИ: ПРИЕМНА/РЕГИСТРАТУРА № 2, Адрес: ул. „Независимост“ № 2, 2 етаж (до ДКЦ 1)
Телефон: 0885 681 793
ПРИЕМНА/РЕГИСТРАТУРА № 3, Адрес: Дружба 3, срещу бл. 10, Телефон: 0885 352 278
ПРИЕМНА/РЕГИСТРАТУРА № 4, Адрес: ул. „Рига“ № 35 (в сградата на ДКЦ 2), 2 етаж, каб. 55, 
Телефон: 0885 071 830
ПРИЕМНА/РЕГИСТРАТУРА № 5, Адрес: ул. „Муткурова“ № 42, (срещу СБА), Телефон: 0885 681 795
ПРИЕМНА/РЕГИСТРАТУРА № 6, Адрес: гр. Сливо Поле (в сградата на бившата поликлиника)
Телефон: 0885 681792
ПРИЕМНА/РЕГИСТРАТУРА № 7, Адрес: гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 81, Телефон: 0885 681 794
Работно време: от понеделник до петък от 8:00 до 13:00 ч.



Лицензирано лечебно заведение;
Интегриран лабораторен информационен процес;
Гарантирана конфиденциалност;
Уникална баркод идентификация на всички обекти;
Безопасно вземане на кръв с Vacutainer;
Резултати - всеки ден;
24 часова услуга за получаване на резултати през 
Internet;
Утвърдени международни лабораторни методики и 
апаратура.
В лаборатория Здраве се прилагат и развиват 
високотехнологични иновационни решения в 
областта на лабораторната диагностика, 
организацията на работа и обслужване. 
Непрекъснато се разширяват диагностичните 
възможности чрез нови лабораторни тестове и се 
обновяват съществуващите с нови по-съвременни и 
надеждни методики и апаратура.

Лабораторията организира 
домашни посещения за обслужване 
на пациенти по домовете на 
територията на гр. Русе. Телефон за 
заявки: 834-256; 0885-883-655, 
понеделник - петък: 8:00 - 17:00 ч.

CIBALAB СПОКОЙСТВИЕ
5 ВИДА ИЗСЛЕДВАНИЯ - 47.70 лв.... ЗА ДА СТЕ СПОКОЙНИ!* СПИН* Syphilis (Wass)* Хламидия Trach IgG* Хламидия Trach IgM* Хепатит B

CIBALAB ЛЕЙДИ И ЛЕЙДИ ПЛЮС

Cibalab ЛЕЙДИ - 4 ВИДА ИЗСЛЕДВАНИЯ - 49.70 лв.

... ЗАЩОТО ВИЕ СТЕ ДАМА И ТОВА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 

ВАЖНО!

* 
LH

* 
Prolactin

* 
FSH

* 
Estradiol

Cibalab ЛЕЙДИ ПЛЮС - 5 ВИДА ИЗСЛЕДВАНИЯ - 61.70 лв.

* 
LH

* 
Prolactin

* 
FSH

* 
Estradiol

* 
Testosteron
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БУТИК ЗА ЦВЕТЯ 
ГАРДЕНИЯ 
предлага:
* оригинални бутикови идеи с живи цветя
* богат избор на екзотични и стайни 
растения
* озеленяване на домове, офиси, заведения и 
тържества
* подръжка и обслужване на озеленените 
обекти
* изпълнение на индивидуални поръчки и 
аранжировки
* доставка в България и чужбина
 

ПОДАРЕТЕ стил и изисканост!
С БУТИК ЗА ЦВЕТЯ ГАРДЕНИЯ

EDITED BY

GARDENIA



Може ли да сме алергични към 
Juvederm®? 
Тъй като не съдържат животински продукти и тъй 
като тялото приема хиалуроновата киселина като 
своя, нежелани реакции към Juvederm® не са 
съобщавани до сега. Не се препоръчват за пациенти, 
алергични към Лидокаин.

За какво се използва?
- Попълване на назолабиални гънки или "линии на 
смеха";
- Попълване на глабеларни линии между веждите 
("гневна бръчка"); 
- Попълване на "марионетни" линии в ъглите на 
устата;
- Премахване на тъмните кръгове под очите, чрез 
попълване на хлътването;
-  Под долния клепач ("неоперативен очен лифтинг");
-  Увеличаване на устните;

Какви са страничните ефекти? 
Кръвонасядане и кратко зачервяване рядко се 
срещат. Неравности и отоци в областта на 
инжектиране са значително по-рядко с Juvederm, 
отколкото с други филъри, но все пак се случват. Не 
са известни сериозни нежелани реакции, свързани с 
използването на продукта.

Какво мога да направя, за да се 
подготвя за лечение? 
Трябва да избягвате употребата на алкохол, аспирин, 
витамин Е, гинко билоба и други лекарства, които 
могат да причинят разширяване на кръвоносните 
съдове и по-лесно посиняване на кожата.

ФИЛЪРИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ 
ЗАМЕСТИТЕЛИ, КОИТО 
ВЪЗСТАНОВЯВАТ ЕСТЕСТВЕНАТА 
ПЪЛНОТА НА ЛИЦЕВИЯ КОНТУР. 
ТЕ СА ПОДХОДЯЩИ  ЗА 
УГОЛЕМЯВАНЕ НА УСТНИТЕ И 
ЗАПЪЛВАНЕ НА ЛИЦЕВИТЕ 
ГЪНКИ. ЕФЕКТЪТ МОЖЕ ДА ТРАЕ 
МИНИМУМ 6 МЕСЕЦА.

Д-Р ДАНИЕЛА
ГРОЗЕВА ЗА
ПОСТАВЯНЕТО 
НА ФИЛЪРИ 

SK
IN

 CA
RE

Ще останете изненадани в каква степен тази 
относително бърза и безболезнена процедура ще 
подобри начина, по който Вашето лице изглежда и ще 
възвърне младежкото Ви излъчване.

Какво е Juvederm®? 
Juvederm® е 3-Д инжекционeн пълнител от 
неживотински произход, създаден в лаборатория.     
Той съдържа хиалуронова киселина - материал, който 
се намира в ставите, органите и кожата на всички 
живи същества. Това е сложен въглехидрат, който 
поддържа триизмерна форма в организма, чрез 
привличане и задържане на голям брой водни 
молекули. Сред многото естествени функции, 
хиалуронова киселина поддържа обема на кожата и 
нейната хидратация. С напредване на възрастта, ние 
губим хиалуронова киселина от кожата и тя губи 
своите обем и структура. Инжектирането на 
Juvederm® в кожните гънки и бръчки заменя тази 
структура и обем.

Каква са предимствата?
Juvederm® съдържа висока концентрация на 
кръстосано свързана хиалуронова киселина. 
Juvederm® е по-мек и по-малко вискозен. Има 
по-малко отоци и неравности, и по-малко болка с 
Juvederm®, отколкото с други използвани филъри. 
Ефектът на Juvederm® също така би трябвало да 
продължи около осем месеца, в сравнение с 6 за 
другите продукти с този ефект.

Подобрената визия се забелязва почти 
мигновено, независимо от частичния оток и 
зачервяване. 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
Кабинет – Русе, 
ул. Независимост 
2, ет. 2, 
Понеделник-
Петък
от 8.00-13.00ч.;
Бизнес Парк Русе,
Sport & Beauty 
Club RHEA 
всеки ден от 
16.00-18.00ч.
тел.: 0888 594 144
drgrozeva@abv.bg
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desense мода

1 дамскa чанта MARTINI 
от изкуствена кожа, 60 лв 
2 дамски клъч MARTINI 
от естествена кожа, 125 лв  
3 дамски обувки MARTINI 
от естествена кожа, 95 лв 
4 дамски обувки MARTINI 
от естествена кожа, 105 лв 
5 дамски обувки MARTINI 
от естествена кожа, 105 лв 
6 дамски обувки MARTINI 
от естествена кожа, 95 лв
7 дамски обувки MARTINI 
от естествена кожа, 89 лв  

гр. Русе, ул. Борисова 15 
ул. Aлександровска 70

MARTINI
LADIES LEATHER SHOES AND BAGS1
2

5
6

NEW!

4
3

inspired by macaroons...

7
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В новата колекция на STELLA BELCHEVA ще 
намерите най-хитовите цветове в модата за 
2013 - меките тонове на зеленото, ярко 
синьото, лимоновото и маково розовото. 
Както на всички вече ни е известно, 
изумрудено зеленото ще бъде цветът на 2013 г. 
Именно този цвят е описан от специалистите в 
Института Pantone с думите: „Жив. Сияен. 
Тучен… Цвят на елегантност и красота, който 
разбужда чувството ни за баланс и хармония.”  
Ние бихме описали всички цветове, 
използвани в колекцията на STELLA 
BELCHEVA по същия начин – земни, топли и 
свежи. Изберете рокля във вашия цвят и 
посрещнете пролетта с очарование и 
вдъхновение. В най-женския месец от 
годината си подарете стил, заредете с енергия  
сетивата си и те ще ви дарят с много слънчево 
настроение. Модерната жена е винаги 
уверена!

ПРОЛЕТТА ПРИСТИГА 
С ЦВЯТ

ÐÎÊËß 

ÏÐÅÃÚÐÍÈ ÌÅ

ÍÀ ×ÅÐÍÈ ÒÎ×ÊÈ

JEANS L
OOK

EDITED BY

магазин в Русе: 
ул. Олимпи Панов 14,  

комплекс Евас, ет.1
тел.: +359 887 54 95 05

www.stella-belcheva.com

STELLA BELCHEVA
f  a  s  h  i  o  n      h  o  u  s  e
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inspired by macaroons...
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себеизразяване е ключът в 
предстоящата инициатива, която ще се 

проведе във формата на уоркшоп в 
няколко последователни уикенда. В него 
може да се запише за участие всеки, 
който обича фотографията и я 
практикува в свободното си време,  
желае да научи от професионалистите 
Николай Колев и Георги Кехайов, 
графичен дизайнер и художник, повече 
от кухнята или просто изпитва нужда  да 
бъде полезен и да помогне за общата 
кауза. След проведения уъркшоп, 
всички заснети кадри от участниците ще 
бъдат подредени в изложба и оценявани 
на сайта на проекта. Най-харесаната 
фотография ще  бъде отличена с 
награда, която е достатъчно 
стимулираща всеки участник да покаже 
най-доброто от себе си. 
Най-интересните снимки ще бъдат 
подредени в изложба и отпечатани на 
картички. Част от приходите в цялата 
кампания ще бъдат дарени на социална 
институция.

ЗАПИШИ СЕ И УЧАСТВАЙ!
WORKSHOP - КОНКУРС
ПРЕЗ ОЧИТЕ НА РУСЕ
Година след стартирането на дейността си, Дизайн център Десенс е на път да 
реализира една своя дълбоко обмислена идея, вдъхновена изцяло както от основната  
концепция за съществуването му, така и от смисъла на посланието й. В този проект 
обект на всички тези усилия е градът, в който всички ние живеем, градът, който носи 
в себе си загадъчния дух на аристократизма, вплетен деликатно в съвременния 
модерен израз на поколението ни. Русе не спи! И всички участници в предстоящия 
проект имат пълна свобода да го докажат с действията си. 

desense workshop P
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Y
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Фотографията като средство за  

Да бъдеш пример за 
подражание в днешно 
време е не само 
предизвикателство за 
човека, но най-вече 
въпрос на лични 
убеждения и принципи. 
Проектът, който 
стартира Десенс, носи 
посланието за помощта в 
социален аспект, за 
професионализма в  
работата, за любовта 
към изкуството и 
желанието за нови 
знания и умения. 

С КАКВО ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ?

Основни хардуерни познания, избор на 
обективи. 
Формиране на концепция за фотосесията и 
нейното прилагане. 
Къде да търсим вдъхновение? 
Стрийт и фотогография в градска среда, 
запечатване на момента. Как да се 
подготвим за снимки? 
Как да намерим себе си и да формираме 
собствен стил?
Композиция, атмосфера, естетика, работа 
със светлина и как да се придаде 
творчески момент на една снимка, 
разговор с модела, разбиране, психология, 
стил, настроение, изграждане на сцената, 
Кога да снимаме, в зависимост от избрано 
място и климатични условия; използване 
на естествената светлина.
Camera RAW (съвременната „тъмна 
стаичка“), работа с Photoshop, и как да се 
обработи една снимка според посланието 
и концепцията.
Обработка на снимката с raw-конвертор 
(съвременната „тъмна стаичка“).



само140 лв

3 WEEKENDS 
PHOTOGRAPHY 
WORKSHOP - CONTEST

     6. - 7.4.
13. - 14.4.
20. - 21.4.

6.04. - 7.04. - представяне на участниците в workshop-a; тема: 
запознаване с основите на фотографията и поставяне на първата задача.
13.04. - 14.04. - анализ на резултатите от поставената задача; тема: 
композиция и работа със светлина
20.04. - 21.04. - анализ на резултатите от поставената задача; тема: работа 
с Photoshop

ПРЕЗ ОЧИТЕ НА РУСЕ

*Цена на Workshop - Конкурс “През очите на Русе”: 140 лв
*Заявка за участие: info@desense.eu

TEMA//////////////////

ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ ДО 31.3.2013 НА:

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
ПРЕЗ АПРИЛ

info@desense.eu



ТЕНДЕНЦИИ В ГРАФИЧНИЯ 
ДИЗАЙН ЗА 2013
Голяма част от работата на графичните дизанери 
е да намерят начин техният печатен и уеб дизайн 
да отговаря на тенденциите на пазара. 
Посланието, което се предава чрез рекламите, 
трябва да е ясно и и да бъде възприето бързо от 
потребителя. Основният инструментариум на 
дизайна - типографията, илюстрациите, 
фотографията и цялостната композиция и 
цветове, логично търси и следва промените в 
новите условия.

ИЛЮСТРАЦИЯ
Много графични дизайнери вече 
избягват използването на така 
наречените „stock graphics”, които могат 
да бъдат купени в интернет и използват 
ръчно рисувани графики в своите 
проекти. Такъв вид графики правят всеки 
дизайн много по-различен и уникален. 
Ръчно рисуваните елементи от дизайна 
помагат на дизайна и на посланието в 
него да се забелязва и отличава.

ТИПОГРАФИЯ
В печатната реклама очакванията на 
специалистите от бранша е грънч и ретро 
типографията да продължат да бъдат 
популярни и през 2013 година. 
Ръкописните шрифтове също се 
завръщат и предлагат разнообразие от 
свобода и четимост, с елементи на 
забавно – класическа естетика.

desense графичен дизайн

МИНИМАЛИСТИЧЕН ДИЗАЙН
Докато минимализмът не е нищо ново за 
графичния дизайн, наблюдаваме 
тенденция към минимализъм и в обема 
текстово съдържание в полза на 
по-големи изображения и използване на 
удебелени букви с по-голям кегел. 
Очевидно повечето дизайнери са 
съгласни, че изчистеният графичен стил 
предава по-силно цялостното послание 
на рекламата.

ФОТОГРАФИЯ
Преекспонираните кадри се използват 
все повече в дизайна, който виждаме 
днес. За много хора такива снимки са 
грешка на фотографа или дизайнера, но 
всъщност това са кадри, които са част от 
посланието и много добре премерена 
доза естетика. Тяхното ретро внушение е 
един чудесен начин за създаване на 
усещане за носталгия и копнеж.

ТЕКСТУРИ
Добавянето на текстури в графичния 
дизайн, особено Web дизайна, привлича 
вниманието, а и е начин да се създаде 
обемност в двумерното пространство. 
Грънч текстурите, зърнестите текстури, 
ръчно изработените текстури и детайли, 
добавят дълбочина в проекта и често се 
използват за постигане на релеф, 
осезаемост и артистичност в печатния 
или Web дизайна.
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Във всяка работна среда съществува 
формална комуникация. Проблемите 
при нея в повечето случаи могат да 
бъдат породени от недобър обмен на 
информация между работодатели и 
служители, чести изненади в 
работата, ненавременно 
информиране за нови решения и 
планове, неяснота за причините за 
вземане на решения. Лошата 
комуникация  води до изолираност 
от процеса на вземане на решения, 
неразбиране или несъгласие с 
наложените задължения и 
възникване на въпроси като „Това 
защо е моя работа?”. Тези проблеми 
водят до неефективен работен 
процес и разрешаването им е от 
съществено значение. Доказан 
метод за отстраняването им е 
създаване на атмосфера, в която 
всеки отделен член може да бъде чут 
и да му бъде позволено да изрази 
открито мнението си, излагайки 
своите аргументи. Свободно 
дискутиране на проблемите с цел 
извличане на полезни изводи е също 
ефективен начин за подобряване на 
психоклимата в работната среда. 
Трудности се срещат при 
откриването и отстраняването на 
причини за възникването на лоша     

неформална комуникация. Не рядко 
подбудителите на тези проблеми 
живеят с едно фалшиво ”Аз”, добре 
опаковано според очакванията на 
другите, което ги потиква към 
самозаблуди, неавтентични и 
престорени преживявания, 
поведения и отношения. Някои от 
тях избират модела на „тих тормоз”. 
Това са хора амбициозни, но не 
дотам компетентни. Техните подходи 
са манипулиране, постоянна 
критика, отправяне на непрекъснати 
обвинения, конфликтност,  
изнудване и цялостно саботиране на 
работата. Обектите на такова 
отношение са популярни и харесвани 
хора, компетентни, интелигентни, 
честни и чувствителни към 
неделикатност и несправедливост, 
лоялни и доверчиви, екипни играчи, 
хора, проявяващи търпение и 
толерантност. Манипулаторите са от 
най-честите причинители на 
затруднена неформална 
комуникация. Те се страхуват 
най-много от излизането на яве на 
некомпетентността и 
неспособността им за адекватни 
реакции. Критикуването на околните 
е опит да се прикрие собствената 
неспособност за справяне с 

поставените задачи или ситуации. 
Отправянето на обвинения е 
проекция на собствената 
неадекватност, като така не се налага 
да се понася самостоятелно 
отговорността за неорганизираност 
в работата и лоши работни 
отношения. Създаването на 
конфликти цели отвличането на 
вниманието от собствените прояви 
на некомпетентност. Изнудвщите са 
хора, които не умеят да поемат 
отговорност, емоционално незрели 
са, но са амбициозни и искат да се 
радват на похвали и успехи. На 
практика имат ниска самооценка и са 
неуверени. Изпитват постоянен 
страх да не се изложат. 
Определянето на психологическия 
профил на подбудителя на лоша 
комуникативна среда е важна стъпка 
към разрешаването на проблема. За 
целта се изискват добри 
психологически познания.  
Организирането на тиймбилдинги, 
партита и други форми за 
сближаване в екипа са в редица 
случаи недостатъчно ефективни. 
Успешното идентифициране и 
разрешаване на гореспоменатите 
проблеми изисква добър 
психологически подход. 
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desense be smart

Психология в офиса
Случвало ли ви се е да регистрирате обстановката в офиса наситена с напрежение, все едно „с 
нож да го режеш”, а всички се преструват, че нещата са наред? 
Наблюдавате ли нежелание за работа, липса на мотивация у служителите, чести и 
неконтролируеми конфликтни ситуации? Установявате, че нещо не е наред, но ви е трудно да 
го формулирате. В повечето случаи причината е проблемна комуникация между членовете на 
екипа.

Татяна 
Жекова - 
психолог 
и психо-

терапевт





Д-Р КРАСИМИР МИЛАНОВ - орална хирургия, 
имплантология, пародонтална хирургия

ЧАСТЕН КАБИНЕТ:  
ул. Николай Здравков 4, ет. 2, спирка Чайка, завод Арда
Само с предварително записване на: 
тел.: +359 887 212 982

консултации с д-р Амос Яхав-Израел, консултации с водещите специалисти по лицева и орална хирургия: 
проф. Угринов, д-р Павел Станимиров (болница “Св. Анна” - София).
Д-р Миланов извършва операции в умбал “Св. Анна” - София, клиника “Глава и шия” (лицево-челюстна и 
орална хирургия).

аботи с имплантна система mis, zimmer, 3d диагностика planmeca,  

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАРОДОНТАЛНА 
ХИРУРГИЯ

Р

Д-р Красимир Миланов е завършил 
стоматологичния факултет на МУ 
София през 1996г. До 2001г. работи 
във  военна болница в гр. Русе, а от 
2000г. работи на частна практика. 
2008-2012г. завършва специалност 
Орална хирургия при 
републиканския специалист по 
лицево-челюстна хирургия проф. 
Угринов в болница "Св. Анна", София 
и доц. Факих, факултет по дентална 
медицина, София. Член е на БЗС, 
член на сдружението на оралните и 
лицево-челюстни хирурзи, 
специалист по орална 
имплантология. Посетил е 
множество научни форуми, 
специализации и конгреси в 
България, Италия, Турция, 
Швейцария, Франция и Германия.
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Пиърсингът
като форма на 
себеизразяване
Малко хора знаят, че за пиърсинг на носа се споменава за 
първи път в Библията. От Стария завет става ясно, че 
телесните украшения са считани за признак на красота и 
богатство, особено що се отнася до бедуинските и 
номадските племена. В библейските времена пиърсингът е 
знак за статус и привлекателност. Римските центуриони 
пробивали зърната на гърдите си, за да демонстрират 
издръжливост и мъжество. По този начин те доказвали и 
предаността си към Римската империя. Пиърсингът като 
символ обединявал и сплотявал армията. Дори великият 
Юлий Цезар е имал пробити зърна, с което демонстрирал 
както своята издръжливост, така и принадлежността си към 
легионите, които командвал. В Древен Рим е познат и 
гениталният пиърсинг, на който били подлагани 
гладиаторите – роби. От една страна, това било начин да 
бъдат предпазени половите им органи в боя - те бивали 
прикрепвани чрез халка и ремък към тялото. Освен това 
пиърсингът не позволявал на роба да прави секс без 
съгласието на своя собственик. С навлизането на света в 
мрачните векове на Средновековието интересът към 
пиърсинга замира, а църквата заклеймява тези практики 
като греховни. С разцвета на Ренесанса обаче интересът 
към пиърсинга се възражда отново. В епохата на Ренесанса 
жените не желаели да бъдат засенчвани от мъжете и 
започнали да носят дълбоки деколтета и да си пробиват 
зърната на гърдите, за да демонстрират своите бижута. 
Скоро започват да носят верижки и дори нанизи от перли, 
провесени между двете зърна. В днешно време 
най-екзотично се приема пиърсинг на езика. Той може би е 
най-безболезнената процедура от изброените. Обикновено 
се дупчи по средата на около 2 см. от върха на езика. 
Задължително е процедурата да се извърши от 
професионалист, защото езикът е мускул, през който 
минават вени и нерви и засягането им е крайно 
непрепоръчително. Обикновено след операцията (траеща 
около 1 - 2 минути) езикът се подува и добива двойно 
по-голям размер от нормалния си. Зараства за 2 - 3 
седмици. Неприятно последствие от пробиването на езика 
е загубата на голяма доза вкусови рецептори.
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Пиърсингът е древна 
форма на себеизразяване, 
която немалко култури са 
практикували в една или 
друга епоха от развитието 
си. В древния Египет 
пиърсингът е белег на 
социален статус и 
елемент от красотата на 
индивида. Първите данни 
за боди пиърсинг са от 
намерена мумия с пиърсинг 
на ухото от 4 000 – 5 000 г. 
преди Христа. 

*Бразилката Илейн Дейвидсън е жената, 
притежаваща най-много пиърсинги по лицето и 
тялото си в света. През 2000 г., когато Книгата на 
рекордите Гинес ѝ присъжда титлата, тя има 462 
пиърсинга, от които 192 са по лицето. През 2009 г. тя 
има вече 6005 пиърсинга, като над 1500 от тях са 
"вътрешни".
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desense be traveler
ЛЕДЕНА
АНТАРКТИДА
На този континент се падат 90% 
от леда на планетата. 
Антарктида е и най-доброто 
място в света, ако се 
интересувате от метеорити. 
Тъмен метеорит на фона на 
блестящия бял лед и сняг е 
радост за очите на търсещите 
природни послания от Космоса. 
Студените и сухи условия в 
района на „Сухите долини” в 
Антарктика са близки само на 
условията на Марс, тествани от 
НАСА по време на мисията 
Викинг - първата мисия на Марс. 
На Антарктида ви очаква голямо 
разнообразие от пингвини, 
арктически морски птици, 
огромни тюлени, бавно влачещи 
тела по сушата. 

АНТАРКТИДА 
Магия, привличала от векове най-смелите духове на 
планетата! Могъщи планини от лед, разбиващи се с 
трясък, придобил дори собствен термин - “арктически 
звук” и уникален животински свят. Да плаваш сред 
водите на Уеделско море край Антарктическия 
полуостров е едно от най-емоционалните 
изживявания за всеки търсещ дълбоки и силни 
усещания. Не винаги може да се мине 
отвсякъде, някъде каналите са блокирани от 
масивни блокове белота, другаде айсбергите 
се движат прекалено бързо, но това е част от 
приключението, след това промъкване през 
ждрело от огромни скали и глетчери. С повече 
късмет можете да посетите бивша британска 
изследователска станция, наскоро превърната 
в най-отдалечения и интригуващ музей в света, 
служещ и за пощенска станция! Заради близкия си 
контакт с фауната, слизането на брега носи 
емоционален заряд, който всеки пази до сетния си час. 
Вечер, с чаша отбран коняк, в компанията на хора, които 
остават за цял живот близки на душата ни, можете да 
прекарате часове в слушане на истории за десетките 
смели изследователи, преследвали неизвестното. Когато 
експедициите се провеждат през дългите летни дни - 
температурите през деня са около и над 0 градуса, а 
моментът е върхов за наблюдение на дивия живот - 
колониите пингвини са най-многобройни, китовете се 
наблюдават в невероятни количества, тюлените са на 
припек масово по бреговете, а ятата огромни албатроси 
съпътстват кораба почти постоянно. 

Ако обичате 
пешеходните преходи, 
можете да се изкачите 
от Baily Head по 
билото до залива 
Whalers.  

de инфо

Ако посетите остров 
Deception може да видите 
горещи извори, изоставена 
китоловна станция, 
хиляди морски птици и 
Доминикански чайки, кафяв 
и Южнополярен 
морелетник. 
Буревестниците (вид 
арктически птици) 
гнездят в руините на 
китоловната станция в 
залива Whalers. 

de инфо

FIND YOUR ICED PLACE
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ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА СТОТИЦИ РУСЕНЦИ

Танцово училище „КУКЕРИ” за 
дванадесета поредна година отвори 
врати. Да се твърди, че е точно училище 
е малко претенциозно, но е факт, че то се 
явява като притегателен център за 
стотици русенци, решили да разтоварват 
от проблемите на деня чрез танцуване. 
Там е и мястото с най-подходящите 
условия, където клубните членове се 
забавляват до насита, потропвайки 
някое много популярно или по-сложно 
българско хоро. Не един или два пъти те 
са събирали погледите на завистливи 
зрители на площада или в русенски 
заведения, демонстрирайки наученото в 
училището. А то дотолкова се е 
разрастнало, че  на  всеки 3- 4 месеца, 
започвайки отначало  предлага 
обучение за нови групи според 
възможностите на всеки желаещ -  в 
обособените седем различни 
степени/нива. Освен десетките 
най-популярни български хора от всички 
етнографски райони, в танцово училище 
„КУКЕРИ” се изучават още салса, 
меренге, ча ча, валс, танго, джайв, 
сиртаки, рок и много други обичани 
танци. 

ИСТОРИЯТА

През 1982 година хореографът Цецко Колев създава и продуцира вече 30 години фолклорна 
група „Кукери”, представила в 28 различни страни от целия свят някои от най-добрите 
образци на българския музикален и танцов фолклор. Към професионалната група има 
създадена школа за всички възрасти, на които се предлага обучение както за високо 
изпълнителско майсторство, така и за тези, срещнали за първи път танцовото 
изкуство. През 2001 г. той преобразува формата на преподаване в „Кукери” на желаещите 
да се учат да танцуват, като създадената нова структура приема името „Танцово 
училище”. KUKERI
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ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ГРАФИЦИТЕ: тел.: 0887 51 15 07

www.dance-koukery.com            

ТАНЦЪТ КАТО ТЕРАПИЯ

Уникално и може би първо и единствено 
в страната по своя си формат и методика, 
предлагащо една забавна терапия за 
хора, преминали вече ученическата си 
възраст.  Това, че няма възрастови 
ограничения за участниците, на които се 
предлага да се докоснат до всички танци 
на едно място, както и фактът, че 
разполага със собствена модерна и 
функционална база, посрещнало досега 
над  3500 свои члена, с което не може да 
се похвали нито един танцувален клуб в 
България,  прави танцово училище 
„Кукери” едно предпочитано място за 
много русенци и гости на града ни. От 
началото на месец април танцово 
училище „КУКЕРИ” започват да 
посещават участниците в новите групи 
за начинаещи, както и в останалите нива. 
Всеки би могъл да се включи, ако има 
желанието да се движи колкото може и 
колкото краката го държат. Там няма 
уроци, домашни и изпитвания, няма 
предварително записване и всеки е 
добре дошъл. Достатъчно е да си вземе 
чисти обувки и да отиде в новата сграда 
на „Придунавски булевард” 32 (до 
автобусната спирка на хотел Рига), за да 
забрави за определено време болежките 
и проблемите, които ни преследват  
всеки ден.

KUKERI
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desense be fitBE FIT 
+КОЗМЕТИЧНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Екстрактът от хайвер е 
идеалната съставка в 
продуктите за грижа за 
кожата, поради факта, 
че стимулира 
регенерирането на 
клетките й. 
Изследванията 
доказват, че хайверът 
предпазва кожата от 
замърсяване, почиства 
я, без да я изсушава и 
подпомага 
производството на 
естествен колаген от 
тялото, поради 
високото си съдържание 
на протеини и 
аминокиселини, 
структурирани по 
начин, по който науката 
не може да ги изкопира 
точно. Това прави 
хайверът уникален.

Най-популярни са хайверът от сьомгови риби - 
червен хайвер, считан за един от най-изискани 
деликатеси, както и хайвер от есетрови риби - 
черен хайвер, достигащ рекордни цени. Има 
три основни вида на червения хайвер: хайвер 
от кета, от горбуша и от нерка. Хайверът от 
кета има най-големите зърна - 4-5 мм, 
светло-оранжев цвят, добър аромат, нежен, 
леко воднист вкус. Подходящ е за сандвичи и 
сосове. Хайверът от горбуша има среден 
размер зърна, около 3-3.5 мм, 
наситено-оранжев цвят с по-твърди зърна от 
кетови. Има силно изразен аромат на хайвера 
и наситен вкус. Пасва идеално на топли 
палачинки и има широко приложение в 
японска и италианска кухня. Хайверът от 
нерка е с най-малки зърна - около 3 мм. Има 
подчертан ярко червен цвят и изключително 
изразен аромат на хайвера и леко горчив вкус. 
Пасва идеално с водка или бяло вино.
Наскоро нашумял и вече най-скъп хайвер – 
златният, се извлича от есетровата белуга 
албинос, риба със забележителната 
дълголетност, достигаща до сто години. По 
закон цветът на зърната зависи не само от 
вида на рибата, но и от нейната възраст. 
Колкото по-възрастна е тя, толкова по-светъл 
е хайверът. На цвят е златисто-кехлибарен, 
често се предлага в позлатена опаковка на 
цената от 25 000 долара за килограм. Логично 
е слабо разпространен, а годишно в Европа се 
продават не повече от 25 килограма. Още 
по-рядък от него е белият хайвер, който се 
получава от риби като треска и сельодка.

ХАЙВЕРЪТ - 
НАЙ-СКЪПАТА
ХРАНА В СВЕТА

+

+

+

Наред с трюфелите, хайверът има славата на една от най-скъпите храни, синоним 
на изискан ордьовър. От 24-те вида есетра, които съществуват, пет живеят в 
Каспийско море. Само четири от тях произвеждат ядлив хайвер (най-известният 
вид, от които, е белугата). Черният хайвер е доста по-скъп заради това, че е 
по-трудно достъпен от червения. 
Състав на хайвера:
Хайверът се счита за най-хранителният рибен деликатес. Съдържа само 270 
калории на 100 г, което го прави ниско калоричен. В 100 г хайвер се съдържат 25,3 г 
протеини, 17 г мазнини, 4 г захар, 440 мг холестерин. 

P.S. WE LOVE
 

CAVIAR!



Как да приготвим разбит хайвер? 

Продукти: 400 мл олио + 150 мл топла вода + сок от 1/2 лимон + 1 

глава лук - пасирана или настъргана + хляб – 2-3 филии сух, само 
средата 

се добавя олио около 20-30 мл. След 3-4 пъти добавяне на олио се сипва 
малко вода, отново олио. Накрая се прибавя сокът от лимона и 
наситненият лук. Хайверът трябва да е добре узрял. Съставките за 
оригиналния тарама хайвер са: 100-120 г предварително осолен 
хайвер, 500-700 мл олио, 1 брой сух бял хляб, сокът на 1 лимон, 1/2 глава 
настърган лук. Приготвя се и Тарама салата от 100 г бяла или червена 
тарама, средата на 1 бял хляб (700 гр), 50 мл зехтин, 2 скилидки чесън 
или 1 глава кромид лук, както и сок от 1 лимон. По желание може да се 
добави и 1/2 кг сварени картофи.

Х

РЕЦЕПТА

В света за най-квалитетен, вкусен и съответно най-скъп се счита руският 
хайвер. Най-ценени са хайверите белуга, осетра и севруга, наречени според 
съответните руски наименования на видовете есетри. Значителният улов на 
тази риба става в северните части на Каспийско море. Счита се и за една от 
най-екологичните.  
На второ място по качество и цена се нарежда иранският хайвер. Произвежда 
се от същите риби, но в южните части на Каспийско море и не е така 
популярен. 
Изтънченият маниер на поднасяне на хайвер предписва той да бъде сервиран, 
заобиколен от късчета лед и със златна, рогова, перлена или дървена лъжица. 
Никога не се използва сребърна, защото този метал променя вкуса на хайвера. 
Ползи от хайвера:
Хайверът е определян като един от най-питателните продукти, а по 
калоричност превъзхожда млякото, месото и много храни. Хайверът е богат 
на органични съединения, жизнено важни за човешкия организъм. 

Хлябът се натрошава и се намокря леко на течаща топла вода. Към 
него се прибавя хайверът и се разбива с пасатор. Постепенно 

червен хайвер,
16,90лв,
www.madeinoregon.com 

червен хайвер от Исландия,
15лв,
www.imperialcaviarhouse.com

сет Цар Николай,
цена по запитване,
www.tsarnicoulai.gostorego.com

сет от черен и червен 
хайвер,
75лв,
www.finefoodspecialist.co.uk 
 

+



Галина Иванова
юрист 

"Ооо, каква късметлийка"- бих реагирала 
първоначално. Но със сигурност след 
това бих се огледала, дали не са на 
някого около мен и липсва ли такъв 
човек, бих ги взела, без да се замисля. А 
какво ще направя? Ако се замисля за 
това, сигурно ще искам да са с поне още 3 
нули отзад, но имайки предвид, че са с 
две нули, ще ги прибера и няма да ги 
изхарча, докато не си харесам нещо, 
което много силно искам или имам 
нужда от него.

Райна Кекова
дилър в казино

Ако намеря 100 лева на улицата, първото 
нещо, което ще направя, е да се зарадвам 
страшно много. После бих се огледала да 
не би някой човек да си ги търси, все пак 
може да са му последните пари. В крайна 
сметка ще отида да си купя някакво 
хубаво бижу и ще се почерпя с 
приятелките ми.

Тони Гамейски
юрист

Всеки би се зарадвал да намери 100 лв, 
дори и по-малка сума, естествено без 
известен притежател. Щастието от 
късмета, сполетял ме на улицата, ще 
споделя с най-близките ми хора. Няма да 
ги похарча за себе си. Ще се почерпим за 
здраве и ще се надявам, който ги е 
загубил, да му се върнат двойно поне.

Йонка Керчева
търговец  

Честно казано, бих се изненадала, ако ми 
се случи такова нещо. Естествено много 
бих се зарадвала, не заради парите, а от 
факта, че в този момент ми е проработил 
късметът. Що се отнася до това, какво 
бих направила с тези пари, като се има 
предвид, че всъщност в сегашната 
ситуация в страната 100 лева не са никак 
много и не биха били достатъчни за кой 
знае какво, може би бих се поглезила с 
някоя спа процедура или пък 
романтична вечер с любим човек. 
Каквото и да е, важното е да е нещо, 
което да ме накара да се почувствам 
добре, а как точно, зависи от самия 
момент.
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Какво бихте направили, ако намерите
100 лева на улицата?

design factory

Филип Рацов 
студент

100 лв е относително малка сума и 
първото, което ми идва на ум, е да ги 
върна на ... но на кого? Какво бих 
направил с част от сумата: Ще помогна 
на приятел или човек в нужда. С другата 
част бих задоволил своите лични нужди. 
Мисля, че повечето хора на моята 
възраст биха направили същото!



desense
design factory

Хотел Сити Арт 
ул. „Велико Търново” 5

Хотел Cosmopolitan   
“Добри Демиров” 1-3

Хотел Анна Палас
ул. „Княжеска” 4 
Хотел Бистра и Галина  
ул. “Хан Анспарух” 8 
Хотел Кристал 
ул. „Николаевска” 1 

Книжарница Хеликон
ул. “Александровска”  50

Хотел Рига
бул. „Придунавски”  22 
Хотел Космос
бул. „Борисова”  122 

Бутик Little Black Dress 
ул. “Раковска”  

Арт клуб 
ул.  „Алеи Възраждане”  1 

Клуб Криминале
ул.  „Александровска „  35

Планет фууд 
ул. „Александровска” 69 
Пикадили 
ул. “Александровска” 73

Прего - шоурум 
ул. “Цар Калоян” 11 А

Книжарница  Сиела
Mall Rousse

Дон Вито Корлеоне 
жк. Дружба 3,  бл.  „Норд” 
Доходно здание 
пл. “Свобода” 4
Дентално студио Димитрови 
бул. “Скобелев” 46, ет. 1
Дентална клиника Дукови
ул. “Симеон Велики” 18
ул. “Петко Д. Петков” 9А
Дартек
ул. “Раковска” 11

Мястото
ул. „Александровска” 97 

Магазини LBY
ул. „Борисова” 49
ул. “Александровска” 8
ул. “Градстон” 5 

М-ни Темпо 
Mall Rousse
ул. “Александровска” 64 

Сладкарница Неделя 
ул. „Борисова” 1 
Студио LPG DERM 
ул. “Райко Даскалов” 3  
Стената 
ул. “Александровска” 14  

Стъпката 
ул. “Никола Здравков”   

Стела Белчева - бутик 
ул. “Олимпи Панов” 14
к-с Евас, ет. 1   

HAPPY 
пл.  „Свобода” 4 

BIG BOB 
ул. „Райко Даскалов ” 1

Кръстникът  
ул. „ Янтра” 16, бл. Дав 1
 

Книжарница Пингвините  
ул. ”Александровска” 26
 

Какао 
Парк на младежта 

Sofa
Mall Rousse
ул. “Александровска” 74

Салон за красота 
Elegance
ул. “Асен Златаров” 5

ÀÄÐÅÑÈ Â ÑËÅÄÂÀÙÈß 
ÁÐÎÉ

Лаборатория Здраве -  
“Ние измерваме здравето!”

be traveler: Многоликата Азия

be 
t: Маслините - средиземноморският
деликатес

на разпространение в град Русе

А

Б

К

Ла Страда
ул. „Александровска ” 73
бул. „Липник” 121Д 

Л

Х

Фризьорски салони
Галка
ул. “Дондуков-Корсаков” 19
ул. “Александровска” 97

Фризьорски салони
Нина Йорданова
ул. “Плиска” 43
ул. “Борисова” 72
ул. “Солун” 25
ул. “Доростол” 72
Фризьорски салони
M-G
бул. “Ген. Скобелев” 60 
бл. “Радост” 
Фризьорски салон
Юлия Георгиева
бул. “Цар Освободител” 16 
 Фиоре 
Мега мол, Русе
ул. "Независимост" 3
 
 

Фризьорски салон
Волена
пл. “Свобода” 7
Форум
бул. “Липник” 62,
бл. Ангел Главчев 

Фитнес зала Три-сет
ул. “Плиска” 98

Фитнес зала Сила
ул. “Алеи Възраждане” 32 

Фитнес зала Ялта 
спортен к-с Ялта

Ф

П

Офис 1 
ул. „Константин Иречек”  5

ОК офис 
ул. „Драма”  1

О

Рома 
ул. “Църковна 
независимост” 16 
Реа 
Бизнес Парк Русе 
бул. “Липник” 123 

Ред Лейбъл 
ул. “Янтра” 

Р

С

Д

Империал
бул. “Липник” 88
Интериор 46-шоурум
бул. “Липник” 62
Интеграл
бул. “Цар Фердинанд” 1

И

контакт за реклама:
тел.: 
e-mail: info@desense.eu

0887 50 70 05

Адмирал  
ул. „Славянска” 5 

М-ни Мартини
ул. „Александровска” 70 

М
Туристическо бюро
City tourist 
ул. „Александровска”  71

Туристическо бюро
Албена тур 
ул. “Княжеска” 35 

Т







desense

desense
business coffee & lounge

...КЪДЕТО КАФЕТО
УХАЕ НА БИЗНЕС!

www.desense.eu

тел.:  +359 / 886 212 500
co�ee@desense.eu
Бизнес Парк Русе
Сграда А, етаж 1
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