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Скъпи читатели, на всеки от нас  
постъпките са  понякога продиктувани от 
смелост и ентусиазъм, понякога – от 
снизхождение или по принуда. Затова с 
въпроса ни на стр. 40 в този брой, ние ви 
припомняме, че винаги, всеки от нас има 
избор. „Силните хора са преди всичко 
търпеливи. Търпението означава  да 
сдържаш склонността си към седем 
чувства: омраза, обожание, радост, 
тревога, яд, мъка и страх. Ако не се 
поддаваш на седемте, тогава си 
търпелив, ще постигнеш същността на 
нещата и хармония с вечността.” - пише 
Джеймс Клавел в „Шогун”. Когато става 
дума за любов, никой никога не остава 
празен заради това, че обича. Лъжа е, че 
ако даваме твърде много, можем да 
останем без нищо. Затова ние я даваме 
на вас – без страх и угризения и далеч от 
съвършенството. И знаейки, че то е  
достигнато, не когато няма какво повече 
да се добави, а когато няма какво да се 
премахне! Приятно четене! ED
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desense новини

ПРЕЗ ОЧИТЕ НА РУСЕ
 
„ПРЕЗ ОЧИТЕ НА РУСЕ” стартира в 
приятната слънчева сутрин на 6-ти 
април, когато в една от конферентните 
зали на Desense се събраха участници, 
организатори и лектори. Регистрацията 
започна точно в 10:00ч., след която 
всички участници се представиха и 
запознаха. На първата среща от 
предстоящия workshop-конкурс бяха 
начертани основните цели и стратегии за 
съвместната работа.  През втория ден от 
уъркшопа бяха разгледани тънкостите 
при избора на обективи и фотографски 
хардуер. Акцентът на уикенда бе темата: 
„Стрийт фотография в градска среда” – 
къде да търсим вдъхновение, как да сме 
подготвени за него и къде се крие 
тайната при улавянето на момента. 
Предстоящите дати са: 13, 14, 20 и 21 
април. Проектът носи посланието за 
помощта в социален аспект, за 
професионализма в  

работата, за любовта към изкуството и 
желанието за нови знания и умения. 
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 голяма 
награда от Photo pavillion, която е 
достатъчно стимулираща всеки участник 
да покаже най-доброто от себе си. 
Спонсорът е подготвил приятна 
изненада и за всеки участник в конкурса.  
Най-интересните снимки ще бъдат 
подредени в изложба и отпечатани на 
картички. Следете за новини и повече 
информация на сайта на Дизайн Център 
Десенс www.desense.eu, както и 
създаденото събитие във facebook: 
“ПРЕЗ ОЧИТЕ НА РУСЕ” - WORKSHOP- 
КОНКУРС.
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ACER T2 СПЕЧЕЛИ 
НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН 
RED DOT 2013

Серията сензорни LED монитори ACER T2 
беше удостоена с наградата Red Dot, 
която в световен мащаб е един от 
най-престижните символи за върхови 
постижения в продуктовия дизайн. 
Наградата се връчва ежегодно на 
международен конкурс с жури от 37 
експерти по дизайн в Германия. За първи 
път тази година към журито, което 
оценява 4662 претендента в 19 
категории, се присъедини и гуруто в 
дизайна Jimmy Choo. Серията Acer T2 
беше избрана в категория „Компютри и 
информационни технологии“. С размери 
от 23 до 27 инча моделите от серията T2 
имат сребърна асиметрична стойка, с 
която потребителите регулират ъгъла на 
наклон от 30 до 80 градуса за удобство 
при използване на сензорните функции, 
особено важно по време на 
продължителна употреба. 10-точковата 
мултисензорна технология 
допълнително повишава удобството при 
работа.

НОВИЯТ JAGUAR 
F-TYPE Е 
НАЙ-КРАСИВИЯТ 
АВТОМОБИЛ В СВЕТА

Новият Jaguar F-Type спечели първо 
място в конкурса „Световен автомобилен 
дизайн за 2013 г.” след оспорвана 
надпревара с още 42 модела, 
претенденти за короната. В анкетата 
участваха общо 66 журналисти от цял 
свят, специалисти в областта на модата и 
дизайна. Удоволствието да получи 
наградата се падна на Адриан Халмарк, 
глобален директор на Jaguar. Това се 
случи по време на международното 
автомобилно изложение в Ню Йорк, 
където Халмарк изтъкна, че F-Type е 
първият чистокръвен спортен Jaguar, 
който се появява на пазара от 50 години 
насам. Директорът на дизайнерския 
отдел на британската марка Ян Калъм 
сподели, че проектът F-Type му е донесъл 
най-голямо удоволствие в цялата му 
творческа кариера до момента. Новият 
Jaguar F-Type обединява в едно 
75-годишната история на марката. 
Според мнозина това е един от 
най-красивите и вълнуващи двуместни 
автомобили, създавани някога. В 
основата на Jaguar F-Type е заложен 
най-добрият и най-лекият алуминий в 
света, от който е изградена уникална 
архитектурна конструкция. Теглото на 
автомобила е забележително 
равномерно разпределено между 
предната и задната оси, което допринася 
и за блестящите динамични 
характеристики на модела и стабилното 
пътно поведение.
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AGRO-START ЗА 
МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Бизнес център за подпомагане на малки и 
средни предприятия – Русе, партньор по проект 
AGRO-START, финансиран от Европейския съюз 
в рамките на Транснационална програма за 
сътрудничество, събра на 29-ти март в 
Конферентни зали  Десенс фирми от секторите 
животновъдство и градинарство и 
организации, подпомагащи тези сектори, на 
първата среща с местни заинтересовани страни 
в секторите животновъдство и градинарство. 
Срещата бе открита от Зам. Областния 
управител на Област Русе, г-н Веско Маринов, а 
темите бяха представени от д-р Ивайло 
Христаков от Русенски университет «Ангел 
Кънчев», доц. д-р Божидар Колев от Висшето 
училище по агробизнес и развитие на 
регионите – Русе и Катя Горанова, 
Изпълнителен директор на БЦП МСП и 
предизвикаха огромен интерес сред 
присъствалите над 50-ма участника в срещата.

КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ОТ 
ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ 
 
Фирмата проведе на 2-ри април в Конферентни 
зали Десенс семинар, на който покани земеделски 
производители от Русенския регион. 
Присъстващите се запознаха с новостите  в 
предлаганите от фирмата продукти и 
предизвикателствата при отглеждането на 
овощни култури. Tимак Агро България ЕАД е 
филиал на френската Група Рулие и вече 7 години 
предлага на българския пазар висококачествени 
продукти с марката ЕС торове. В края на 
презентацията бяха представени и резултати от 
приложението на продуктите на Тимак Агро 
България. Гостите имаха възможността да 
споделят своите впечатления, както и да отправят 
своите въпроси към представителите на фирмата 
на последвал обяд в Кафе Десенс.

ИНТЕЛИГЕНТНИ 
РЕШЕНИЯ ЗА КЪЩАТА

На 14-ти март в Конферентни зали Десенс се 
проведе семинар-презентация на тема 
„Интелигентни решения за къщата”. Домакини 
на срещата бяха три от водещите фирми в 
сектора: Wienerberger, PipeLife и Tondach. Бяха 
представени решения за керамични стени, 
керамични покриви и вътрешноградни системи. 
Семинарът беше посетен от над 50 госта, които 
размениха своите идеи и пректи на коктейла 
след презентацията.
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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.



Кухни PREGO... в твой стил!
Новата Regina е проектирана да се доказва…

Бляскаво осветление, което следва всяка елегантна извивка на Regina

Regina е създадена с единствената цел да осигури истинско неподправено удоволствие в 

кухнята… Революционен интуитивен модел, който ще Ви накара да се почувствате 

различни и модерни …

desense продуктов дизайн
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С помощта на Prego можете да реализирате 

Вашата кухня мечта. 

Regina е луксозна система за обзавеждане на 

кухнята.

Изпитайте удоволствие от кухнята, в която 

всичко е по ваша мярка.

Готови композиции за бар в разнообразни и 

функционални форми

DESENSE_18/04        11

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

ПРОФЕСИОНАЛЕН СВАТБЕН 
ЕКИП „ДА И ДА“  

Предлагаме пълна или частична сватбена 
организация. Вие избирате доколко  да 
участваме в планирането на вашата сватба, а 
ние подхождаме към тази задача 
артистично, креативно и компетентно. 
 
ОСВЕН ТОВА:

ОРГАНИЗИРАМЕ ОРИГИНАЛНО И  
ИЗПЪЛНЯВАМЕ АРТИСТИЧНО 
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СЪБИТИЯ ОТ 
РАЗЛИЧЕН МАЩАБ 

И ОЩЕ:
ДЕКОРАМЕ  ЕСТЕТИЧНО, ХАРМОНИЧНО, 
ЗАПОМНЯЩО СЕ…

ЗАЩОТО:

СМЕ ОРГАНИЗИРАНИ , НЕСТАНДАРТНИ, 
ОПИТНИ, ТЪРПЕЛИВИ, КОМУНИКАТИВНИ 
ИЗОБЩО ХОРА, КОИТО РАБОТЯТ ХОБИТО 
СИ…

А ВИЕ:

ПРОСТО НИ СЕ ДОВЕРЕТЕ.

Елате ни на гости в нашия нов офис в гр.Русе 
на ул. Константин Илиев 5-7, а 
предварително можете да ни се обадите на 
телефони +359 888 018 186 и +359 885 948 
111. Разгледайте и нашите сайтове: 
www.svatba-ruse.com и www.aspeкtruse.com.
Електронните ни адреси са:
• daida@svatba-ruse.com
• office@aspektruse.com

the wedding 
planner
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НОВО 
ПРОЛЕТНО/
ЛЯТНО 
МЕНЮ
COMING 
SOON
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ЗНАЧЕНИЕ НА 
ЦВЕТОВЕТЕ В 
ДЕТСКАТА СТАЯ 

В този брой на списанието ще обърнем 
внимание на интериора в стаята на 
малките сладури. Средата, в която 
отрастват децата, е от голямо значение 
за тяхното възпитание, развиването на 
въображениетo, емоциите, ума, 
творческите импулси. Затова е много 
важно да подходите креативно към 
детската стая, където вашите малчугани 
ще играят. Трябва внимателно да 
подберете правилната гама, защото 
цветовете стимулират емоциите и 
енергията. Според психолозите през 
първите две години е добре да изберете 
спокойни тонове като слонова кост, 
пастелно жълто, гълъбово сиво, бледо 
синьо. Едва след тази възраст детската 
стая може да се насити с интензивни, 
весели цветове и шарени мотиви. 
Светлите нюанси на виолетовото са 
подходящи за учениците, защото 
стимулират ума и творчеството. От 
изключително значение е да избягвате 
тъмните цветове в детската стая, защото 
те действат подтискащо на психиката. 
Като цяло детската стая трябва да е 
решена в нежни, светли и чисти тонове, 
които създават хармонична среда като: 
розово, жълто, зелено, светло синьо, 
виолетово, слонова кост. Съобразете 
колорита в интериора с темперамента на 
вашето детето. За по-флегматичните и 
меланхолични натури изберете активни 
цветове и ярки предмети. Пастелните и 
нежни сини оттенъци са подходящи за 
неспокойните деца, за да балансират 
енергията им. Освен това тези багри 
укрепват организма на детето и 
стимулират неговото развитие.

Не пропускайте да 
попитате и вашето дете за 
неговите цветови 
предпочитания, защото 
дори от ранна възраст те 
отразяват емоционалните 
потребности на всеки човек.
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Според психолозите едва след 
четвъртата година детето 
започва да отдава значение на 
контрастите и пълноценно да 
възприема ярките цветове – 
жълто, червено, синьо. Именно 
в този период трябва да се 
използват чистите тонове, 
доколкото именно те създават 
слънчева и динамична 
атмосфера за игра.



16          DESENSE_18/04                  

desense интериорен дизайн

В този брой за пореден път ще ви 
„отведем” до дома на известен 
дизайнер. Както и друг път сме 
казвали, винаги ни е изключително 
интересно да надникнем в 
най-личното пространство на 
големите имена в модния бранш. Този 
път се спряхме на артистичния дом 
на модните фотографи Инес и Винот, 
които работят повече от 25 години в 
областта на модната фотография. 
От 1986 г. те работят заедно. Често 
организират самостоятелни 
изложби в едни от най-престижните 
галерии в света. Техни произведения са 
показвани в множество музеи.

Домът на
Инес и Вионет

АРТИСТИЧНОСТ
В ДОМА НА 
ФОТОГРАФИТЕ

Inez van Lamsweerde и Vinoodh Matadin 
са едни от най-известните фотографи, 
снимали безброй страхотни фотосесии 
за модни издания и рекламни кампании 
за марки на световно ниво като 
Yamamoto, Nina Rici, Miu Miu и Juicy 
Couture. Освен това те са семейство в 
живота и въпреки сегашното им 
поприще, любопитен факт е, че са 
изучавали моден дизайн.
Преди време холандската двойка пусна в 
жилището си списание Architectural 
Digest, затова ние решихме да ви 
разходим из дома им, който е 
изключително одухотворен, много 
креативен и артистичен – накратко: 
място, приютило творци!
Жилището, намиращо се в Манхатън, е 
съставено от два апартамента, които са 
съединени в една по-обширна мансарда. 
Vinoodh Matadin обяснява, че когато 
купуват таванското помещение, дълги 
години са се чудели как да обединят 
най-добре двете пространства, като за 
целта им помага интериорният дизайнер 
Daniel Sachs.
Домът на фотографското дуо е много 
приветлив, светъл и уютен. Дървена 
ламперия в почти всяка стая придава 
топлина и еко излъчване. Атмосферата е 
допълнена от множество емблематични 
фотографии, които вдъхват живот на 
стените. Артистичното настроение се 
допълва от огромни дървени 
библиотеки с книги, музикални дискове 
и плочи, както и етно мотиви в текстила.
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"Въртяхме се дълго около идеята да поставим големи врати 
между двата апартамента," припомня Van Lamsweerde. 
"Мислехме си за афганистански врати, после за стъклени, но 
идеята ни се оказа в задънена улица. По принцип двата 
апартамента бяха обикновени бели кубове с бамбукови подове, 
затова искахме да ги превърнем в нещо различно от бял куб."



Креативният френски моделиер Жан Пол 
Готие реши да развие таланта си и на още 
едно поприще. Той създаде страхотна 
линия за обзавеждане на дома. 
Дизайнерът си сътрудничи с парижката 
компания за мебели и текстил „Lelievre“, 
която работи още с марки като Missoni, 
Kenzo и Sonia Rykel. Тази новина беше 
съобщена още през миналата година, а 
ето че вече можем да видим резултата от 
първата интериорна колекция на Готие. 
Екстравагантност и елегантност се 
преплитат във всеки един детайл. 
Определено творенията, които е създал 
моделиерът, носят категоричния му 
почерк. Той е пренесъл десените и 
материите от собствените си модни 
колекции при аксесоарите и текстила за 
дома. Колекцията включва красиви 
възглавници, завеси, килими, кувертюри 
и други предложения с емблемата на 
Jean Paul Gaultier. Виждаме 
най-различни флорални и геометрични 
принтове в ярки нюанси. Тъй като 
линията е замислена още през 2012-та, 
когато дизайнерът беше повлиян от 
годината на дракона, се открояват 
дръзки щампи в тази стилистика.
„Това сътрудничество има за цел да 
събуди света на интериорния дизайн за 
едно авангардно творчество, което 
обикновено е запазено за висшата мода”, 
коментира Emmanuel Lelièvre.

TEX
TILE D
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1
АВАНГАРД В ТЕКСТИЛА 
ОТ ЖАН ПОЛ ГОТИЕ 

2

desense текстилен дизайн
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*1-7 модели на Жан Пол Гоетие 
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МАРИЯ 
АНГЕЛОВА, 26 год.
деловодител

Като човек, минал веднъж по този път 
под брачното венчило и в последствие с 
разпаднал се твърде скоро брак, може би 
трябва да съм песимист и до някъде е 
така, но не съвсем! Отблъскващото за 
мен в тези церемонии е балканския и 
по-скоро български маниер. Нека да не 
бада разбрана погрешно, уважавам 
традициите ни и се старая да ги почитам, 
но смятам, че обикалянето на булката 
при булчинското хоро с някаква украсена 
кошничка с цел освен подаръците, които 
гостите са предвидили за младото 
семейство, да "откопчим" още някой лев, 
е голяма глупост, а за мен беше и голямо 
неудобство. Не съм особена 
привърженичка на сантименталните 
моменти пред сто човека, 90% от които 
са дошли да хапнат и да пийнат за "наше 
здраве". От друга страна, честно казано, 
обичам сватбите от всеки тип, искрено се 
забавлявам и се радвам за 
младоженците. Лично аз никога не съм 
била от жените, които са си мечтали за 
рокля като на принцеса и огромна 
сватба, но нещата се стекоха точно така, 
което още повече затвърди мнението ми, 
че това не е за мен. Година след това 
нещата приключиха с бърз развод. Това 
отново показва, че бракът не е гаранция 
за дълго и щастливо съжителство. В 
момента живея с човек, с когото нямаме 
сключен граждански брак, но 
съжителството ни е три пъти по-дълго от 
семейния ми живот. 

1

de инфо
Сократ е казал „Ожени се при 
всички случаи. Ако избереш добра 
жена, ще бъдеш щастлив. Ако 
вземеш лоша жена, ще станеш 
философ”. Дори да погледнем 
тази сентенция от комична 
гледна точка, някъде между 
редовете ще прозрем 
мъдростта на думите на 
гръцкия мислител. Защото е 
факт: осъзнаването, че си 
обвързан с един човек за цял 
живот те кара да погледнеш на 
него от друг ъгъл. А когато го 
направиш, променяш и 
собствената си философия и 
мироглед. 
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desense градски лайфстайлLIFESTY
LE  

Мария Ангелова

ЗА И ПРОТИВ
ЦВЕТИ 
НЕДЕЛЧЕВА, 36 год.
декоратор на събития

Естествено, че съм „за“ сватбеното 
тържество и то не заради професията ми, 
а заради емоцията, която носят сватбите. 
Емоциите са като миг! Мигове на радост, 
мигове на сълзи - пулсът на самия живот! 
За мен сватбата не е двама луди и двеста 
гладни, за мен едно сватбено тържество 
е време за споделени чувства, време за 
любов и вричане, сърцебиене, трепет, 
фантазия... Макар и да не вярвам във 
вечната любов, вярвам в мига, който 
трябва да се изживее по най-вълнуващия 
начин и за това съм „за“ красивите 
сватби, които пробуждат всички сетива. 
Във въздуха сякаш има нещо вълшебно и 
приказно. Сватбата е аромата на обичта 
между двама души. Сватбата е така 
проста в своята красота и същевременно 
така съвършена в емоцията, която носи. 
Това пътешествие е любов, сърцебиене, 
трепет, фантазия, емоция, споделяне... 
Някак ми е хубаво и лесно да съм 
щастлива, когато говоря за сватби!  
Обожавам сватбите. Имам нужда да 
усещам емоциите им. Имам нужда от 
вярата, че любовта винаги намира начин 
да ни накара да се усмихнем поне. Дойде 
ли сватбения сезон, сякаш се извисям 
над злободневието, над малките лоши 
неща и  се наслаждавам на малките 
хубави неща. На онези, които придават 
аромата на живота, които творят щастие 
и даряват надежда. Повярвайте - 
заразно е! И не на последно място, аз съм 
„за„ сватбите заради МЕЧТАТА. Може би 
всяко малко момиченце, слушайки 
любимите си приказки за принцове и 
принцеси, си мечтае някой ден да бъде 
тази принцеса! Най-красивата! Именно 
денят на сватбата носи заряда на тази 
приказна детска мечта! Особено в очите 
на една жена! На много прагматици това 
би изглеждало твърде сантиментално, 
но аз мисля, че всяка една мечта е важна! 
Ако ни носи радости, ни прави щастливи, 
дори за един ден, дори за един миг! 

2

Цвета Банчева



Виктория Филипова

АЛЕКСАНДЪР
КОЙНОВ, 39 год.
директор на 
продукция

Ами нито съм против, нито - за. Зависи от 
ситуацията, средствата, двойката... Ако 
могат да си позволят младоженците 
една нормална сватба, защо не? 
Деведесет и девет процента от жените 
мечтаят да се видят в бяла рокля някой 
ден. Аз не виждам нищо демоде в това да 
минеш под венчилото - това си е 
традиция и който иска може да я спази, 
всичко е въпрос на личен избор. От друга 
страна за мен е малко странно и крайно 
да нямаш пари, а на всяка цена да искаш 
да направиш сватба. Истината е, че с 
брак или без брак отношенията на една 
двойка с времето винаги се променят. 
Докато при едни двойки отношенията 
стават все по-добри и здрави, то при 
други се влошават. Тогава се стига до 
раздяла. И тук идва въпросът – може ли 
една сватба, една традиция, която 
варира в различните култури, да повлияе 
отрицателно върху живота на двама 
души?

ЯНИЦА
ПЕТРОВА, 24 год.
банков служител

Разбира се, че подкрепям идеята за 
сватбено тържество, стига то да е в Las 
Vegas. При условие, че двама влюбени са 
решили да отпразнувят своя приказен 
ден и имат възможността да го направят, 
аз смятам, че вълнението, радостта и 
удовлетворението трябва да са за самите 
тях. В традиционната сватбена 
обстановка с гости от около 70-100 
човека това е по-трудно постижимо, тъй 
като обикновено организатори на 
събитието са самите младоженци. 
Напрежението и суетата от това дали 
всичко минава по план влияят върху 
настроението им и те не могат да се 
отпуснат и да празнуват безгрижно. 
Вместо сватбата да се превърне в 
народно веселие, по-добре е влюбените 
да помислят за себе си. С отделените 
пари могат да си организират куп 
романтични и интимни преживявания, 
като да се оженят под вода или скок с 
парашут, или пък това да се случи на 
някое екзотично място. Все пак 
традициите вече не са това, което бяха!
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Светослава Цокова
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Яница Петрова

ВИКТОРИЯ 
ФИЛИПОВА, 23 год.
студент

Времената се менят и по стечение на 
обстоятелствата тази тема започва да 
става все по-наболяла в днешното 
общество. Много двойки смятат брака за 
излишен разход, формалност и съюз без 
особена стойност. Според мен бракът все 
още е официалното начало на 
семейството. Погледнато от символична 
гледна точка, брачните халки 
символизират неизчерпаемата любов 
между хората, встъпващи в този съюз. 
Вричат се в любов „докато смъртта ги 
раздели”. Но, както споменах и в 
началото, тези думи и като цяло тази 
традиция са загубили стойността си в 
днешно време и за това лесно може да се 
съди по високия процент на разводите. 
От практическа гледна точка бракът е 
улеснение за младите двойки при 
закупуване на имот, например, както и 
при кандидатстване на бъдещото им 
поколение за образователни институции 
– децата от законови семейства, а не 
двойки на семейни начала, получават 
предимство при кандидатстване в детска 
градина. А и все пак, едно е да 
представите човека до Вас като 
„приятел/ка, майката/бащата на детето 
ми” и съвсем по различен начин звучи 
„съпругът/съпругата” ми. Според мен, 
бракът е най-голямото признание, което 
можем да получим от човека до нас. Това 
е доброволно и напълно официално 
започване на семейство и доказателство 
за това вече не биха били само силните 
чувства на двама души, но и законът.

 СВАТБЕНОТО тържество
СВЕТОСЛАВА
ЦОКОВА, 27 год.
PR специалист



БИЗНЕС КАФЕ ДЕСЕНС
КЪДЕТО КАФЕТО УХАЕ НА БИЗНЕС

В Русе има ново място, където пиенето на кафе и здравословното хранене са на 
особена почит.
На първи етаж в Бизнес Парк Русе отвори врати първото по рода си  Бизнес кафе. 
Откроява се с характерна кухня, изтънчен интериор и подходяща за работни 
срещи или отдих атмосфера.
На закуска или на лек обяд, вече със самочувствие може да поканите бизнес 
партньорите си в Бизнес кафе Десенс.
В кафето можете да ползвате свободно и WiFi интернет, както и да доработвате 
недовършените дела от офиса. 

desense
business coffee & lounge

breakfast 8.00 h - 10.00 h | lunch 11.30 h - 14.00 h | after work coctails 16.30 h - 18.00 h



За клиентите на sport and beauty center RHEA са 
предвидени отстъпки, обозначени на картите им.
Менюто е внимателно подбрано и прецизирано, с 
претенция  да удовлетвори вашия изискан вкус.
Сандвич с риба тон и домашно приготвена маслинова 
паста, пшенични спагети с вкусен сос, салата от 
моркови, ябълки и стафиди, прясно изпечени 
кроасани с мед или конфитюр са само част от 
предложенията, които провокират да ги опитате. 
Кафе зоната е идеално място за бизнес срещи, 
кафе-паузи, партита и коктейли. Менюто на 
заведението е семпло и добре подбрано, като се 
залага на здравословното хранене. 
Предлага се и офис сървиз на територията на Бизнес 
Парка.
Кафето разполага с две конферентни зали, 
подходящи за провеждането на уъркшопове, 
семинари, обучения и презентации. При 
организиране на по-големи събития, залите и 
заведението могат да бъдат обединени, като се 
постига капацитет от 120 места.
Прилежащата тераса към кафе зоната е с площ от 230 
м2 и дава възможност не само за приятни срещи в 
работно време, но и за организирани събития след 
работно време. След 18:00 часа се организира  AFTER 
WORK PARTY.

ПРЯСНО ИЗПЕЧЕНИ БУТЕР 

КРОАСАНИ

ПОДНЕСЕНИ С МЕД ИЛИ КОНФИТЮР И ДОПЪЛНЕНИ 

С  ЧАША ПОРТОКАЛОВ ФРЕШ ИЛИ СУТРЕШНО КАФЕ

БИХА НАПРАВИЛИ ЗАКУСКАТА ВИ ИЗЖИВЯВАНЕ, 

КОЕТО ЩЕ ИСКАТЕ ДА ПОВТАРЯТЕ ВСЕКИ ДЕН.

ПАСТА КАРБОНАРА
С ВКУСЕН БЕКОН, СВЕЖИ ГЪБИ И СМЕТАНА, УМЕЛО 
ГАРНИРАНИ С ПРЕСНИ КЪЛНОВЕ ЩЕ НАПРАВИ ОБЯДЪТ 
ВИ НЕПОВТОРИМ.

Tel. +359/ 887 507 005
Business Park Rousse
part А, �. 1

КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ

БИЗНЕС КАФЕ ДЕСЕНС

ТЕРАСА
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клетъчната ДНК. Ако тези невидими промени се 
повтарят, те могат да доведат в дългосрочен период 
до поява на рак на кожата.
Ранното откриване е изключително важно за 
успешното лечение!

Кои са притеснителните белези?
1. Внезапна поява на нови бенки - В 8 от 10 случаи 
меланом се развива отделно от вече 
съществуващите бенки. Ето защо е изключително 
важно да следите за поява на нови пигментации по 
кожата на тялото.
2. Промяна в съществуващи бенки - Меланом може 
да се развие и върху бенка, която вече имате. Така тя 
се променя бързо (растеж или промяна във формата 
/цвета).
3. Методът „грозното патенце“- Обикновено бенките 
при даден човек при поява изглеждат по сходен 
начин – подобна форма, цвят и дебелина. Нова 
пигментационна лезия може да е подозрителна, ако 
е различна от останалите при нейната поява.
В случай на подозрителна бенка или такава, която се 
е променила наскоро, трябва да се консултирате 
спешно с дерматолог! Само специалист може да 
постави правилната диагноза!
Извършвайте сами оглед на тялото си!

Как да избегнем риска от 
слънцето?
- Продължителното излагане на слънце е опасно. 
Стойте на сянка. Избягвайте слънцето през часовете, 
когато то е най-интензивно.
- Не излагайте новородени, бебета и деца на преки 
слънчеви лъчи.
- Защитете себе си, бебетата и малките деца с шапка, 
слънчеви очила и подходящо предпазно облекло.
- Изберете защитен фактор (SPF), подходящ за вашия 
тип кожа. Нанасяйте фотопротекторите преди 
излагане на слънце и повтаряйте често, особено след 
излизане от водата, изпотяване или избърсване с 
кърпа.

ИЗЛАГАНЕТО НА СЛЪНЦЕ МОЖЕ 
ДА ДОВЕДЕ ДО ПОЯВА НА 
МЕЛАНОМ - НАЙ-ТЕЖКАТА 
ФОРМА НА КОЖЕН РАК, НО И ДО 
ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
КОЖАТА, ОТ КОИТО ТРЯБВА ДА 
СЕ  ПАЗИМ.

Д-Р ДАНИЕЛА
ГРОЗЕВА ЗА
РАКА НА КОЖАТА
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леко зачервяване до изгаряне II степен (с поява на 
мехури)
2. Мелазма (Хлоазма): По време на бременността 
промените в хормоналните нива водят до 
повишаване на кожната чувствителност, а излагането 
на слънце, дори и случайно, може да доведе до поява 
на пигментни петна, т.нар. „маска на бременността“.
Фоточувствителност: Парфюмите, някои растения и 
лекарства могат да предизвикат кожни реакции след 
контакт със слънчевите лъчи. В 75% от случаите това 
се дължи на UVA лъчите.

В рискова група ли сте за поява 
на рак на кожата? 
Всеки човек може да развие рак на кожата – меланом. 
Рискът е по-голям, ако попадате в една или повече от 
следните категории:
- Фототип, чувствителен към слънцето:
Много светли кожа и коса, светъл цвят на очите
- Генетична предразположеност:
Наличие на множество бенки, предишна поява на 
кожни тумори при пациента или неговото семейство.
- Тежки и повторни слънчеви изгаряния, особено 
преди 15 годишна възраст
- Навик да се употребява непрекъснато солариум за 
придобиване на тен

Проблеми, появяващи се в 
дългосрочен период:
1. Фотостареене: Повтарящото се излагане на слънце 
без защита ускорява появата и подчертава белезите 
на стареене на кожата: дълбоки бръчки, загуба на 
плътност и еластичност, пигментации.
2. Рак на кожата: Излагането на слънце без защита 
срещу UV лъчите може да предизвиква и промяна на  

ППроблеми, появяващи се в краткосрочен 
период:
1. Слънчево изгаряне: Може да варира от 

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

desense мода
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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

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ
КОЙ Е ДОКТОР 
КРАСИМИР МИЛАНОВ?
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.

НАЛИ НЯМА ДА 
БОЛИ?
Не, дори смятам, че след 
манипулацията  ще се 
върнете непременно за 
нещо друго и отново ще 
поискате същата 
анестезия.

КОЛКО ЩЕ 
ПРОДЪЛЖИ 
ОПЕРАЦИЯТА?
5 секунди. Никой не обича 
да стои с отворена уста 2 
часа.

АКО НЕЩО СЕ 
СЛУЧИ, МОЖЕ 
ЛИ ДА ВИ 
ЗВЪННА? 
Разбира се по всяко 
време, аз съм като 
телефон 112.

Д-р Красимир МИЛАНОВ
desense мода
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de

de

SPEED 

INTERVIEW

КАК РАБОТИ ДОКТОР МИЛАНОВ?
Работи с имплантна система mis, zimmer, 3d 
диагностика planmeca, 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).
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дамски обувки 
MARTINI 
от естествена кожа, 
85 лв  

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

MARTINI
LADIES LEATHER SHOES AND BAGS

NEW!
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дамскa чанта 
MARTINI 
от изкуствена кожа, 
68 лв

дамски обувки 
MARTINI 
от естествена кожа, 
105 лв 

дамска чанта 
MARTINI 
от естествена кожа, 
190 лв 

дамски обувки 
MARTINI 

от естествена кожа, 
95 лв

дамска чанта 
MARTINI 
от естествена кожа, 
175 лв

дамски обувки 
MARTINI 
от естествена кожа, 
95 лв

дамски обувки 
MARTINI 
от естествена кожа, 
69 лв

дамска чанта 
MARTINI 

от изкуствена кожа, 
60 лв

дамски сандали 
MARTINI 
от естествена кожа, 
79 лв 
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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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Свикнали сме да приемаме агресията 
като негативно чувство и толкова 
вярваме в това, че всячески се 
опитваме да я избягваме. 
Установяваме  често, че децата ни са 
агресивни. Водим ги по лекари и  
терапевти. Мислим, че не сме добри 
родители, не знаем как да 
възпитаваме, или че грешим някъде с 
нещо. В най-добрия случай, за да 
намалим тревожността си, 
приемаме, че децата ни са “продукт” 
на “новата ера”. Проблемът идва 
тогава, когато здравословната 
агресия премине в патологична- 
скрита или открита форма. Всяко 
дете се ражда с нормална 
агресивност, която го кара да се 
стреми към удоволствие и към 
осъщесвяване на своите нужди. Но се 
натъква на “маскираната”, 
“лакирана” и “облагородена” вече 
агресивност на родителите, която 
обществените и културно–морални 
норми са ошлайфали. 
Инстинктивната агресивност на 
детето се сблъсква с 
“канализираната” към 
социокултурните принципи 
агресивност на възрастните. 
Реакцията на противопоставяне в 
детето бива пречупена от тяхната 
взискателност, властност и 
авторитет. 

Несъзнаваният порив се сблъсква с 
морала и ще бъде безмилостно 
изтласкан там, откъдето всъщност 
идва – в несъзнаваното. Резултатът е 
скрита, пасивна агресивност като 
възрастен. Скритата агресивност не 
може да се забележи с просто око. 
Може да се скрива зад прекалена 
учтивост, прекалено покорство 
спрямо авторитети, скованост в 
поведението, прекомерна 
емоционалност, нервност или 
прекалено спокойствие. Тя се 
струпва в несъзнаваните подземия 
на личността, защото най-често е 
несъзнавана. Агресивният инстинкт 
може да се превърне в патологична 
форма на агресия и по заучени 
модели. Децата учат чрез 
наблюдение и подражание. И 
физически малтретираното дете, 
което бие връстниците си, а като 
възрастен - собственото си дете, е 
получило този модел от родителите 
си. Често пъти агресивният модел се 
подкрепя от обкръжаващите, става 
обект на възхищение и бива 
награждаван.  Телевизионни филми, 
сериали, екшън герои, компютърни 
бойни игри и други подобни форми, 
подкрепят съревнованието, борбата, 
битката, унищожението, убийството 
и се явяват модели за подражание.  

По този начин агресията се превръща 
в начин за получаване на някаква 
награда /възхищение, одобрение, 
власт/. Веднъж заучена или 
наследена, агресията се събужда 
след провокация.  Неприятните 
събития, усещане за изолация, 
отхвърляне, вербални обиди, 
физическа атака, по- късно и заплаха 
за репутацията и мъжествеността, 
унижението, се превръщат в мощни, 
провокиращи открита агресия 
фактори. Агресията се явява почти 
винаги  убежище на страх и ниска 
самооценка. Необходимо е да 
осъзнаваем за какво ни служи 
агресията и да изпробваме други 
неагресивни модели за повишаване 
на самооценката и справяне със 
страха. Добре е да имаме свободата 
да насочим емоционалната енергия в 
желаната посока, като изразяваме 
здравословно гнева си, като 
признаем пред себе си и близките си 
страха, обидата, болката и тъгата. 
Последиците от потискания гняв са 
депресии, риск от високо кръвно 
налягане, инфаркт. Агресията е 
сигнал от инстинктивната сфера, зов 
за промяна и търсене на нови 
решения. Ако я приемем и опознаем, 
ще можем да я държим в нормалните 
и граници. 
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desense be smart

Психология на агресията
Eдна от най-старите теории за агресията предполага, че тя е вроден инстинкт за борба. 
Според един от най-известните привърженици – Фройд, ние се раждаме с два основни 
инстинкта – сексуален и агресивен, които се намират в тясна връзка. От тук произтича и 
въпросът, дали е добре да потискаме агресията, или да я оставим естествено и спонтанно  да 
си тече в своя “енергиен ръкав”. И  дали агресията е нещо лошо или добро, след като става 
въпрос за инстинкт? 

Татяна 
Жекова - 
психолог 
и психо-

терапевт

www.studiomilen.com
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Boutique
       Gardenia
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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



4. Build with Chrome  е партньорски 
проект между Google Australia и 
производителя на конструктори Lego. 
Проектът има за цел да покаже начина, 
по който уеб браузърът Google Chrome 
може да показва 3D изображения. С този 
инструмент потребителите ще могат да 
строят собствени 3D Lеgo структури 
върху Google Maps.
5. Google Think e сайт за рекламодатели 
и за хора с професии, свързани с 
рекламата и маркетинга. От тук те могат 
да научат за нови маркетингови методи 
и стратегии и да получат вдъхновение за 
бъдещите си проекти.
6. Power Searching with Google e услуга, 
която подобрява уменията на 
потребителите за търсене в мрежата. Тук 
ще откриете ценни съвети и трикове от 
експертите на компанията и кой е 
най-добрият начин, с който да се 
доберете до нужната ви информация.
7. Google Sound Search е услуга, която е 
подобна на мобилното приложение за 
разпознаване на музика Shazam. Тя ще 
ви каже кое парче звучи в момента от 
близкото радио.    
  

G
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desense уеб дизайн
7 услуги на Google, за 
които никога не сте 
чували 

От самото си създаване американската 
технологична корпорация Google e 
известна с мощната си и изключително 
ефективна интернет търсачка. През 
годините компанията на Лари Пейдж и 
Сергей Брин работи по още много други 
успешни продукти като мобилната 
операционна система Android, браузъра 
Google Chrome и картографската услуга 
Google Maps с неговата Google Street 
View. Самата Google обаче е толкова 
разнолика, че нейните програмисти и 
инженери са създали още купища други 
продукти, чиято цел е да улеснят онлайн 
битието ни. В следващите редове ви 
представяме някои от по-неизвестните 
услуги, които феновете на компанията 
са събрали в сайта за въпроси и 
отговори Quora:
 1. Googlе Mars е картографска услуга, 
подобна на Google Earth, само че вместо 
на Земята, показва подробни карти на 
червената планета.
2. Google Scholar e вашият директен 
достъп до света на науката. Чрез Scholar 
ще получите достъп до статии, научни 
тези, книги, резюмета и съдебни 
мнения, публикувани от учени, 
професионални организации, онлайн 
хранилища за данни, университети и 
други уебсайтове. 
3. Google Art Project е сайт, който 
позволява на потребителите да 
предприемат виртуални обиколки на 
музеи и арт галерии, подобни на Google 
Street View. 
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Модните блогъри-
новите модни 
диктатори?
След като Коко Шанел даде на жените свободата да носят 
панталони, да крадат от мъжкия гардероб и изцяло 
промени облика на женския силует, дръзките промени се 
превърнаха от революции в заря, в безспирно лутане 
между класическото и ултрамодерното. И точно тогава 
модната индустрия направи рязък завой. Във века на 
модерните технологии модните геори са различни. Те са 
никому непознати, може да ги срещнете на улицата и да не 
ги разпознаете, освен ако разбира се, не следите блога им.
Модните блогъри завладяха индустрията с такава скорост, 
че вероятно те самите се чудят как започна всичко и колко 
ще продължи. Ако преди 5 години някой беше казал, че 
модата ще се създава на улицата, чрез интернет и най-вече 
чрез гласа на „народа”, едва ли някой би повярвал. Но тя 
винаги има с какво да ни изненада. Новите технологии 
разбиха ледената й обвивка и направиха стила и модните 
тенденции достъпни за всеки, защото блогърите са хора 
като нас и вас. Защото знаем, че зад красивата визия на 
филмовите звезди стои солиден екип, но когато видите 
някоя стилна блогърка, чиято визия е публикувана в 
любимото ви списание, знаете, че и вие може да 
изглеждате така без много усилия.  Бързината на 
комуникациите, обратната връзка и най-вече жаждата за 
нещо свежо в модната индустрия изстреля блогърите право 
в центъра на модната звездна галактика. Днес те се 
появяват на първите редове на всяко значимо модно 
събитие, снимат се за кампаниите на утвърдени брандове, 
публикуват се статии за тях и дори са домакини на модни 
събития в седмицата на модата в NY. Колкото и да е 
освежаващо, няма как да не се зачудим докога ще трае тази 
мания? Ще търсят ли дизайнерите вдъхновение във 
виртуалните дневници на хилядите блогъри по целия свят 
или те ще окажат просто поредното „черно”? 
Едно е сигурно, блогърите успяха да разбият закоравели 
разбирания, да разкрепостят мнения и продължават да 
вдъхновяват ежедневно. 
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Един бърз поглед към The 
Sartorialist, Jak & Jill, Garance 
Dore, The Face Hunter и 
модните хитове са вече 
пред очите ни – 
вдъхновяващи и лесно 
приложими. Личните 
модни блогове пък ни 
представят вълнуващо 
пътуване из персоналния 
стил на жени и мъже по 
цял свят, техните шопинг 
находки, участия в модни 
събития, фотосесии и 
публикации. В повечето от 
тях модните табута 
падат, а тенденциите се 
доразвиват, въпросът е 
дали блогърите са новите 
модни диктатори?



МНОГОЛИКАТА
АЗИЯ
Множество културни контрасти, 
които правят Далечния Изток 
толкова неустоима и екзотична 
дестинация. Да се гмурнете в 
ароматите, цветовете, 
вкусовете, обичаите и 
различието на хората в Хонг 
Конг, Индонезия, Сингапур, 
Китай, Малайзия, Филипините, 
Брунеи, Япония, Виетнам и 
Тайланд. Есента определено е 
нашият сезон за пътувания – 
прохладна, пъстра и далеч 
по-спокойна от лятото.
Една мащабна обиколка в 
далечна Азия: Камбоджа, 
Тайланд, Мианмар
Това загадъчно и очарователно 
пътешествие започва от 
Царството на кхмерите – 
Камбоджа, където престоят е 3 
денонощия.
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АЗИЯ 
Престоят е ситуиран в хотел в град Сием Рийп, столица 
на област със същото име. Наблизо е разположен 
известният Анкор Уат – най-големият религиозен 
комплекс в света, построен по подобие на планината 
Меру или, иначе казано, домът на боговете. 
Комплексът е забележително красив и се счита за 
изключителен образец на класическата 
кхмерска архитектура. Запазен е доста добре, 
въпреки че е строен още в началото на 12 век. 
Посветен е на бог Вишну и е служил за 
погребален храм на кралете. Отвътре стените 
на храма са изписани с барелефи, посветени 
на индуистката митология и на войните. 
Анкор Уат е известен особено с 2000-те Апсара 
танцьори, красящи храма. Специалната 
изненада за всеки участник в пътуването до Азия 
е полет с балон над комплекса, а през останалото 
време от престоя в Камбоджа ще можете да се 
насладите на разходка с лодка по езерото Тонле Сап и 
автентична кхмерска вечеря, придружена от 
традиционна танцова програма. Азиатската обиколка 
продължава с 2 денонощия в Тайланд, известен още като 
страната на усмивките и орхидеите. Приключението 
приключва с посещение в Мианмар, където нощувките са 
общо 4. Тук обаче няма да сте локализирани на едно 
място, а на няколко, кое от кое по-живописни. Първата 
нощ е в Янгон – бивша столица на страната и все още 
най-големият град тук. Пъстрите пазари и малките 
чайни, разположени практически навсякъде, както и 
множество магнетични пагоди, са сред най-интересните 
акценти в града. Последната спирка е на езерото Инле, 
където престоят е 2 нощи. Тук има редица животински и 
растителни видове, които са абсолютно уникални и не се 
срещат в никоя друга точка на света.

FIND YOUR DREAM PLACE

На цената от 1744 евро 
можете да направите 
мечтан круиз до Азия, 
посещавайки 
най-очарователните 
местенца от 
континента.

de инфо

Плаваща градина с домати, езерото Инле



desense фирмена идентичност
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лабораториите на територията на град Русе.  
При нас работят 7 лекари, всички с по една или 
две специалности, както и 18 медицински 
лаборанти. 

КАК РАБОТИМ?
Лабораторията има централна приемна и 7 
манипулационни на територията на Русе и 
областта. Внедрена е информационна 
лабораторна система iLab, чрез която всички 
манипулационни и централна приемна 
обслужват пациентите в единна 
информационна система и регистрират в 
реално време. Така осигуряваме на пациентите 
си възможност да ползват услугите на 
лабораторията в удобен за тях район и 
независимо от това къде са били обслужени 
първоначално, могат да получат резултатите си 
във всека една наша манипулационна  или да си 
ги изтеглят от интернет. Всеки пациент 
получава уникален бар-код, с който може да 
влиза в системата и да вижда само своите 
изследвания. Базата данни се поддържа за 
дълъг период от време, така че винаги може да 
се направи справка за преминал пациент. За 
още по-голяма оперативност имаме служебен 
транспорт и ежедневно по два пъти служебната 
кола минава във всички манипулационни и 
взема наличните проби, за да се изработят в 
рамките на деня и да се спазят изискванията на 
медицинските стандарти. 

Поддържаме голям набор от различни медицински 
изследвания и осигуряваме на нашите пациенти 
комплексно обслужване на едно място, без да губят ценно 
време в чакане пред няколко различни лаборатории. 
Големият асортимент от различни лабораторни 
изследвания ни дава възможност да поддържаме 
сравнително ниски и постоянни цени на нашите услуги. 
Чрез партньоство с някои лаборатории в София, като МДЛ 
Цибалаб, Центърът по заразни и паразитни болести, 
Националната генетична лаборатория и др. осигуряваме 
на пациентите извършване на редки и 
високоспециализирани изследвания, които не се работят в 

Лаборатория Здраве е създадена през 1999 г. в Русе като 
медицинско лечебно заведение, което извършва 

специализирани медицински изследвания в 
извънболничната помощ. Започнахме като клинична 

лаборатория с предмет на дейност само 
клинико-лабораторни изследвания. В последствие 

дейността ни се разшири с разкриване на нови отдели – 
микробиология, вирусология, медицинска паразитология 

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

лабораториите на територията на град Русе.  
При нас работят 7 лекари, всички с по една или 
две специалности, както и 18 медицински 
лаборанти. 

КАК РАБОТИМ?
Лабораторията има централна приемна и 7 
манипулационни на територията на Русе и 
областта. Внедрена е информационна 
лабораторна система iLab, чрез която всички 
манипулационни и централна приемна 
обслужват пациентите в единна 
информационна система и регистрират в 
реално време. Така осигуряваме на пациентите 
си възможност да ползват услугите на 
лабораторията в удобен за тях район и 
независимо от това къде са били обслужени 
първоначално, могат да получат резултатите си 
във всека една наша манипулационна  или да си 
ги изтеглят от интернет. Всеки пациент 
получава уникален бар-код, с който може да 
влиза в системата и да вижда само своите 
изследвания. Базата данни се поддържа за 
дълъг период от време, така че винаги може да 
се направи справка за преминал пациент. За 
още по-голяма оперативност имаме служебен 
транспорт и ежедневно по два пъти служебната 
кола минава във всички манипулационни и 
взема наличните проби, за да се изработят в 
рамките на деня и да се спазят изискванията на 
медицинските стандарти. 

ПЕРСОНАЛЪТ
ЗА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА НАЙ-ВАЖНИ 
СА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ.
Изхождайки от тази максима, ние работим със 
следните лекари – специалисти:
- Сектор Клинична лаборатория – трима лекари 
със специалност клинична лаборатория. В този 
отдел работят  12 лаборанти с образователна 
степет специалист.
-Сектор Микробиология – двама лекари със 
специалност Микробиология  и трима 
лаборанти.
-Сектор Вирусология – един лекар със 
специалност вирусология и един лаборант.
-Сектор Медицинска паразитология – един 
лекар със специалност Мед. паразитология и 
един лаборант.
-Сектор Клинична патология – един лекар със 
специалност Патоанатомия и един лаборант.
Лекарите и лаборантите са добри 
професионалисти, доказали се през годините. 
Всички лаборанти са обучени да работят поне 
на две работни места, така че да могат да са 
взаимозаменяеми при нужда. Така постигаме 
отпимизация на работния процес и можем да 
извършваме повече дейности с по-малко, но 
добре обучени хора. За повишаване на 
квалификацията провеждаме вътрешни 
колегиуми по различни теми, наложени от 
необходимостта в даден случай или 
общомедицински тематики. Лекарите ни 
редовно посещават курсове по съответните 
специалности, организирани от Медицинския 
институт в София и дават безплатни 
консултации на нашите пациенти. 
Осъществяваме клинико-лабораторни „срещи“, 
които макар и по телефона са от голяма полза 
за всички – и за пациентите и за техните лекари. 

КАЧЕСТВОТО
Лабораторията участва във всеки цикъл за 
външна оценка на качеството по отделите - 
клинична лаборатория, микробиология, 
вирусология и паразитология. За клиничната 
лаборатория е особено важен ежедневния 
вътрешен лабораторен контрол на качеството, 
който гарантира точни резултати, посредством 
ежедневното калибриране на апаратурата чрез 
контролните проби. Всичко се отразява в 
специален журнал за качество и се контролира 
от завеждащия сектора или друг лекар в 
отдела. Целият работен процес в 
лабораторията  - от регистрацията на пациента 
до готовия резултат - е автоматизиран.  

Благодарение на iLab – системата всички проби се залагат в съответните 
апарати за работа с уникалния идентификационен номер на пациента и 
апаратът сам разчита какво има да се работи от заложения серум. След 
изработване автоматично готовите резултати се вкарват в номера на 
пациента и така се избягва до минимум човешка грешка при нанасянето им. 
Една от най-важните дейности в работата на лаборанта е да следи за 
абнормни резултати и да отделя и изработва повторно съответните проби. 

ЗАЩО СМЕ ПРЕДПОЧИТАНИ?
-АВТОМАТИЗИРАН РАБОТЕН ПРОЦЕС
-ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
-ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ
-КОМПЛЕКСНОСТ НА ОБСЛУЖВАНЕТО
-БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА
-СПЕЦАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ДЕЦА И ПРОБЛЕМНИ 
ПАЦИЕНТИ
-ПОСТОЯННА ВРЪЗКА С ЛЕКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
-БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ НАШИТЕ ЛАБОРАТОРНИ 
ЛЕКАРИ И ОТ КОНСУЛТАНТА НА ЛАБОРАТОРИЯТА
-ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕЖКО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ
-ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
-ПРЕДЛАГАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ
-ДОСТЪПНОСТ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ ЧРЕЗ НАШИТЕ ФИЛИАЛИ В РАЗЛИЧНИ ТОЧКИ НА 
ГРАДА И В ОБЛАСТТА
-ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ МЕТОДИКИ И РЕДОВНО ИНФОРМИРАНЕ НА ЛЕКАРИТЕ ЗА 
ТЯХ ЧРЕЗ ЕЖЕМЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
-УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД ЗА ПАЦИЕНТА И ЗА ЛЕКАРИ И КЛИНИКИ, 
С КОИТО РАБОТИМ.
-ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ПО ИНТЕРНЕТ, ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ПО КУРИЕР 
ИЛИ НА МЯСТО В ЛАБОРАТОРИЯТА ИЛИ ПРИ ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР С НЕГОВИЯ 
ИНДИВИДУАЛЕН КОД.

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРИ НУЖДА И 
ПОЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ИМАМЕ НАЕТ 
ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С КОГОТО Е ОТ ГОЛЯМА 
ПОЛЗА И ЗА НАШИТЕ ЛАБОРАТОРНИ 
ЛЕКАРИ.
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desense be fitBE FIT +КОЗМЕТИЧНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ:

Маслината е известна 
със силно хидратиращо 
и подхранващо 
действие, с натурални, 
незаменими ценни 
ензими, които 
омекотяват и 
овлажняват сухата 
кожа, предпазват я от 
стареене и способстват 
за лекуването на 
различни кожни 
възпаления.
Маслиненото масло е 
продукт, който е широко 
разпространен в 
козметичната индустрия 
заради ценните си 
естествени съставки – 
витамините А, Е, B, D, K , 
които спомагат за 
обновяването на 
кожните клетки, 
задържането на влагата 
в тях и 
възпрепятстването на 
появата на бръчки.

Антиоксидантите, под формата на 
полифенолни съединения, главно 
хидрокситирозол, са другата съставка, която 
прави маслините и зехтина отличници в 
борбата срещу стареенето, рака и съдовите 
заболявания. Значителен е вече броят на 
изследванията, които доказват антитуморната 
активност на нерафинирания зехтин. Черните 
маслини съдържат 3 до 4 пъти повече 
полифеноли от зелените маслини, а всички те 
– от 4 до 10 пъти повече, отколкото зехтина.
Той е единствената мазнина, която позволява 
да бъде консумирана във вида, в който е 
извлечена от плода.
Маслините подобряват вкуса на храната и 
възбуждат апетита и затова се предлагат като 
предястие. А ежедневното приемане на 10 
маслини предпазва от заболяване от гастрит и 
язва на стомаха.
В магазините се продават зелени маслини, 
пълнени с аншоа, лимон, чушка, кисела 
краставичка и други пълнежи. Черните 
маслини не се пълнят, защото се смята, че 
техният вкус е достатъчно силен и не си струва 
да се разваля с добавки. Единствено може да 
им се извадят костилките, но кулинарите са 
убедени, че тази манипулация разваля 
качеството и вкуса им.

МАСЛИНИТЕ - 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯТ
ДЕЛИКАТЕС

+

+

+

Старогръцки легенди разказват, че маслините са дар от боговете. Богинята на 
мъдростта Атина дала на хората първото маслинено дърво. Оттогава 
средиземноморското растение е символ на мир и плодородие.
От механично пресованите маслини се получава зехтин, който е изключително 
чист природен продукт. Богат е на основни, ценни мастни киселини, които нашият 
организъм не може сам да образува, но са изключително важни. Линоловата 
киселина в зехтина помага за разграждането на предпазен слой в кожата, който 
пази от изсъхване и отблъсква вредните вещества от околната среда. Ето защо 
зехтинът се смята за "зеленото злато" - ценен еликсир за здраве и красота.

P.S. WE LOVE
 

OLIVES!



Как да приготвим хлебчета с маслинова паста? 

Продукти: 50 г зелени маслини + 4 с.л. зехтин + 50 г орехи + 1 с.л. 

течен мед + 100 г лимони + прошуто + хлебчета

 

Намазват се с маслинова паста, която се приготвя по следния начин: 
зелените маслини (50 г) се почистват от костилките и заедно със 
зехтина (4 с.л.), почистените орехи (50 г) и течния мед (1 с.л.) се 
поставят в блендер. Всичко се пасира до получаването на 
маслиново-орехова паста.Филийките се поднасят веднага, заедно с 
тънки резени хамон (100 г), прошуто или друг вид шунка. Тази закуска е 
чудесен старт на деня или здравословно следобедно хапване. 

Х

РЕЦЕПТА

Зехтинът може да се използва за всички начини на готвене! Най-добър и 
най-полезен е този, който се получава при първото студено пресоване и чрез 
използване само на механични преси, без термични и други химични процеси 
или т.нар. Extra Virgin, неговата киселинност е 0,8 %. Той се използва в суров 
вид за салати или сос винегрет, за добавка към печени и варени ястия. 
Следващият по качество е само Virgin, който също е нерафиниран, но се 
получава при втора и трета филтрация на плода и е с киселинност до 2% , 
той вече може да се използва за пържене и готвене. За готвене и пържене е 
най-добре да се използва рафиниран зехтин, обозначава се само като Olive oil 
или Pure Olive oil, тъй като той има по-висока точка на задимяване – 210˚С 
срещу 177˚С за кравето масло, 182˚С за маргарина или 188˚С за свинската мас, 
но е важно да се знае, че започне ли една мазнина да пуши, тя се превръща в 
отрова за организма и трябва да се изхвърли.

Филийките (8 филии) се изрязват с помощта на чаша, за да се 
получат кръгчета. Изпичат се в гореща фурна до златисто.  

P.S. WE LOVE
 

OLIVES!

зехтин с лимон, чесън, 
портокал, розмарин и чили,
98лв,
www.delinero.com 

маслинова паста от зелени 
маслини,
4,90лв,
www.melburyandappleton.co.
uk

+

био черен сапун с масло 
от маслини,
36лв,
www.bio4you.eu 

маслинова паста,
6,90лв,
www.allaboutyou

маслинова паста от черни 
маслини,
64лв,
www.delinero.com
 



Петър Койчев
дизайнер 

Знам ли, в такива моменти, съдейки по 
житейския си опит, постъпвам възможно 
най-неадекватно. Въпреки това обаче 
съм сигурен в следното. Ще направя 
така, че после да не кажа сам на себе си 
„По дяволите, прецаках се“ .

Йордан Недялков
инжинер

Човек винаги има избор, въпросът е 
какви ще бъдат последствията.Човек 
взема своите решениея с определена цел 
и вземането на тези решения води до 
самия избор.

Александър Алипиев
търговец

Всеки се озовава там, където е дори в 
ситуация "без избор", благодарение на 
погрешно направен избор в по-ранен етап. 
Лошото е, когато някой прави избора 
вместо теб и не ти хареса - нещо като 
политическата схема у нас. Народът е 
казал "харесва, не харесва, нямаш избор!" 
Е как? Харесваш или не - пак е избор. Да 
кажеш, че нямаш избор е оправдание! 
Избор винаги има!

Маргарита Василева
секретар  

Целият ни живот е изпълнен с избори. 
Някои от тях са направени след 
продължително обмисляне, но много от 
тях правим несъзнателно. Няма 
ситуация, в която да няма избор... 
Единственото, което зависи от нас, е да 
вземем някакво решение, т.е. да не 
бъдем апатични, като решението може 
да изглежда правилно или грешно в 
нашите очи. Според мен, колкото повече 
постъпваме така, както мислим и сме 
убедени, че трябва да се постъпим, пък 
дори да се окаже в последствие 
погрешно, толкова по-бързо се 
научаваме да се поучаваме от грешките 
си и да не ги повтаряме. Затова и 
всякакви форми на конформизъм са 
толкова пагубни за изграждането на 
индивида. Има една източна поговорка, 
която гласи: "Ако трябва да избереш 
между два пътя, избери по-трудния, той 
ще те отведе по-далеч.."
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Какво правите, когато нямате избор?

design factory

Анна Цанова 
певица

Човек сам чертае мислите и живота си, и 
ако няма избор за дадена ситуация, то 
той сам си го е направил така. Когато ми 
се случи нещо подобно, се опитвам да 
влияя върху мислите си, утвърждавайки 
няколко думички в положителна посока, 
например "Всеки ден, във всяко едно 
отношение, положението става все 
по-добро и по-добро". По този начин 
преодолявам трудните и неприятни 
ситуации и дори се старая да получавам 
удовлетворение от тях.



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

Екстериорен дизайн - терасите на 
Радилон

be traveler: Многоликата Азия - част 2

be �t: Чудото алое вера - растението на 
младостта

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
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КОМПЛЕКС 
РАДИЛОН - 
НАЙ-НОВОТО!
В забързаното ежедневие на съвременния работещ човек, по една или друга 
причина, много често отсъстват  принципите на здравословния начин на 
живот. Храненето обикновено е най-пренебрегвано в периода на работния 
ден. Редовното хранене през деня предопределя по-добра ефективност на 
работния процес. Екипът на к-с Радилон знае това и грижовно обслужва 
своите клиенти. От началото на годината комплексът е инвестирал в 
ново модерно кухненско оборудване, което гарантира качественото 
здравословно приготвяне на храната. Благодарение на иновациите в 
кухнята и новосформирания екип от професионалисти,  к-с Радилон 
разширява  капацитета на възможностите и освен обслужване на място 
предлага и фирмен кетъринг  (доставка на храна за фирми с многочислен 
персонал). Всичко това без компромис в качеството, на напълно достъпни 
цени и приятна обстановка. Уверете се сами!



РЕЦЕПТА
Инволтини Примавера 

Продукти за 4 порции: 300г пилешко филе + 
1-2 големи тиквички + 70г моцарела + 40г 

пармезан + 1 скилидка чесън + 1 кубче бульон 

+ смлян босилек + морков на лентички + 
кори за баница (1/2 опаковка)

Начин на приготвяне:
Запържват се тиквичките в тиган с малко 
мазнина (или течен маргарин), предварително 
нарязани на жулиени. Нарязват се морковите 
на жулиени като същевременно се посоляват и 
подсушават. Прибавят се морковите при 
тиквичките и се объркват на тигана още 
няколко пъти. В отделен тиган леко се запича  
предварително нарязаното на ситни кубченца 
пилешко филе. Добавя се чесънът и босилекът 
при пилето и се запържва леко. Не се допуска 
термична обработка на зеленчуците повече от 
минута; не трябва да се обработват на силен 
огън, за да се оводняват. Като се махнат от 
огъня, се прибавя моцарелата на кубчета и се 
настъргва пармезан. Омесва се плънката и се 
започва с пълненето. Желателно е да се 
използват по два листа от корите. Както се 
пълни тиквеника и баницата, така се пълнят 
корите с приготвената плънка. Завиват се на 
рулца и се отрязват изсъхналите крайчета. 
Завиват се рулцата и краят на листите се 
намазват с яйце за спойка, за да не се отварят 
при пърженето. Рулцата се слагат на тиган в 
малко олио и се запичат докато придобият 
розов цвят.  
 

Надежда Стефанова работи в комплекс Радилон от 4 години и е 
майсторката на обедната кухня от тогава. Има богат опит в 
обедни ястия. Има професионално образование по готварско 
майсторство с насоченост готвени ястия. Колегите казват за нея, 
че е „усмихната и дружелюбна и отлична в приготвянето на обедно 
меню”, „винаги всичко е изпипано при нея - от вкуса на манджата до 
малките детайли в украсата”, „дори и боб яхния да сготви, ще бъде 
представена като най-изисканото ястие”. Надежда има 25 години 
практика в бранша. Живко Камарашев работи в комплекс Радилон 
отскоро, но е добре познат в града, а и в Европа. Има 25 години стаж 
в областта и е известен е като майстор не само на готвени ястия, 
но и на зрелищни барбекю шоута, изискани вечерни ястия. Тъй като 
последните 4 години Живко е работил в Италия, последно - в 
изискан ресторант на центъра на Сан Бенедето, и тъй като 
темата на този брой е свежест, той реши да сподели една 
пролетна рецепта, която е научил в Италия, и която повечето от 
нас познават от китайската кухня - Инволтини Примавера или 
Spring Rolls на английски. 

КОМПЛЕКС РАДИЛОН
Ул. Захари Стоянов 34, жк Здравец (до у-ще 
Тома Кърджиев)
Тел. за контакти и резервации: 
082 507 407, 0895 521 292

Комплекс Радилон предлага 
доставка на храна до дома и офиса. 

+

ГОТВАЧИТЕ



бекстейдж в лабораторията  на Марисан & Колев

Офис 1
гр. Русе,  ул. Муткурова 36А

082 838898; 0877 698448; 0877 379007
082 838898

info@mgtravel.net

Oфис 2
 Гр. Русе, бул. Липник 123

 Бизнес Парк Русе, сграда А, партер
 082 840707; 0877 379008; 0888 379008

 info@mgtravel.net
 

www.mgtravel.net

MG travel

ПОРТУГАЛИЯ
РИМ
БЕЛГИЯ И ХОЛАНДИЯ 
ЛОНДОН 
РИМ 

*Тръгване от Русе. Потвърдени програми за второ полугодие 2013г.

10.06. - 17.06. 
23.06. - 26.06. 
17.07. - 24.07.
17.08. - 23.08.
05.09. - 08.09.

2013
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