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За половин десетилетие Instagram успя 
да претърпи няколко важни трансфор-
мации. Започнала като приложение за 

обработка на размазани снимки, днес мобил-
ната социална мрежа всъщност е нещо много 
повече. Instagram се превърна в платформа 
за общуване, споделяне и вдъхновение. В нея 
има немалко наистина креативни автори, а за 
някои от най-добрите от България ви разказ-
ваме в настоящия брой на SmartApps.

Повече от 
приложение
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Любимите приложения и част от 
снимките на някои от най-добрите 
българи в Instagram.



Новата визия 
е вдъхновена 
от развитието 
на Instagram 
до общност от 
фотографи.

Instagram
Шест години след старта си, 
миналия месец Instagram 
промени изцяло визията си. 
Новият дизайн включва нова 
иконка с шарен градиент, 
както и изчистен дизайн на 
самото приложение. Функ-
циите на социална мрежа, 
приложение за снимане и 
обработка на кадри, обаче 
остават непроменени.
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След шест години в Германия 
Ели се завръща в България. Три 
години по-късно е препода-
вател по немски език и казва, 
че не съжалява. Днешният вид 
на присъствието й в Instagram 
е повлиян от две посещения 
в Берлин. „Изтрих близо 500 
снимки и започнах да търся 
симетрии, линии и форми в еже-
дневието си.“ Въпреки че обича 
да снима, Елена не се определя 
като фотограф, което не й пречи 
да има фотографска изложба в 
Берлин, която продължава до 16 
юни, както и да открие изложба 
и в София на 9 юни. Вдъхновява 
се от всичко – „може да е кофа за 
боклук, сянката от някоя колона 
или просто цветна стена“. Не 
по-малко важни за нея са хората 
в Instagram, които също са източ-
ник на вдъхновение.
Любимо приложение

@_e_l_l_y_
Елена Цонова 3328 последователи
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SKRWT 
Опитите да снимате нещо 
симетрично или кадър с прави 
линии често завършват ката-
строфално. Целта на SKRWT, 
чието име се произнася screw 
it, е да поправите „кривите“ си 
кадри по възможно най-лесния 
и бърз начин. Приложението 
има богат набор от мощни 
инструменти за поправяне на 
почти всички деформации в 
перспективата.

Най-мощното 
приложение, 
с което да 
изправите дори и 
”най-кривите” си 
снимки.



Един от основателите на „Облик 
студио“, Димитър Протогеров 
дава вид на вглъбен, спокоен 
човек, който отделя време и 
внимание на всичко, с което се 
захване. Това не му пречи да из-
ползва Instagram, за да „увекове-
чавам дребните моменти и да си 
спомням за тях – като един упрек 
към забързания начин на живот 
на съвременния човек“. Социал-
ната мрежа превръща в свое 
полезно хоби, когато установява, 
че е загубил връзка със среда-
та си тук, след 7 години извън 
България. В Instagram основно 
показва красотата на града, но 
всъщност „снимките ми изцяло 
рефлектират моментното ми 
настроение“. Затова и кадрите, 
които споделя, са с цветове и 
тонове, които следват вътрешна-
та му нагласа.
Любимо приложение

@protogerov
Димитър Протогеров 3461 последователи
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Adobe  
Lightroom 
Мобилната версия на един от 
най-използваните софтуери 
за обработка и организация 
на снимки. Лесно обработвате 
синхронизираните снимки 
от всички устройства със 
софт уера и ги споделяте към 
всякакви социални мрежи.

Управлявайте и 
организирайте 
снимките си с най-
добрия софтуерен 
приятел на Photo-
shop.



Иван е на 43 години и макар 
да е един от най-популярните 
българи в Instagram, в повечето 
случаи се занимава с рисувани 
изображения. Заедно с Весела 
Данчева е част от аниматорския 
дует „Компот колектив“, който 
създава някои от най-добрите 
и награждавани анимационни 
продукции с български произ-
ход. В Instagram е „може би от 
2011 г., а може и от по-рано“, 
защото „идеята, че веднага се 
отърваваш от една снимка, пост-
вайки я, много ми хареса“. Сним-
ките му често са като от приказ-
ка, която може да се разтълкува 
различно от всеки. Точно това е 
едно от вдъхновенията му. Дру-
гото са „хората и снимките, които 
постват в Instagram“, обменът 
на снимки, които определя като 
„нещо като пътешествие“.
Любимо приложение

@ n lm 
Иван Богданов 76.9К последователи
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VSCO 
Мобилният наследник на 
колекциите филтри за Adobe 
Lightroom за настолни компют-
ри VSCO предлага някои от 
най-добрите инструменти за 
обработка на снимки с мобилен 
телефон. Освен филтрите си 
приложението е и платформа 
за споделяне на снимки, в която 
не присъстват харесвания и 
коментари.

VSCO предлага 
интуитивен и 
прост контрол 
над снимките, 
комбиниран с 
красиви филтри.



Във визитката на Вера Гоцева 
пише, че е журналист и фо-
тограф на свободна практика. 
Поглед към Instagram профи-
ла й показва, че е неспирен 
пътешественик, с афинитет към 
различните лица на природата. 
Тя е активна в Instagram от едва 
година и половина, защото 
преди това „не се бе превърнал 
в предпочитана платформа за 
мен, каквато е днес“. Профилът 
й стартира като продължение 
на сайта й, като в началото 
експериментира с качване на 
сканирани снимки, „разговаря-
не“ чрез кадри и какво ли не. 
Днес споделяните от нея кадри 
отразяват напълно това, което 
самата тя казва, че я вдъхно-
вява във фотографията като 
цяло – „гледки, моменти, хора, 
природа“. 
Любимо приложение

@lomovera
Вера Гоцева 4284 последователи
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Foodie 
Създадено с мисъл към всички, 
които обичат да снимат храна, 
Foodie разполага с 26 филтъра 
и няколко специални функции. 
Истината обаче е, че инстру-
ментите му за обработка, както 
и филтрите му са напълно под-
ходящи и за най-обикновени 
снимки на неща, които няма да 
ядете. 

Дори да не 
снимате храната 
си, Foodie 
предлага приятни 
функции и 
красиви филтри, 
полезни за всеки.
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Фокус 
върху камерите
Днес един от най-важните въпроси за смарт-
фоните ни е какво е качеството на камерата. 
Отговорът му обаче вече не е чак толкова 
лесен. Някои предлагат селфита от класа, други 
пък залагат на уникални решения в основните 
камери. Едно е ясно - мобилната фотография е с 
по-богати възможности от когато и да е.

OPPO F1 PLUS

13MP, f/2.2

Фазов автофокус

16MP, f/2.0

64GB, microSD
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HTC 10

12MP, f/1.8

Оптична стабилизация, 
лазерен автофокус

5MP, f/1.8, оптична 
стабилизация

32/64GB, microSD

LG G5

16MP, f/1.8

Втора широкоъгълна 8MP 
камера

8MP, f/2.0

32GB, microSD

HUAWEI P9

Двойна 12MP, f/2.2

Оптика от Leica, 
монохромен режим

8MP/f2.4

32GB, microSD



13MP задна камера с 
оптична стабилизация на 
изображението и лазерен 
автофокус до 
0.03 сек.

Най-тънкият в света 
смартфон с 3x оптично 
и 12х общо приближение.

16

Новият Asus 
ZenFone Zoom
Перископско зрение

РЕ
ВЮ



Гръб от 
естествена кожа 
в класическо черно или бяло.

За 3-кратен оптичен зуум 
в толкова тънко тяло, 
обективът е конструиран на 
принципа на перископа.

Двутоновата 

dual-LED Real Tone 
светкавица дава естествен оттенък 
на кожата дори на закрито.

В пакета ще намерите 
допълнителната светкавица 

ZenFlash.
17
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Samsung Galaxy J7 е
голям, мощен и 
достъпен

Вижте всичко, 
което искате, в 
страхотни детайли на 

5.5-инчовия HD 
дисплей.

РЕ
ВЮ
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Сигурен успех при 
всяка задача с 
8-ядрен 
процесор и 
2 GB RAM памет.

Стигнете и най-далечните 
кътчета на интернет 
по най-бързия начин с 
поддръжка на 

4G мрежи.

До вас дори и в края на деня с 

голямата си 3300 mAh 
батерия.



Обективно 
погледнато... Търсете в по-добрите магазини и бензиностанции  

или поръчайте онлайн от store.bg



Британският фотограф Тимоти Алън за приключенията си в Родопите.
Между снимката и общуването с инстаграмърите на България. 

Симон Вартериан и нещата, които правят човека фотограф.
Вихрен Георгиев и погледът към хората и детайлите на София.

В броя още:
Хайс ван Вулфен и пътят към иновациите.

Отличителните белези на топ смартфоните в момента.
Uncharted 4 - краят на един крадец.

В новия брой на списание HiComm четете:

Обективно 
погледнато... 

във фотографията
Различните погледи

Търсете в по-добрите магазини и бензиностанции  
или поръчайте онлайн от store.bg
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Снимайте добре
Независимо дали използвате 
телефона си, или снимате с 
фотоапарат, постарайте се да 
научите основните правила на 
фотографията. Добра компози-
ция, интересна светлина и ясен 
обект на внимание в снимката са 
сред най-важните елементи.

Instafamous е вълшебното прилагателно за онези хора, 
които имат десетки хиляди последователи в Instagram. 
За да станете един от тях, се изисква търпение и спаз-
ването на някои прости правила.

Как да станете 
Instafamous?
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Качество, не бройка
Не публикувайте всяка снимка, 
която направите, а заложете 
само на най-добрите. По-добре 
е да споделите два неповтори-
ми кадъра за седмицата, които 
да останат в профила ви, от-
колкото да ги обградите с още 
осем посредствени снимки.

Намерете темата си
Не е нужно да се ограничавате, 
но все пак намерете своята ниша 
и не се отклонявайте прекалено 
много от нея. Природни пейза-
жи, градска архитектура, готвене 
– възможностите за качествени 
тематични снимки са безкрайни, 
възползвайте се.

Общувайте
Instagram се гради около 
снимките, но все пак е социал-
на мрежа. Най-добрият начин 
да сте популярни е да изгра-
дите мрежа от хора с близки 
интереси. За целта харесвайте, 
следвайте и коментирайте 
снимките, които ви харесват.
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селекция

най-добрите
приложения
на месеца

Science Journal
Превърнете смартфона си в 
инструмент за научни изследва-
ния. Провеждайте експеримен-
ти, като използвате сензорите 
на устройството си или външни 
сензори, с които да измервате 
случващото се около вас. Може-
те да организирате идеите си в 
различни проекти, да създавате 
бележки, очаквания и изводи от 
събраните данни.

Poncho: Wake Up 
Weather
Личната ви прогноза за време-
то, написана от котката Пончо, 
пристига с това приложение. 
Освен като будилник, който 
подбира сутрешната ви музика 
според времето навън, Пончо 
може да представя прогнозата 
със забавни шеги и GIF картинки. 



25

Vector 2
Продължението на една от 
най-популярните мобилни игри 
ни връща в дистопичния свят, 
в който Big Brother наблюдава 
всяко движение на хората. 
Главният ни герой се завръща, 
за да тества ново оборудване в 
тайни лаборатории. Очакват ви 
много нови локации, врагове и 
препятствия.

С всяко следващо 
ниво във Vector 2 
учите нови 
паркур трикове.
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Регистрирайте и 
плащайте  битовите 
сметки за секунди
от едно място.m-Postbank

Решение в движение за вашите 
финанси от Пощенска банка 
вече се намира в смартфона ви. 
Безплатното мобилно прило-
жение предлага всички важни 
услуги, от които бихте имали 
нужда, независимо от часа и 
местонахождението ви.

• справка за наличности по 
сметки и наредени преводи

• проверка на извършени 
картови трансакции

• информация за остатък 
и предстоящи вноски по 
кредити

• вноски по кредитни карти 
на Пощенска банка

• преводи между лични 
сметки в Пощенска банка

• калкулация на валутни 
курсове

 Проверете 
баланса и 

движенията 
по сметките и 

депозитите си.

27

Намерете лесно 
най-близките 

банкомати 
и офиси на 

Пощенска банка.    

Таксите през приложението 
са по-ниски, отколкото 

при банкиране
 в офис на банката.



27

Намерете лесно 
най-близките 

банкомати 
и офиси на 

Пощенска банка.    

Таксите през приложението 
са по-ниски, отколкото 

при банкиране
 в офис на банката.



П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

28

Quik
Най-бързият и лесен начин да 
монтирате видео. Добавете до 50 
клипа и снимки и изберете стила, 
в който да бъдат монтирани. Ако 
има нужда, след това нанесете 
корекции, променете реда на 
клиповете и добавете музика, 
преди да споделите видеото.

Spaces - Small group 
sharing
Приложение за споделяне в 
малки групи. Поканете семей-
ството или приятелите си с 
линк и споделяйте съдържа-
ние. Лесно можете да търсите 
споделени по-рано неща.

The Roll
The Roll, новото приложение на 
EyeEm, организира галерията на 
смартфона ви. Приложението 
автоматично подрежда снимки-
те от събития и локации, добавя 
им тагове и улеснява търсенето. 
Също така алгоритъм избира 
най-добрите ви снимки.
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Гледай на hicomm.bg

в главните роли:
Вирджиния Кирова, 

Илия Темелков и 
Аcer Predator 8

experiment
Social

в 3 серии

Съществува ли 
хардкор гейминг

на таблет?

 нова рубрика
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