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Човешка валута. След убийството на 34 турски войници по време на 
военната операция „Пролетен щит“ в Идлиб, Сирия на 27 февруари 2020 
г. Турският президент обявява, че Турция ще отвори границите си с ЕС 
и няма да предотврати преминаване на бежанци и мигранти към ЕС. 
Това съобщение веднага предизвиква приток на мигранти и бежанци 
към западната граница на Турция. От турска страна на гранични пункт 
Пазаркуле се събират десетки хиляди мигранти. Още от първия ден на 
пристигането на мигрантите и бежанците на границата граничните власти 
на Гърция започват да използват сълзотворен газ, водни оръдия и гумени 
куршуми, за да предотвратят преминаване на границата.

People to trade. Following the killing of 34 Turkish soldiers during the Spring 
Shield military operation in Idlib, Syria, on 27 February 2020, the Turkish 
President announced that Turkey would open its borders with the EU and would 
not prevent refugees and migrants from joining the EU. The announcement 
immediately sparked an influx of migrants and refugees to Turkey’s western 
border. Tens of thousands of migrants gather on the Turkish side at the 
Pazarkule border crossing. From the first day of the arrival of migrants and 
refugees at the border, Greek border authorities began using tear gas, water 
cannons and rubber bullets to prevent them from crossing the border.
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https://drive.google.com/file/d/1KBmPwEeP08Lzi2dXuIzn11BgOggnIwqf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KBmPwEeP08Lzi2dXuIzn11BgOggnIwqf/view?usp=sharing
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Историята на една снимка The story of a photo
Протест. На 9 юли, прокуратурата влиза в президентството със съдебно разпореждане, а вътре са извършени действия 
по претърсване и изземване и публично арестуване на две длъжностни лица от администрацията на президента. По-
късно същия ден президентът Румен Радев излиза сред събралите се хора пред сградата на президенството с лозунга 
„Мутри вън” и с това свое действие поставя началото на ежедневни протести срещу правителството сформирано от 
управляващата партия ГЕРБ. Снимката от протеста е на млад мъж с тухли в ръце срещу полицейски кордон.

Protest. On July 9, the prosecutor’s office entered the presidency with a court order, and inside, search and seizure and 
public arrest of two officials from the presidential administration took place. Later that day, President Ru men Radev came 
out among the people gathered in front of the presidency building with the slogan “Mutri van (Thugs go away)” and with 
this action started daily protests against the government formed by the ruling party GERB. The photo from the protest is 
of a young man with bricks in his hands against a police cordon.

https://drive.google.com/file/d/1Rcw2IGucQ_zinZleUlf1wYJ5S0X-p3OV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rcw2IGucQ_zinZleUlf1wYJ5S0X-p3OV/view?usp=sharing
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Санкт Петербург 2019 St. Petersburg 2019

https://drive.google.com/file/d/1pjy9toy8lYvVTYn7s4K8DqFKkT61dM--/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjy9toy8lYvVTYn7s4K8DqFKkT61dM--/view?usp=sharing
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ВОДЕН VODEN
Това е историята на младото семейство на Стефания и Иван-Александър, предпочело селото пред забързания живот и 
славата на столицата. Селото е Воден, на 10 км от турската граница.

This is the story of the young family of Stefania and Ivan-Alexander, who preferred the village to the hectic life and glory of the 
capital. The village is Voden, 10 km from the Turkish border.

https://drive.google.com/file/d/1zP8PszHk10n4YODJFh62ljlGq3yEvw_L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zP8PszHk10n4YODJFh62ljlGq3yEvw_L/view?usp=sharing
https://www.bulevardi.bg/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
https://www.bulevardi.bg/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD/

