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Цветомир Димов, свободна практика Tsvetomir Dimov, freelance
Серия улични портрети по време на 
извънредната епидемиологична обстановка.

A series of street portraits during the 
extraordinary epidemiological situation.

Април, 2020 April, 2020
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Явор Мичев, свободна практика
Бай Рамадан - най-възрастният жител на 
обезлюдяващото село Безводно, Западни 
Родопи. 
2020

Yavor Michev, freelance
Bai Ramadan - the oldest inhabitant of the 
depopulated village of Bezvodno, Western 
Rhodopes.
2020
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Денис Бучел
Портрет на българина от различни селища, възраст и социална прослойка -  
с. Биркова, градски транспорт в София, Родопи, с. Аврамово.
2020

Denis Buchel
Portrait of the Bulgarian from different settlements, age and social stratum -  
the village of Birkova, public transport in Sofia, Rhodopes, the village of Avramovo.
2020
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Денислав Стойчев, в. Труд
Протест и контрапротест пред сградата на Висшия съдебен съвет съпътстват 
избирането на Иван Гешев за главен прокурор на Република България.

София, 14 ноември 2019.

Denislav Stoychev, Trud newspaper
Protest and counter-protest in front of the building of the Supreme Judicial Council 
accompany the election of Ivan Geshev as Chief Prosecutor of the Republic of Bulgaria.

Sofia, November 14, 2019.
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Христо Русев за Bulevardi.bg
Айхан. Различна история - за един различен 
вид спорт, който малко хора предполагат, че 
съществува в България, а той дори носи и 
скромно световно признание на страната ни. 
Това е историята на Айхан Селим. Той е треньор 
по Ашихара карате в малкото село Рани Лист в 
Родопите. Положението за школата на Айхан е 
сложно, защото според закона в страната ни, 
Селим няма право да бъде треньор, защото макар 
да има много спечелени медали в Евроазиатски 
шампионати, няма завършено спортно образование. 
Айхан краде от времето за собствената си 
подготовка, за да работи като монтажист на 
строителни обекти, а в последните няколко години 
и да се занимава с животновъдство.

2019-2020

Hristo Rusev for Bulevardi.bg
Ayhan. A different story - about a different kind of 
sport that few people assume exists in Bulgaria, 
and it even brings a modest world recognition to 
our country. This is the story of Ayhan Selim. He 
is an Ashihara karate coach in the small village of 
Rani List in the Rhodopes. The situation for Ayhan’s 
school is complicated, because according to the law 
in our country, Selim does not have the right to be a 
coach, because although he has won many medals in 
Eurasian championships, he has not completed sports 
education. Ayhan steals time for his own training to 
work as a construction site installer and, in the last 
few years, to work in animal husbandry.

2019-2020
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Христо Русев за Bulevardi.bg
Треньорът Митко Петров. Митко Петров е на 75 години. Започва като колоездач, а след това е начело на Ботев Пловдив, а в периода 1977-1982 г. и 
помощник-треньор на националния отбор на България. Поради липса на екипировка в Ботев сам ушива фланелки и гащи на своите състезатели, а 
след това изплита каски, започва да прави и колела. Случайно научава за биоритмите. Взима лист и химикал и започва денонощно в продължение на 
няколко години да разписва биоритмите на всички свои състезатели от деня на раждането им. В момента дава нов живот на стари коле-ла в граничния 
град Свиленград, а работилницата му е място за срещи на поколения колоездачи. Всяка седмица кара своето колело по 100 километро, а към младите 
спортисти отправя следния призив: Да обичат спорта, да спортуват от душа и сърце без интереси.

Hristo Rusev for Bulevardi.bg
Coach Mitko Petrov. Mitko Petrov is 75 years old. He started as a cyclist, and then headed Botev Plovdiv, and in the period 1977-1982 and 
assistant coach of the national team of Bulgaria. Due to the lack of equipment in Botev, he sewed T-shirts and pants for his competitors, and 
then knitted helmets and started making bicycles. He accidentally learns about biorhythms. He took a sheet of paper and a pen and began 
to paint the biorhythms of all his athletes around the clock for several years from the day of their birth. He is currently giving new life to old 
bicycles in the border town of Svilengrad, and his workshop is a meeting place for generations of cyclists. Every week he rides his bike for 100 
kilometers, and to the young athletes he makes the following appeal: To love sports, to play sports from the heart and soul without interests.
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Милан Христев, свободна практика Milan Hristev, freelance
Майка Екатерина, игуменката на манастира Св. Георги в 
село Белащица, близо до Пловдив, България.

Mother Catherine, the abbess of the monastery of St. Georgi 
in the village of Belashtitsa, near Plovdiv, Bulgaria.

28.08.2020 28.08.2020
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Стоян Николаев, свободна практика, BULB Photos Stoyan Nikolaev, freelance, BULB Photos
Как да изглеждаме естествено във видео сесии. Практическо принт скрийн  
фото ръководство как да изглеждаме естествено в ZOOM видео сесии.

How to look natural in video sessions. Practical print screen photo guide how 
to look natural in ZOOM video sessions.

2020 2020


