
A-1
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD
Огнян Стефанов, свободна практика Ognyan Stefanov, freelance
Летни забавления в Женева. Швейцария. Женевското езеро 
събира много младежи, близо до центъра на града.

Summer fun in Geneva. Switzerland. Lake Geneva 
gathers many young people near the city center.

24.06.2019 24.06.2019

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-2
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Огнян Стефанов, свободна практика Ognyan Stefanov, freelance
Из Ню Йоркските улици. On the streets of New York.
25.09.2019, Ню Йорк, САЩ 25.09.2019, New York, USA

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-3
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Владимир Шоков, БТА Vladimir Shokov, BTA
Българският държавен глава Румен Радев участва заедно с 
президентите на Русия и Китай Владимир Путин и Си Цзинпин в 
панел от Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Bulgarian President Rumen Radev is taking part in a panel at 
the International Economic Forum in St. Petersburg with Russian 
and Chinese Presidents Vladimir Putin and Xi Jinping.

Санкт Петербург (7 юни 2019) St. Petersburg (June 7, 2019)

ПОЛИТИКА 
POLITICS

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-4
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD
Денис Бучел Denis Buchel
Израел, Тел Авив.  
Рядко явление - дъжд през лятото. 

Israel, Tel Aviv.  
A rare phenomenon - rain in summer.

12.06.2018 12.06.2018

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-5
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROADДенис Бучел Denis Buchel
Стената на плача Йерусалим, Тел Авив. The Western Wall, Jerusalem, Tel Aviv.
01.06.2018 01.06.2018

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-6
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROADДенис Бучел Denis Buchel
Крайбрежна алея в Тел Авив, Израел Seaside promenade in Tel Aviv, Israel
14.06.2018 14.06.2018

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-7
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD
Денис Бучел Denis Buchel
Меа Шеарим (ултраортодоксален  
еврейски квартал) Тел Авив.

Mea Shearim (Ultra-Orthodox  
Jewish Quarter) Tel Aviv.

15.06.2018 15.06.2018

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-8
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD
Денис Бучел Denis Buchel
Крайбрежна улица Меа Шеарим  
(ултраортодоксален еврейски квартал) Тел Авив. 

Mea Shearim Coastal Street  
(ultra-Orthodox Jewish Quarter) Tel Aviv.

27.05.2018 27.05.2018

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-9
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD
Денис Бучел Denis Buchel
Крайбрежна улица, Тел Авив, бизнес център Азриели,  
Тел Авив, бизнес център Азриели.

Coastal Street, Tel Aviv, Azrieli Business Center,  
Tel Aviv, Azrieli Business Center.

06.06.2018 06.06.2018

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-10
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD
Денис Бучел Denis Buchel
Крайбрежна улица, Тел Авив, бизнес център Азриели,  
Тел Авив, бизнес център Азриели.

Coastal Street, Tel Aviv, Azrieli Business Center,  
Tel Aviv, Azrieli Business Center.

25.06.2018 25.06.2018

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-11
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Денис Бучел Denis Buchel
Тел Авив Tel Aviv
25.12.2018 25.12.2018

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

ЕДИНИЧНИ СНИМКИ  
SINGLES



A-12
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Училище в село Бабата (Островное). Бесарабските българи в Украйна у дома говорят 
на български, на улицата – на руски, а в училище им преподават на украински.

School in the village of Babata (Island). Bessarabian Bulgarians in Ukraine speak 
Bulgarian at home, Russian on the street, and Ukrainian at school.

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

СЕРИЯ  
SERIES



A-13
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Деца наблюдават младежи на съветски мотори на стадиона  
в село Хасан Батър (Виноградное). 

Children watch young people on Soviet motorcycles at the stadium  
in the village of Hassan Batar (Vinogradnoe).

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

СЕРИЯ  
SERIES



A-14
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

Украйна, ноември 2020.

Michaela Arroyo, freelancer
This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Ukraine, November 2020.

Донка Минковска позира за снимка в дома си в село Чийший (Городне). Донка 
изработва картини с фолклорни сюжети, като използва смесена техника – рисуване 
и колаж. Работите ѝ могат да бъдат видени в домовете на много бесарабски българи. 
През 2018 г. нейни картини са показани в Етнографския музей в София.
Украйна, ноември 2020.
Donka Minkovska poses for a photo at her home in the village of Chiyshiy (Gorodne). 
Donka makes paintings with folklore subjects, using a mixed technique - painting and 
collage. Her works can be seen in the homes of many Bessarabian Bulgarians. In 2018, 
her paintings were displayed at the Ethnographic Museum in Sofia. 
Ukraine, November 2020.

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

СЕРИЯ  
SERIES



A-15
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Деца играят тенис на маса в Дома на културата в село Хасан Батър. Children play table tennis at the House of Culture in the village of Hassan Batter.

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

СЕРИЯ  
SERIES



A-16
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Гледка към пътя до село Калчево. Пътища в Бесарабия са в много лошо 
състояние и хората от селата често карат по черни пътища, които са по-
гладки от основния път.

View of the road to the village of Kalchevo. Roads in Bessarabia are in very poor 
condition and people from the villages often drive on dirt roads that are smoother 
than the main road. ВСЕКИДНЕВИЕ 

DAILY LIFE

СЕРИЯ  
SERIES



A-17
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Портрет на Александър Полибза в къщата му в село Кубей. Александър е роден в 
Болград, но се мести да живее в Кубей през 2020 г. Работи на близкия граничен 
пункт с Молдова като ветеринарен инспектор.  

Portrait of Alexander Polybza in his house in the village of Kubey. Alexander was born in 
Bolgrad but moved to Kubei in 2020. He works at a nearby border crossing with Moldova 
as a veterinary inspector. ВСЕКИДНЕВИЕ 

DAILY LIFE

СЕРИЯ  
SERIES



A-18
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Отец Генадий показва градежа на църковен комплекс в град Арциз. Комплексът 
включва копия на три исторически български църкви – Старата митрополия в 
Несебър, Голямата базилика в Плиска и Кръглата църква във Велики Преслав. 

Father Gennady shows the construction of a church complex in the town of Artsiz.  
The complex includes copies of three historic Bulgarian churches - the Old Metropolis in 
Nessebar, the Great Basilica in Pliska and the Round Church in Veliki Preslav. ВСЕКИДНЕВИЕ 

DAILY LIFE

СЕРИЯ  
SERIES



A-19
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Литургия в село Голица, Украйна. Liturgy in the village of Golitsa, Ukraine.

ВСЕКИДНЕВИЕ 
DAILY LIFE

СЕРИЯ  
SERIES



A-20
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Ученици от село Пандъкли (Ореховка) изпълняват български народни танци по 
повод Деня на народните будители. От 2020 г. училището носи името на Александър 
Малинов, който е роден в Пандъкли през 1867 г. Украйна.

Students from the village of Pandakli (Orehovka) perform Bulgarian folk dances on the 
occasion of the Day of the People’s Awakeners. Since 2020, the school is named after 
Alexander Malinov, who was born in Pandakli in 1867. Ukraine. ВСЕКИДНЕВИЕ 
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PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Общ изглед към село Калчево. Украйна, ноември 2020. General view to the village of Kalchevo. Ukraine, November 2020.
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Михаела Аройо, свободна практика
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

Украйна, ноември 2020.

Michaela Arroyo, freelancer
This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Ukraine, November 2020.

Анна Константинова позира за портрет в Историческия музей в село Чийший 
(Городне), Украйна. Анна е директор на музея и ръководи местната фолклорна група 
„Седеф”. В дома си е създала малък етнографски музей. 
Anna Konstantinova poses for a portrait at the Historical Museum in the village of Chiyshiy 
(Gorodne), Ukraine. Anna is the director of the museum and leads the local folklore group 
“Sedef”. She has created a small ethnographic museum in her home. 
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PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Петър Добрев (най-вдясно), кмет на село Бабата (Островное), участва в 
прощъпалника на дъщеря си Искра. Когато детето проходи, жените приготвят постна 
питка, която се изнася пред къщата, децата от селото се събират и се надбягват, 
след което ядат питка с мед и други сладкиши. 

Petar Dobrev (far right), mayor of the village of Babata (Ostrovnoye), participates in the 
progenitor (traditional custom celebrating the firsts steps of a toddler) of his daughter 
Iskra. When the child makes its first steps, the women in the family prepare a lean cake, 
which is taken out in front of the house, the children from the village gather and run, and 
then eat bread with honey and other sweets.
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Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Наталия Кара провежда урок по български език и литература в Болградската 
гимназия. Това е първата българска гимназия от времето на Възраждането. 
Основана е през 1859 г. и носи името на Георги Стойков Раковски. 

Natalia Kara teaches Bulgarian language and literature at the Bulgarian High School. This 
is the first Bulgarian high school since the Renaissance. It was founded in 1859 and is 
named after Georgi Stoykov Rakovski. ВСЕКИДНЕВИЕ 
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PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Сергей Станев, директор на Дома на културата в село Хасан 
Батър репетира с местната певческа фолклорна група. 

Sergey Stanev, director of the House of Culture in the village of 
Hassan Batar, rehearses with the local folk singing group. 
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СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА

PHOTOS FROM ABROAD

Михаела Аройо, свободна практика Michaela Arroyo, freelancer
Настоящото визуално изследване документира ярки личности от географски регион Бесарабия. Районът е 
разпределен между Молдова и Украйна и в него живеят българи, молдовци, украинци, румънци, руснаци, 
гагаузи, евреи, албанци. Българските преселници построяват с идването си храм „Свето Преображение 
Господне” в Болград, започнат през 1820 г. и се осветен през 1838 г. Първата българска гимназия от 
Възраждането – Болградската гимназия е от 1859 г. Молдова и Украйна са сред най-бедните държави в 
Европа. Населението се топи с бързи темпове,  в търсене на прехрана в големите градове или в чужбина. 

This visual study documents bright personalities from the geographical region of Bessarabia. The region is 
divided between Moldova and Ukraine and is inhabited by Bulgarians, Moldovans, Ukrainians, Romanians, 
Russians, Gagauz, Jews and Albanians. With their arrival, the Bulgarian settlers built the Holy Transfiguration 
Church in Bolgrad, which began in 1820 and was consecrated in 1838. The first Bulgarian high school from 
the Revival - the Bulgarian High School is from 1859. Moldova and Ukraine are among the poorest countries in 
Europe. The population is melting at a rapid pace, in search of food in big cities or abroad.

Украйна, ноември 2020. Ukraine, November 2020.

Генерал Иван Никитич Инзов оглавява Попечителния комитет за чуждестранни 
колонисти в Южна Русия от 1818 г. и спомага за организацията на новите колонии в 
Бесарабия. На фотографията се вижда паметник, на който е изобразено пренасянето 
на ковчега с тленните останки на Инзов към Болград.

General Ivan Nikitich Inzov has headed the Board of Trustees for Foreign Colonists in 
Southern Russia since 1818 and helped organize the new colonies in Bessarabia. The 
photograph shows a monument depicting the transfer of the coffin with the remains of 
Inzov to Bolgrad. ВСЕКИДНЕВИЕ 
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Красимир Андонов, свободна практика  
(участие извън конкурса)

Krassimir Andonov, freelance  
(participation outside the competition)

Вилково е град на Дунав, разположен на 18 км от делтата на голямата 
река. През зимата много от жителите на града се прехранват със 
събиране на тръстика, която след това се изнася за Западна Европа. 

Vilkovo is a town on the Danube, located 18 km from the delta of the 
great river. During the winter, many of the city’s residents make a 
living by collecting reeds, which are then exported to Western Europe. 

Украйна, февруари 2019 г. Ukraine, February 2019
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Цветан Томчев, в. Труд (участие извън конкурса) Tsvetan Tomchev, Trud newspaper (participation outside the competition)

Премиерът на България Бойко Борисов и президентите на 
Турция, Русия и Сърбия – Реджеп Ердоган, Владимир Путин 
и Александър Вучич – дадоха старт на Турски поток.

The Prime Minister of Bulgaria, Boyko Borissov, and the Presidents of 
Turkey, Russia and Serbia, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin and 
Alexander Vucic, launched the Turkish Stream.

8.01.2020 г. Истанбул. January 8, 2020, Istanbul.
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