
СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА
PHOTOS FROM ABROAD

A-s-1

Огнян Стефанов, свободна практика Ognyan Stefanov, freelance
“Кайро” Серия. Снимките са от типичното ежедневие на града, по 
главните улици на един от най-посещаваните туристически обекти в света – 
пирамидите. Излизането от хотела се препоръчва само на групи и то със 
здрави младежи в тях. Трафикът е опасен и нерегулиран. Нил в частта си, 
минаваща през града е изключително мръсна и гнусна река, но това там е 
тема табу. Районът на пирамидите е чист, строго охраняван и подържан. 

“Cairo” Series. The photos are from the typical everyday life of the city, on the 
main streets of one of the most visited tourist sites in the world - the pyramids. 
Leaving the hotel is recommended only for groups with healthy young people in 
them. Traffic is dangerous and unregulated. The Nile in its part passing through 
the city is an extremely dirty and disgusting river, but this is a taboo subject 
there. The area of the pyramids is clean, strictly guarded and maintained.

25-27 март 2019 г. March 25-27, 2019
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СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА
PHOTOS FROM ABROAD

A-s-2

Огнян Стефанов, свободна практика Ognyan Stefanov, freelance
“Токио” Серия.  “Токио” илюстрира живота в един впечатляващ град и се опитва 
да покаже частица от уникалния японски манталитет. Токио е най-чистият град на 
света. Дори водата на автомобилните стъкла, които хвърлят движещите се колите 
в дъжда е чиста. Редът и културата там не е просто съвкупност от правила и 
закони, а нещо много повече. Егото е потиснато и запратено в небитието за сметка 
на колективното мислене и колективното благо. Работата за всеки изглежда сякаш 
не е скучно задължение, а призвание. Всеки работи с усмивка, с внимание към 
детайла, било то и мръсна работа в канализацията. 22-25 октомври 2019 г.

“Tokyo” Series. Tokyo illustrates life in an impressive city and tries to show a 
piece of the unique Japanese mentality. Tokyo is the cleanest city in the world. 
Even the water on the car windows that throw moving cars in the rain is clean. 
Order and culture there is not just a set of rules and laws, but something much 
more. The ego is suppressed and sent into non-existence at the expense of 
collective thinking and collective good. Working for everyone seems to be not 
a boring duty, but a vocation. Everyone works with a smile, with attention to 
detail, be it dirty work in the sewer. October 22-25, 2019
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Емил Данаилов, свободна практика Emil Danailov, freelancer
Честване на 9 май на остров Корфу, Гърция май 2019 г. На централния площад в Корфу, главният град на едноименния 
остров, руснаци, закичени с георгиевски лентички, заедно с местни представители на левицата, тържествено отбелязват 
9 май като Ден на победата на СССР над Германия. „Мы для мир“, каза пред микрофона жената в униформа.

Celebration of May 9 on the island of Corfu, Greece May 2019 In the central square of Corfu, the capital of the island of the same 
name, Russians, adorned with St. George’s ribbons, along with local representatives of the left, solemnly celebrate May 9 as the 
Day of Soviet victory over Germany. “We are for peace,” the woman in uniform said in front of the microphone.

Май, 2019 May, 2019
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Емил Данаилов, свободна практика Emil Danailov, freelancer
Всекидневие в планинските села в областите Апусени и Марамуреш в Северозападна Румъния. Село Гърда 
де Сус в планината Апусени. Село Пътръхъйцешти в планината Апусени. Село Ботиза, Марамуреш.Село 
Бреб, Марамуреш. Село Ончешти, Марамуреш. Гробището в Сапънца, Марамуреш.

Everyday life in the mountain villages in the districts of Apuseni and Maramures in northwestern Romania. The village 
of Gurda de Sus in the Apuseni Mountains. The village of Patrahuyteshti in the Apuseni mountain. The village of Botiza, 
Maramures. The village of Breb, Maramures. The village of Oncheshti, Maramures. The cemetery in Sapanza, Maramures.

Октомври, 2019 October, 2019
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Емил Данаилов, свободна практика
Всекидневие в планинските села в 
областите Апусени и Марамуреш в 
Северозападна Румъния. Село Гърда де Сус 
в планината Апусени. Село Пътръхъйцешти 
в планината Апусени. Село Ботиза, 
Марамуреш.Село Бреб, Марамуреш. 
Село Ончешти, Марамуреш. Гробището в 
Сапънца, Марамуреш.

Октомври, 2019

Emil Danailov, freelancer
Everyday life in the mountain villages in the districts 
of Apuseni and Maramures in northwestern Romania. 
The village of Gurda de Sus in the Apuseni Mountains. 
The village of Patrahuyteshti in the Apuseni mountain. 
The village of Botiza, Maramures. The village of Breb, 
Maramures. The village of Oncheshti, Maramures. The 
cemetery in Sapanza, Maramures.

October, 2019



СНИМКИ ОТ ЧУЖБИНА
PHOTOS FROM ABROAD

Екатерина Титова, свободна практика Ekaterina Titova, freelancer
Страната на контрастите – Япония. Серията представя уникалната смесица от вековна традиция и 
непреходна красота в японското всекидневие. Със своята организираност, мироглед и история японците 
разкриват една култура от бъдещето, която не загърбва своите обичаи и философията. 

The country of contrasts – Japan. The series presents a unique blend of centuries-old tradition and timeless beauty in 
Japanese everyday life. With their organization, worldview and history, the Japanese reveal a culture of the future that does 
not abandon its customs and philosophy.

Март, 2019 March, 2019 A-s-5
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Димитрина Андреева, свободна практика Dimitrina Andreeva, freelance
Занзибар преди пандемията. Рибарите и техните лодки, може би, 
основният поминък на мъжете в Занзибар. Лодките са  произведение на 
изкуството, ръчно изработени, голяма част от тях от едно дърво.   

Zanzibar before the pandemic. Fishermen and their boats, perhaps, the main 
livelihood of men in Zanzibar. The boats are a work of art, handmade, most of 
them from one tree. 

Януари, 2019 January, 2019 A-s-6
СОЦИАЛНА ФОТОГРАФИЯ
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Георги Георгиев, свободна практика Georgi Georgiev, freelance

В продължение на месец обикалях планините на Северен Виетнам за 
да заснема ежедневието на хората, които живеят там. 

For a month, I toured the mountains of North Vietnam to capture the 
daily lives of the people who live there.

2020 2020 A-s-7
СОЦИАЛНА ФОТОГРАФИЯ
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Владимир Пеков,  свободна практика Vladimir Pekov, freelancer
Поглед към Япония – серия. Намираща се на обратната страна на земното кълбо, страната на изгряващото слънце е свят изпълнен 
с контрасти. Голяма част от населението е съсредоточено в големи мегаполиси, като Токио. Градовете изпълнение със светлина и 
технологии създаващи усещане за свят от научно-фантастичен филм. Същевременно Япония е страна дълбоко почитаща традициите и 
съхраняваща културното си наследство. В малките градове и села живеят скромни хора, с различен ритъм на живот.

A Look at Japan - Series. Located on the other side of the globe, the side of the rising sun is a world full of contrasts. Much 
of the population is concentrated in large cities, such as Tokyo. Cities perform with light and technology creating a sense of the 
world of science fiction film. At the same time, Japan is a country that deeply respects its traditions and preserves its cultural 
heritage. In small towns and villages live modest people with different rhythms of life.

Март, 2019 March, 2019 A-s-8
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Иван Бъчваров, свободна практика Ivan Bachvarov, freelancer
Фоторепортаж от „Най-тъмното място“ в ОАЕ – пустинята Ал Разийн. Товa място 
е любимо за любителите на астрофотографията, тъй като е без светлинно 
замърсяване. Пустиня се намира в Абу Даби на границата със Саудитска Арабия. 

Photo report from the “Darkest Place” in the UAE - the Al Razin Desert. 
This place is a favorite for lovers of astrophotography, as it is free of light 
pollution. Desert is located in Abu Dhabi on the border with Saudi Arabia.

Ноември, 2020 November, 2020

Вертикална панорама 
в стил “Inception” 
(Генезис). Снимката 
е колаж от 5 снимки, 
заснети с дрон на 
различна височина и 
ъгъл на камерата.

Vertical panorama in 
the style of “Inception” 
(Genesis). The photo 
is a collage of 5 photos 
taken with a drone at 
different heights and 
camera angles.

Пустинята от птичи поглед. The desert from a bird’s eye view.

Един от местните обитатели. 
One of the locals.

A-s-9
ПРИРОДА И ЕКОЛОГИЯ

NATURE AND ECOLOGY
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Последна хапка преди лягане
Last bite before bed

Красотата на 
нощната пустиня  
и звездният път.
The beauty of the 
night desert and  
the starry road.
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Георги Георгиев, свободна практика Georgi Georgiev, freelance

Мароко. В продължение на 2 седмици заснемах кадри от 
ежедневието на хората по улиците на градовете Маракеш и Фес.

Morocco. For 2 weeks I took pictures of people’s 
daily lives on the streets of Marrakech and Fes.

Февруари, 2019 February, 2019
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Мирослав Григоров, свободна практика Miroslav Grigorov, freelance 
На 19.02.20 година в града на братя Гримм Ханау, Германия, бе извършен терористичен акт от привърженик на крайнодясна 
неофашистка групиповка, при който загина българинът Калоян Велков и още осем души от имигранстки произход. Това е 
най-тежкият подобен атентат в Германия след Втората световна война. Срещу Калоян са изстреляни 7 куршума...

On February 19, 20, in the town of the Brothers Grimm Hanau, Germany, a terrorist act was committed by a supporter 
of a far-right neo-fascist group, in which the Bulgarian Kaloyan Velkov and eight other people of immigrant origin were 
killed. This is the worst such attack in Germany since World War II. 7 bullets were fired against Kaloyan...

Февруари, 2020 February, 2020 A-s-12
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of a far-right neo-fascist group, in which the Bulgarian Kaloyan Velkov and eight other people of immigrant origin were 
killed. This is the worst such attack in Germany since World War II. 7 bullets were fired against Kaloyan...

Февруари, 2020 February, 2020 A-s-12
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Красимир Андонов, свободна практика (участие извън конкурса) Krassimir Andonov, freelance (participation outside the competition)

Серия „Животът по улиците на Катманду“, май 2018. Улиците на непалската столица Кадманду са 
винаги пъстри и пълни с живот. Земетресението през 2015 година наруши инфраструктурата на 
града и през 2018 година, много улици все още бяха в ремонт. Независимо от всички неудобства 
и облаците прах, животът на непалците продължаваше да тече така, както е текъл винаги.

Life on the streets of Kathmandu, May 2018. The streets of the Nepalese capital Kadmandu 
are always colorful and full of life. The earthquake in 2015 disrupted the city’s infrastructure 
and in 2018, many streets were still under repair. Despite all the inconveniences and the 
clouds of dust, the life of the Nepalese continued to flow as it always did.
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Нидерландия. The Netherlands.
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Цветан Томчев, в. Труд  
(участие извън конкурса) 

Премиерът на България Бойко Борисов 
се среща в Кремъл с президента на Русия 
Владимир Путин.
30.05.2018 г.

Tsvetan Tomchev, Trud newspaper  
(participation outside the competition)

Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov 
is meeting with Russian President Vladimir 
Putin in the Kremlin. 
30.05.2018
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Премиерът на България Бойко Борисов на 
посещение в Белия дом при Доналд Тръмп.

The Prime Minister of Bulgaria Boyko Borissov on 
a visit to the White House with Donald Trump.
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