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Това издание отразява творческото виждане на участниците в конкурса за 
фотография „дЕСетилетие: България в Европейския съюз – преди и след”.

Конкурсът беше обявен от Информационния център „Европа Директно” – 
София през месец май 2017г., по повод 10-ата годишнина от членството на 
България в Европейския съюз. 

Поканихме всички български граждани, без ограничения, 
да ни изпратят по две фотографии, илюстриращи 
с какво според тях се е променил животът 
ни след присъединяването на България 
към ЕС. Търсихме идеите и вижданията 
на европейските граждани относно 
положителните и отрицателните страни на 
членството на България в ЕС.

След оспорвана битка, сред многото добри 
кандидатури, журито оцени най-високо фотографиите 
на Борис Димитров от гр. София, който получи ваучер за техника на стойност 
200 лв.

Творбата на Борис „Дайте криле на мечтите си!” представя по много 
вълнуващ и креативен начин едно от най-големите постижения - свободният 
дух. 

Получените творби бяха за нас вдъхновение. Често, залисани в ежедневието, 
забравяме как се е променил и продължава да се променя начинът ни на живот 
откакто страната ни стана пълноправен член на ЕС.  Постарахме се да съберем 
на едно място множество перспективи. Да погледнем назад, в настоящия 
момент, е особено важно, за да сме наясно къде искаме да отидем в бъдеще 
и как да го постигнем. Затова и този конкурс не е просто една равносметка, а 
начин да проектираме европейското бъдеще на страната, за да може тя да бъде 
още по-активен член на ЕС, допринасящ пълноценно за неговото развитие. 

С това издание искаме да представим всички участници в конкурса на по-
широка публика. Дано фотографиите предизвикат позитивни емоции и у 
читателите.
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Дай криле на мечтитие си!

Борис Димитров, гр. София
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„Избрал съм темата за развитието на транспорта в град София в рамките 
на реализирането на европейски проект. На снимката „преди” представям 

какъв е бил автопаркът на градския транспорт в София.“

Емил Георгиев, гр. София
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„След като България стана член на ЕС, ми прави впечатление как по-често 
говорим за екология. В тази връзка, вече и в обществени сгради се появиха 

отделни контейнери за разделно събиране на отпадъците.“

Сийка Георгиева, гр. София
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Борис Димитров, гр. София
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„За мен членството ни в ЕС допринесе за реализирането на прекрасни про-
екти, като например обновяването на образователната инфраструктура. 

На снимките е изобразена Професионалната гимназия по туризъм „Алеко 
Константинов” -град Поморие.“

Кремена Георгиева, гр. Поморие
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Кърджали – пощенска картичка /от времето преди 2007 година/
Автор на фотографията – пощенска картичка: фотограф  Д.Йорданов

„Вероятно нямаше да участвам в този фотоконкурс, до момента, в който споменът за 
закупена пощенска картичка - фотография, чийто автор е Д.Йорданов, не ме върна към  
спомените от първото ми посещение с туристическа цел в гр.Кърджали, в началото на 
90-те години от отминалото вече столетие.  Градът и тогава привличаше вниманието 

на български и чуждестранни туристи  -  но главно като дестинация и град в Източните 
Родопи и неговата близост до язовирите „Кърджали” и „Студен кладенец”.“

„България в Европейския съюз – град Кърджали:   
поглед  към  променящата се действителност

Вячеслав Попов, гр. София
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„Храмът „Свети Георги Победоносец” в град Дупница - преди и след
Храмът е уникален със своя иконостас и внушителните размери на главните икони. 

Осветен е през 1895г. по думите на отец Георги Паликарски. Храмът е построен в първите 
години след Освобождението с дарения и труда на местните хора. През 1888г. дупнича-
нин дарява нивите си за построяване на църквата. Тя е била изградена само за 7 години.
През всички тези 120 години, и дори в момента, храмът е най-значимото духовно среди-
ще в Дупнишката околия. През 1998 година покривът е ремонтиран основно, пребояди-
сана е фасадата и през 2007 е благоустроено околохрамовото пространство чрез засаж-

дането на дървета и цветя и построяването на малък, но не маловажен фонтан.“

Теодора Златарска, гр. Дупница
Снимка от книгата за Дупница, от читалище „Зора”.
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Датата на присъединяването на България към Европейския съюз е една от най-важните дати в 
новата история на нашата родина. Една дата, която крие желанието на хората за промяна, мечти-

те на хиляди българи и обединението на нацията. Дупница е европейски, модерен и чист град.

Първото име на град Дупница е било Дубница, което име е свързано с крепост, разположена 
до града. Години след това се преименува на град Станке Димитров. Непосредствено след 1945 

г. се взима решение и се издига на площад „Свобода” паметникът на Станке Димитров-Марек. 
През 1992г. същият този паметник е премахнат и 20 години по-късно е построен фонтан, в 
който има вграден компас, за да не губят жителите никога ориентация за цивилизацията.

Кристина Карабельова, гр. Дупница
Снимка от книгата за Дупница, от читалище „Зора”.
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Преди ЕС - имаше надежда за равенство и социална политика, вяра, че хората в 
неравностойно положение ще имат по-добър живот. 

След ЕС - вярата в бъдещето прави детските очи греещи, защото възможностите, 
които се откриват пред тях и родителите им, са много по-големи и постижими. 

Бъдещето е в децата ни. 

Виолета Апостолова, гр. София
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Светлана Митрова, гр. София 
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Борис Димитров, гр. София
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Иван Николов, гр. София

„Земеделски дейности в България – преди и след“

Снимка от Държавна агенция „Архиви”
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