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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИ – РАЙОН “ВРЪБНИЦА” - СО

ФОТО КОНКУРС
“МОЯТА ЕВРОПЕЙСКА МЕЧТА ЗА
КРАСОТАТА И ДОБРОТАТА С
ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА”

Здравейте от мен Християн Трифонов от Варна!
Изпращам ви моите предложения за фото конкурса.
Аз съм живял и в други страни на Европа и имам много желания за неща, които съм преживял там
и искам да ги има и тук. Но най-важното според мен е да се отнасяме и към най-малките същества
така, както към най-големите и силни същества. И това е една моя мечта! За това ви изпращам
снимки, които направих на малкия свят около нас.

МАРИНА ДЕЛИМАРКОВА-17г.
С.ДРАГАНОВО

.

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА-4 КЛАС

Мартин Иванов Кузманов от 6" В "клас - 140 СОУ
"Иван Богоров"
Майчината обич е голяма
за нея граници няма
да обгрижва си детето,
та дори и на полето.
През зимата гората ме привлича
и към нея винаги аз тичам.
Гората всъщност е опасна
с хищници е пълна,но прекрасна!
След отчаянието идва и надежди
и всичко простичко до тук се свежда!
За туй в мрака ти не се губи,
а смело светлината достигни!
Тази къща може да е стара,
но в сърцата ни е млада!
Защото в нея са били
нашите велики прадеди!
Радвай се на таз гора,
но знай , че има правила!
След себе си ти почисти
и огъня си угаси!
Родината ни е красива,
но защо такива гледки има!
И защото никой не признава
природата си отмъщава

Радослава Иванкова, VІ „в” клас от 140 СОУ „Иван
Богоров”
Ние вярваме в Любовта и Добротата! Повярвай и ти!

Когато търся твоята ръка,
прободена за мене, мой Исусе,
духът ми се потапя във река,
където чезнат скърби и покруси.
Духът ми в твоя дух се къпе цял от слънце озарен, от нежност синя,
където непобедима...

Животът ти е тежък и отчаян и тялото ще
свърши във пръстта.
Но пътят ти е толкова безкраен – остава вечно
твоята душа.
Попитай се: „Какво ще стане с нея? Къде ще иде
после, след смъртта?”
Творецът или дявола избираш? От теб зависи.
Ти реши сега. Творецът те зове. Приеми го!
Създал е теб, твоята душа. Не се бави!
Мечтата украси!

Капят капки бисерни, големи.
Вдигат прах от сухата земя.
Тя им шепне, с ласка ги приема.
Дъждът цветята пак поля

Колко свежест има в тая струя,
бликнала от юлското небе!
Как уплашено отстъпи зноят
още в обедните часове!

Анелия Янкова Никифорова
години: 19
училище: 30 СОУ ‘’Братя Миладинови’’ гр.София
клас: 12-б
Избрах тази снимка на дърво.Правих
я през лятото и много ме впечатли
Всъщност това не е просто дърво.То
е символ на здравината на
отношенията между хората
.За мен,дървото крие устойчивостта
на човешките отношения.То не
увяхва като цветето,не изсъхва
просто така
И ако го отсечеш то е
завинаги,подобно на приятелството
в живота ни.
То е едно растение сред всичко
друго.Сред празно поле.Специфично
е,не е обикновенно.
Има различни разклонения,също
като приятелите-две тела с една
душа.
Ето затова избрах този вечен
символ-това е моята европейска
мечта
-да има приятелство между
нас,независимо на коя държава или
етнос принадлежим.

Мария Лазарова Гаралова VІІІ клас
СОУ”Свети Климент Охридски” гр. Ракитово
Слънчеви усмивки
Взели от златната багра на дъгата, слънчевите лъчи
творят красота.
Усмивката на слънцето можем да видим във всяко
цветенце,
което е разтворило чашка с благодарност и е приело
топлата ласка.
Домът на лястовичето
И късната есен не е толкова студена, и зимата не e
толкова страшна,
когато те топли майчината сълза. Много красота
има по земята,
но сърцето на майката винаги ще бъде при пукнатото
гърне
и при нейната рожба. Макар и не красив като дъгата,
този зимен дом
на лястовичето е много по-мил на лястовицата
и от най-ефирното синьо на простора, в който тя се
рее.
Крилата могат и да се опарят по време на полет,
но когато имаш къде и при кого да се завърнеш,
за да ги лекуваш, раните не са толкова страшни.
С морски дъх
Уморено е морето привечер. Скоро ще добие
тъмновиолетов цвят,
но до настъпването на нощта има още време. То все
още те кани
да тръгнеш към непознатото, към новото. А когато те
изпращат
с цвете, пътят ще е лек.

Симона Ивайлова Георгиева, 12 г. и Габриела
Николаева Ситнилска, 13 г. от 74 СОУ "Гоце
Делчев", град София
Мирисът на пролетни
цветя
в миг унася те и ти
забравяш,
всяка своя болка и
беда,
в свят прекрасен се
пренасяш.

70 ОУ
Румен Миланов Илиев, 4 клас - снимката "Полет" - идеята е да не спираме да
мечтаем.Иванка Найденова Димитрова, 4 клас - снимката "Приятелство" - идеята е
да сме задружни и да се обичаме.Теменужка Михайлова Иванова, 5 клас - снимките
"Рисуваме заедно" и "Рисуването е забавно" - идеята е да си помагаме и да се
забавляваме.

Борис Олегов Цветков, гр. София,. Б, ап. 36, 6-ти В клас,
140-то СОУ Иван Богоров
Ние живеем в един красив свят. Изпълнен
с радост. С любов. С щастие. Обичат ни.
Нима нашите родители ще ни изоставят?!
Ще ни изхвърлят на улицата?! Има
такива хора. За щастие, те не са много.
Но ги има! Заради тях има и бездомници.
Нима бездомниците са виновни, че си
нямат дом?! Нима са виновни, че стават
агресивни?! Не! Не са виновни те! Защо
никога не обвиняват този, който ги е
изоставил?!
Бездомниците си нямат никого. Не обичат
никого. Те живеят в мизерия. Ние можем
да им помогнем. Но защо не го правим?
Може би защото са мръсни?! Може би
защото са агресивни?! Но не са ли и те
хора?! Те са ли родени и те под небето?!
Под звездите? Под слънцето? Ние се
мислим за нещо повече от тях. Ние се
мислим за по-различни от тях.
Ако ти отидеш при тях и ги помолиш за
подслон, те веднага ще те поканят да
живееш при тях. Но ако те дойдат при теб
и поискат само една частичка от дома ти,
ти веднага ще ги „изметеш” на улицата.
И нима не сте чували думите на Вазов: „
Лудите, лудите, те да са живи!”? И нима
тези хора не са луди?! Те са подобродушни от нас. Те са ХОРА!

ВИКТОР ДАНИЕЛОВ МАРИНОВ
Възрастова група:
7 клас
Народно читалище „ВЕДРИНА”

„Идилията на града”
И в нашия прашен и мръсен град
има скрита красота само на една
крачка от нас. Див малинов стрък и
ето … цял един свят, готов да ти
подаде ръка. Да му подадем и ние!

„Настъпващо

спокойствие”

Залезът е само прелюдия към
спокойствието на тихата идваща нощ.
Там ще се слее всичко в хармония, без
шум и врява, хора, птици и природа ще
се подготвят за утрото на новия ден.

КАМЕЛИЯ БАЗОВИЧКА – НЧ “РОДЕН
КРАЙ”

Деница Валери Илиева-12 г.-7 кл.Пловдив














Бих нарекла тази снимка с име,
подходящо за тази прекрасна картина,
която се откроява пред фотоапарата.
Това отразява виждането ми за света
като по-цветен, като дъгата.
Слънцето да свети пред нас, нови лъчи
надежда
за нещо по-хубаво и значимо.
Върху снимките ясно се вижда как
Слънцето е на хоризонта, там където
краищата на двете планини се срещат
и
след това се разминават.Около
слънцето се образува кръг, който е
образуван пък от сутрешната дъга,
породена
от влажността на въздуха и появилото
се слънце.
Заради силната светлина на слънцето
частта от останалия пейзаж се губи,
като остава само тя и обкръжилият я
кръг.
На по-светлата снимка ясно се
забелязват лъчите от Горещото
кълбо, как стигат до кръга и там
спират, как е образуван
кръгът от дъгата.

Катрин Паскова

Мъглив следобяд
в планината

Здравейте! Казвам се Ева Вълчева на 18г. ученичка в 11 клас в НПГПФ.
1. Малък фен на кецове.
2.Несебър - град на минало и бъдеще3. Добре дошли на Кукерландия 2011Перник

Мирослава Мирчева на 17
години (11 клас)
Снимка 1):Да запазим
красивите животински
видове в България.Да
спрем убиването и
тормоза над невинни
животни.
Снимка 2):Тази снимка е
олицетворение на темата
на фотоконкурса.Няма
какво да се добави."Моята
европейска мечта за
красотата и добротата с
цветовете на дъгата"

Елица Иванова 6в клас, 140
СОУ.
Някак тъжно, усмивката огрява всичко. Ситурно защото са деца, които вървят по пътя на възрастните.
Стръмния обсипан с камъни и пропасти. Деца, които живеят в света на възрастните. Трудния, чернобелия, несправедливия... Някак всяко дете прелива от много цветове. Никой не иска да остави цветовете и
да потегли към скучното, материалнтото... ппринудени да са големи. Но в това няма нищо хубаво. Някак
тъжно? Сигурно защото те нямат вина. Имат родителите, които са постъпили като деца, изоставяйки деца
ДЛЪЖНИ да са възрастни! Усмихнатите деца - докога усмихнати? Някак трудно? Сигурно защото просто
не знаят... Някак очарователно, че въпреки съдбата те се забавляват. Някак хубаво, че обръщат гръб на
сложния живот, те още са деца - ДОКОГА ?! ...

Александра Ненова Дянкова - 17 г.
ГПЗЕ "Захарий Стоянов" - гр. Сливен, 11 в клас
Светът е свобода”
Свободата е най-красивото и
вълнуващо и човешко чувство.
Способността да дишаш, да се
смееш, да тичаш, да се забавляваш,
та дори и да страдаш и да прачеш.
Пускайки се със сърфа, по вълните,
носен от вятър, се чувстваш
непобедим, ентусиазиран,
разтърсен... Свободен!
"Светът е...безкраен"
Проследявайки релсите на влака,
осъзнаваме, че светът върви
паралелно с тях, че е един
своеобразен влак. Той е безкраен,
необятен. Не знаем къде е началото
му, не знаем и къде е краят му.
Води ни към различни гари - и
слънчеви, и мрачни, но никога не
спира. В него се качват и слизат
милиарди пътници. Не знаем къде
точно ще ни отведе. Той ни дава
само бъдещето и надеждата, че
следващата гара ще е по-слънчева!

Николай Йорданов Неков
12 клас ПМГ "Св Кл. Охридски" - гр. Силистра
Снимката представя един ореола около плашливо,
озарено от
първите лъчи на пролетта дърво, олицетворение
на бъдещето на всеки.
Всеки. който има силата да мечтае достатъчно
силно за красота с
цветовете на дъгата рано или късно ще изпълни
мечтата си. А това, колко
цветна ще бъде мечтата му, зависи само от самия
него.
Селско утро - Първите пролетни лъчи озаряват
нежно леденото
утро над селото и бавно но траино убеждават
зимата да поеме по своя
път.

МАРТИН БУХОВ,ОТ гр.САНДАНСКИ.
12клас в ЗПГ "Климент Тимирязев"
Не само на 14 февруари и
на 8 март се подаряват
букети.Аз набрах цветя от
градината на баба,шипка
и с една мрежичка от
картофи направих букет
за мама.Тя много се
трогна.
3.снимката с българския
трикольор - Във всичко
можем да открием
красотата и забавата.Аз
винаги се старая да търся
веселото....

МАЙЯ – ХГ “ДАМЯН ДАМЯНОВ”-СЛИВЕН

Тази снимка засвидетелства любовта ми към
природата. Запаметила съм този момент,
именно, за да изразя себе си чрез
вдъхновението, което красотата на
заобикалящия ни свят носи. Избрах „стълби”,
тъй като те показват как се стремим да
достигаме нови върхове, но по пътя откриваме
очарованието на следите, които други са
оставили с времето. След това пък осъзнаваме,
че самите ние сме нечии водачи и решенията,
които вземаме, биха могли да бъдат важна
отправна точка за друг. А дамата на снимката не
позира умишлено. Тя се е замислила над нещо
дълбоко, открила е възможността да съзерцава
природата и да се любува на емоциите, които я
връхлитат. Аз просто усетих аромата на това
удоволствие във въздуха и реших, че дамата е
добър декор към идеята за любовта към света,
който ни заобикаля.
Тази снимка показва авантюристичния ми дух.
Следвайки собствените си импулси, се насочих
към волността и свободата, с която ни дарява
природата. Запазих чрез тази снимка не просто
очарователна гледка, но и едно велико усещане.
Нестандартната поза допълни по красив начин
идеята за вечните, силните емоции, които
природата носи със себе си.

АТИНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА-8 КЛ.СИЛИСТРА

ДИМИТРИНКА ЖИВКОВА ВАСИЛЕВА-6
КЛ.,140 СОУ
Защо Българийо
България е моето родно
място и аз го обичам много.
За съжаление в последните
няколко години тя се
превръща в едно
сметище,жадно,само за
отпадъци. Защо Българийо?
Заслужила ли си ти тези
тежки думи? Думи,които в
мигом раздират и моето
сърце. Сърцето ми плаче от
мъка за теб Българийо.
Помогни ми да те спася!

ДИМИТРИНКА ЖИВКОВА ВАСИЛЕВА-6 КЛ.140
СОУ Т о д о р и н и к у к л и

/есе/
Тодорини кукли е местност от която
имаме изглед към цяла северозападна
България. Тази местност
представлява едно осеяно с безброй
скали място. Заставайки на найкрайните скали виждаме една от
красивите части на България. Погледа
от високо е една незабравима гледка
за нас, тъй като не се виждат
небрежностите и мръсотията на
хората, а само красивата природа.
Когато си там горе на високо,имаш
чувството, че си в един приказен
свят,изпълнен с красота, невинност и
изящество на природни
красоти,олицетворяващи един
спокоен и безгрижен живот. Този
свят,в който се потапяш за миг,те
кара да забравиш всичките си
проблеми и неволи така, че да
погледнеш само през призмата на
доброто.

ДИМИТРИНКА ЖИВКОВА ВАСИЛЕВА-6 КЛ.,140
СОУ
Дъга
/есе/
Дъгата е едно от прекрасните
явления на земята. Виждайки
това явление в небето, чувстваш,
че си в един вълшебен и
омагьосан свят. Дори и
възрастните хора, затрупани със
своите проблеми,са готови да се
потопят в тези вълшебни
размисли и чувства.
Размисли,които ги карат да
мечтаят, чувства каращи ги да се
върнат в своето
детство,изпълнено с вълнение,
смях и радост. Красотата и ни
примамва,а дали може и да ни
променя към добро?!.

