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Цел на конкурса:    

Инициативата цели да стимулира изявите и да 

провокира  учениците да покажат чрез 

фотографии гледната си точка за ценностите в 

живота.

Участници:

• I възрастова група - ученици от V до VII клас

• II възрастова група - ученици от VIII до XII клас;







Юсеин Велиев Алиев
VI клас,  ОУ ‚,Христо Ботев“, с. Лиляк

Светът е прекрасен, защото имам 

свободата да направя всичко, което 

искам. Чувството на освободеност, 

окриленост и свобода за постигане на 

мечтите, прави света за всеки прекрасен.

Бъдете вдъхновени, неспирно мечтайте

и сбъдвайте!



12-Всичко е възможно-Цветан Иванов-

Лиляк



Цветан Ивков Иванов
VI клас, ОУ ‚,Христо Ботев“, с. Лиляк

Светът е прекрасен, защото е олицетворение на всички нас. 

Нашите мисли, цели и общи усилия го правят такъв -

ПРЕКРАСЕН!

Само заедно можем да правим света си прекрасен!





Светът е прекрасен, защото ги има приятелите в него.

Всичко, което правим заедно с нашите приятели, ни прави

щастливи.

Приятелите са част от нашето семейство, а семейството

прави света ни прекрасен!

Северин Василев
V клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк





Денислав Денев 
VII а клас, Второ СУ "Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище

Светът е прекрасен, защото имам очи да го видя и сърце

да го усетя! Защото го е имало много преди нас и ще го има

много след нас. Въпреки нас! Точно като скалите и морето... Те

са си там, скалите, едни и същи. Всеки ден в тях се мият и

разбиват вълни, наглед еднакви, но всъщност винаги различни.

И въпреки промените през сезоните и годините, те са си там -

скалите и морето. По-прекрасни от всякога! И аз ги виждам и

усещам!





Животът е прекрасен, именно заради

такива моменти, които ти спират дъха. Този

залез е много красив. Най – много обичам да

гледам, когато слънцето залязва. Действа ми

много успокояващо.

Златомир Михов
VII клас, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово





Животът е прекрасен?

Да, прекрасен е! Удивителен! Само се

огледай наоколо. Цялата прелест на живота е около нас, в

момента, „тук и сега". Тя е в малките неща, в усмивката,

в дъжда, в гълъбите, в залеза, в страстта, в съзерцанието,

дори и в нас самите! Живота е прекрасен, защото аз

съществувам!

Йоана Горчева
VII клас, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово





Животът е прекрасен, защото обичам

морето и свободата. Когато погледна в морето

за дълго време, забравям за всичко,

спокойствие и мир ме изпълват. Друг свят се

открива пред погледа ми. Красота и

уникалност, и живот цари на дъното на

морето.

Никола Дончев
VII клас, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово





Животът е прекрасен, защото имам възможността

всеки ден да се любувам на природата. Приказно е сред

природата! Има места, които са невероятно красиви, като

това. Причината е, че природата ги е изпълнила с красота и

хармония, на които само тя е способна. Затова трябва да

пазим нашата уникална природа и нейните богатства!

Левент Басриев
VII клас, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово





Обичам да гледам залеза. А облаците наоколо -

често са розови и изглежда, че са специално за

мен - любимият ми цвят. Красота, романтика и спомен от

едно прекрасно лято, изпълват мислите и сърцето ми.

Животът е прекрасен, когато успяваме да видим, да

оценим и да се насладим на малките неща!

Мелиса Христова
VII клас, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово





Велико чудо е природата! Живеем на великолепна и

красива планета – слънце, вода, въздух – не можем без тях! Те

създават условия за прекрасен живот, който зависи и от

всички нас. Нека да не вдигаме ръка срещу своята майка, да

не я унищожаваме безразсъдно. Сред природата – ние сме у

дома.

Аз се чувствам прекрасно, наслаждавайки се на красотата и

живота в природа!

Тони Мунев
VII клас, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово





„Светът е прекрасен, защото животните са

избрали нашата планета“

Идеята за снимката дойде първо от любовта ми

към животните. Ние хората имаме шанса да

можем да се изразяваме говорейки, а тези същества – не.

Имайки това качество смятам, че не го използваме по най-

добрият начин – обиждаме се, съдим се едни други, крещим

си… А те .., те говорят с очи.

Говорят чрез любовта, която ни дават, без да очакват нищо.

Салиха Ахмедова
VI б клас, I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище





Възрастните в днешни дни все за някъде бързат,

през по-голямата част от времето работят,

минават през тежки ситуации и все по-ограничено е

времето им за истинско щастие.

Ние пък – децата, все още нямаме тези толкова големи препятствия, но

като всички хора, и ние понякога тъжим и сме неспокойни. И за двете

страни има „лекарство“, което аз наричам „истинско щастие“ –

животните. Времето с домашния ни любимец е едно от най – любимото.

Само така след секунди, дори и тъжна, получавам мокро езиче по

бузката. А всичко това означава истинско щастие, обич.

„Светът е прекрасен, защото можем да бъдем щастливи“

Мария Стефанова
VI б клас, I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище





„Светът е прекрасен, защото ги има децата“

Чрез снимката искам да покажа истинското щастие на 

едно дете, на нуждите му – да играе, да бъде сред деца, да 

усеща слънчевите лъчи навън.

Посланието, което желая да внуша е, че децата имат 

необходимост от това да има бъде позволено да бъдат такива, 

да имат свободата си и да скачат нависоко, независимо дали 

ще уцелят баскетболния кош.

Туана Мехмед
VI б клас, I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище





„Светът е прекрасен, защото малките неща са

големи“!

За снимката не мислих много, а просто я

усетих. Идеята ми е да се радваме на малките неща, да ги

ценим. Нека просто да погледнем към слънцето и се

усмихнем! Нека да подарим на майките си маргаритка!

Нека не си мислим, че сме на сянка и е мрачно, тъй

като може да сме на една маргаритка разстояние от лъчите.

Бусе Седатова
VI б клас, I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище







Всички ние имаме мечти, без мечтите животът е скучен

и тъжен. Тази снимка описва една от сбъднатите мечти на

всички завършващи дванадесетокласници.

Мечтите са едно от нещата, които ни дават надежда и ни

амбицират в живота. Целта е да предадем радостта и емоцията

на завършващите.

Айнур Мустафова 
IX б клас, Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг





Светът е прекрасен, защото жените и цветята са с едни и

същи корени, но всяка жена и всяко цвете ухае по различен

начин.

Муса Пашов
IХ г клас, I СУ ‚,Свети Седмочисленици“ гр. Търговище





Светът е прекрасен, защото всяка сутрин

се събуждаш и отваряш очи за едно ново

начало. Това е момента, в който ти живееш,

твориш, създаваш, наслаждаваш се, опознаваш, мислиш,

чувстваш, променяш, харесваш, спортуваш, усещаш чистия

въздух на природата, виждаш синьото небе, виждаш слънцето,

виждаш птичките, виждаш живота около теб, дишаш, влюбваш

се, виждаш нови и нови неща с очи, като така опознаваш още

повече света, храниш се, спиш, радваш се, тъжен си, весел си,

любопитен си, забавляваш се. Събуждаш се сутрин и усещаш,

живееш. Светът е прекрасен, защото усещаме, мислим....

Живеем!

Неделчо Латинов
IX клас, Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово





Тя е жената, която ме обичаше, още преди 

да ме е срещнала. Тя е моя първи учител, 

който още от малка ме научи, че се пише 

мама, а се чете любов. Тя е жената, на която не и е нужен 

прожектор, за да блести. Тя е просто мама. Благодаря ти, мамо, 

че още от малка ме научи, че супергероите съществуват, защото 

моят герой си ти!

Свилена Захариева
Х в клас, I СУ ‚,Свети Седмочисленици“ гр. Търговище





Животът е безкрайно приключение,

уникално изживяване, емоции и чувства.

Очакване, усмивки и сълзи. Среща с непознатото. Щастие,

любов и свобода. Пътуване към хоризонта и мечтите.

Аз тръгвам и вървя след Надеждата. Пред мен е безкраят.

Никола Динов
Х клас, Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово





Алейна Хасанова
XI клас, Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг

30-ти юни – краят на учебната година. Вековна традиция

в нашето училище е да извием кръшно хоро, за да продължим

този обичай. Всяка година учениците поемат инициативата да

продължат тази традиция. Народните танци са свързващо звено

между настоящето и миналото.

Какъв прекрасен начин да помним своите предци!





Докато сме млади, не се замисляме за това, но с годините повечето 

хора стигат до един и същи извод – най-важното нещо е семейството! 

То е онова място, където човек се чувства в безопасност и може да се

презареди за предстоящите или вече случващите се трудности в живота му.

Именно семейството дава опората и силата, но също така и мотивацията за

преборването на всички неприятности. Именно то дава повода да се

усмихнем и обичаме!

Благодарете на хората, които треперят до вас, било то от щастие или

тревога!

„ Светът е прекрасен, защото…“ има на кого 

да благодаря за грижите, подкрепата, 

сблъсъците, сутрешните чаша чай или кафе!

Перла Асенова
XI а клас, ПГТЛП гр. Омуртаг





Перла Асенова
XI а клас, ПГТЛП гр. Омуртаг

Всяко живо същество на тази земя има

нужда от грижа! Започвайки от грижа за

животните – най-верните ни приятели!

Тези, които не забравят положените

грижи към тях; тези, които ни благодарят и за най-малкия

жест. Животните, които има на какво да ни научат - да бъдем

добри с тях и с хората; да оценяваме и най-малките жестове на

внимание и грижите, които полагат за нас!





Перла Асенова
XI а клас, ПГТЛП гр. Омуртаг

Всичко, което ни заобикаля, ни дава своите знаци.

Знаци, в които е нужно само да повярваме! Дори когато

ни тежи от отчаяние, тъга, болка Вселената ни изпраща

своята подкрепа и светлината, символизираща доброто и

благоденствието, във всяка ситуация винаги побеждава!

Огледайте се! Виждайте я във Всичко!





Малко на шега и с усмивка трябва

да се възприема тази снимка.

Може и да е криза, но чорба за

всеки ще има, щом готвач и казан има.

Ако усмивката е на лицето ви, това

показва, че целта съм изпълнила.

Шазие Хюсеинова 
XI клас, Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг





Светът е прекрасен, защото традицията съществува.

Традицията на коледуването в нашето училище е от години.

Със снимката показвам емоцията и желанието на моите

съученици да пресъздават всяка година този обичай.

Мерве Шюкрю Сабри
XI в клас, Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг





„Няма по-красива от българката“ – това е идеята на моята

снимка. И какво по-хубаво от това да запалим любовта към

народното творчество още от ранна детска възраст. Тук тази

любов е предадена чрез носията, която една баба изработва

специално като подарък за своята внучка. Предавайки по този

начин завета си от нейните предци да съхранява и почита

българските традиции и обичаи.

Станислава Станчева
XI клас, ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово 





Момичетата, облечени в народни носии,

символизиращи българското знаме, изразяват

и приемствеността между поколенията.

С тази фотография показвам, че съвременните младежи

обичат и почитат българските традиции и фолклор и те са

тези, които ще ги предадат на нашите наследници.

Христомир Христов
XI клас, ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово 





Бабите са като втори майки за децата. Това са хората,

които са ни отгледали и помагали през годините.

Светът е прекрасен, защото ги има!

Ако имаш баба, която не си я виждала скоро, остави

работата, тя може да почака, отиди при нея и я прегърни без да

казваш нищо.

Маргарита Дерменджиева
XI клас, СУ ,, Свети Климент Охридски‘‘, гр.  Пещера





Снимката изобразява една от най-

красивите за българските християнски

обичаи традиция - традицията по

спасяването на кръста по време на

Йорданов ден. Искал съм да запечатам момента на щастие от

това, че мъжът спасява кръста. Това символизира силата на

българския народ, обединен от неписани правила и

нравствени културно-исторически фолклорни традиции.

Иван Иванов
XI клас, Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг





Светът е прекрасен - превръща всяко зрънце в

цветенце и плод. Всеки полъх довява красиви

емоции. И като един стар майстор оформя най-

прекрасните творения - хората. Не полъх, а вихър от

емоции, хиляди цветя на надеждата и плодове на

успеха. Да си индивидуален, това е твоят малък

прекрасен свят!

Мария Ангелова
XII клас, Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово





„Живеят само влюбените. Останалите

просто съществуват.“

Уилям Шекспир

Лилия Ченчева
XII клас, Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово





Светът е прекрасен ,защото самите ние го правим

такъв! Всеки миг, всяка стъпка, всеки човек е различен и

неповторим, но в същото време съвместим по душа с

някой друг. Това е светът - мястото на влюбените!

Ирена Иванова
ХII клас, II СУ ‚,Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище





Светът е прекрасен, защото музиката съществува.

Със снимката показвам репетиция на мои съученички, които с

голямо желание и трепет разучават песента.

Посланието на снимката ми е да покажа емоцията и

удоволствието което изпитват от музиката.

Ани Бориславова 
XI клас, Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг





Снимката съм направила в училище по време на

коледен конкурс.

Чрез нея показвам трепета от участието в конкурса и

очакването оценката на журито. Посланието е да покажа

емоцията и радостта на лицата на учениците - участници в

конкурса. Светът е прекрасен по Коледа, прекрасни са и дните

и тържествата в училище.

Мелис Местанова
XI клас, Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг





Светът е прекрасен, защото са живи старите занаяти!

Според българския народ за усвояването на занаята се

изискват не само труд и старание, но и "дар божи". Идеята ми

е да покажа как с помощта на наставника се запалва желанието

за усвояване на занаята. Посланието ми е да покажа радостта

на лицето на „малкият майстор“

Емине Ибрахимова
IX клас, Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг





Светът е прекрасен, защото се състои от две начала,

добро и зло. Вечната тема за доброто и злото вълнува

човечеството от древни времена. Този танц пресъздава борбата

мужду доброто и злото. Снимката я направих по време на

възстановка на стар български обичай, пресъздаден от

Прабългарската школа „Бага-Тур“. Посланието на снимката ми

е: … и все пак доброто ще победи!

Александра Стоянова
IX клас, Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг





Хората могат да направят всичко. Особено в

днешни дни, повечето хора казват, че не могат да

се доверят, даже на своите приятели и роднини.

Но животните не са като нас. Когато ние ги

храним и се грижим за тях, се създава специална

връзка между нас. Моята котка е моят най-добър и близък приятел. Да, не

може да говори, но той винаги ме слуша, когато му разказвам за живота ми,

играе и спи със мен. Особено когато плача, идва до мен и почва да ме

ближе и ме успокоява със своето мъркане. Това е красотата на живота за

мен – Да имаш приятел, който да си сигурен, че ще бъде винаги до теб и

няма да те предаде.

Елжбер Ембиева
VIII клас, ПГИИ „Джон Атанасов“ гр. Търговище


