
Казвам се Андрей Андреев и по професия съм инженер, а по 
призвание – фотограф и пътешественик. Преди 5 години започ-
нах да правя блог с идеята да споделям преживяванията и сним-
ките си. Целта ми никога не е била да превръщам хобито си в 
работа и до ден днешен се опитвам най-вече да предавам на чи-
тателите своя опит чрез качествени снимки и интересни и полез-
ни текстове. Поради големия интерес към снимките ми, имам 
практика да продавам правата върху тях за комерсиални цели, 
след съответното договаряне. 

Андрей Андреев 

 

Дейности: 

Фотограф, Блогър, 

Строителен инженер 

Местоположение: 

София, България 

Интереси: 

Фотография, Пътуване, 

Поддържане на блог, Че-

тене, История  

www.andrey-andreev.com/ 

andrey.andreev.photography@gmail.com 

facebook.com/andrey4o 

facebook.com/Andreey.Andreev.Photography/ 

facebook.com/stote/ 

ЗА МЕН 

МОЯТА РАБОТА 

Блогът ми се роди преди 5 години с идеята да споделям преживя-
ванията от пътуванията си. Удоволствие e да правя блог и ми по-
мага да си подредя мислите и снимките. Старая се да представям 
нещата така, както аз съм ги видял, да споделя моите лични впе-
чатления и преценка. Но заедно с това се опитвам да откривам и 
споделям и информация, която ще е в помощ на читателите да ор-
ганизират собственото си пътуване и да го изживеят по най-
хубавия начин. С доста труд по подобряване на качеството на 
снимките и техниката с която работя, и с професионалната помощ 
на съпругата ми, която е журналист и ПР консултант, успяхме да 
развием силно посещаван сайт, чиято основна цел продължава да 
е да доставяме радост и удоволствие на нашите читатели със сред-
ствата на снимките и думите. 

Въпреки че продажбата на снимки никога не ми е била основна 
цел, през годините съм получавал множество запитвания за това, 
най-вече с цел публикуването им в сайтове, рекламни брошури, 
туристически пътеводители, книги и др. Затова вече имам устано-
вена практика за прехвърляне на права срещу съответното запла-
щане и се радвам, когато мога да отговоря на клиентите си. Обик-
новено интересът е към готови снимки, които клиентът е харесал 
на сайта ми, но приемам и предложения за специални задачи и 
снимане по поръчка на определени обекти, градове и др. 

http://www.facebook.com/andrey4o
http://www.andrey-andreev.com/
https://www.facebook.com/andrey4o
https://www.facebook.com/Andreey.Andreev.Photography/
https://www.facebook.com/stote/


Изграждането на партньорства е едно от нещата, към които винаги 

се стремя. Винаги съм щастлив, когато намеря хора или компания, с 

които можем да си бъдем взаимно полезни. Представям ви някои от 

възможностите за сътрудничество, като винаги съм готов да обсъдим 

и нещо ново. 

  

ПАРТНЬОРСТВО 

Ако бизнесът Ви по някакъв начин е свързан с темата на моя блог – 

туризъм, пътуване, фотография и др., ще се радвам да ми пишете и 

да ми представите вашата идея за изграждане на бъдещо партньорс-

тво. От моя страна мога да предложа представяне на Вашата компа-

ния или продукт в блога и страниците ми в социалните мрежи. Най-

често работя с хотели, ресторанти, производители и дистрибутори на 

фото техника и всичко, свързано с моите интереси и темата на бло-

га. Например, ако имате хотел, можете да ни поканите да останем 

няколко дни и да ни помогнете да съберем материал за интересен и 

атрактивен пост за Вашия град или село, в който да разкажем и за 

предлаганото от Вас място за настаняване. Имайте предвид, че не 

пиша за неща, които не съм видял и преживял лично. Тоест, ако сте 

компания, предлагаща круизи, ще трябва да ме поканите на круиз – 

няма как да напиша от разстояние. Вижте пример: 

http://www.andrey-andreev.com/en/2016/velingrad-spring/ 

  

СПОНСОРИРАНИ ЛИНКОВЕ 

Поставянето на платени линкове в готови постове също е възможно. 

Друг вариант е поставянето на Вашето лого и връзка към Вашия сайт 

в секцията Партньори - http://www.andrey-andreev.com/partners/. 

Разгледайте сайта и преценете къде бихте искали да стои Вашия 

линк. Ако се затрудняване, не се колебайте да се свържете с мен, за 

да ви предложа подходящо място.  

  

Бонус: Достъп до социалните мрежи. Всичко, което публикувам в 

блога, споделям и в страниците си във Фейсбук - Andrey Andreev 

Photography и Tourist sites of Bulgaria, които се радват на десетки 

хиляди последователи.  

  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ СНИМКИ 

Ако искате да използвате снимките ми за реклами, печатни материа-

ли, сайтове или с друга цел, ще се радвам да Ви дам необходимото 

за това разрешение, срещу съответната компенсация. Цената зависи 

от предназначението на фотографиите, размера на снимката, очак-

вания тираж и броя фотографии, които бихте искали да закупите. 

Няма единна тарифа, но за Ваша ориентация - обикновено не прода-

вам снимки за под 50 евро (100 лв).  

  

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ 

Отворен съм за сътрудничество по специални проекти, например 

заснемане на определен обект, град, район и др., стига да е свърза-

но с интересите ми – пътуване и пейзажна фотография. Не поемам 

ангажименти за сватби, деца, семейни фотосесии. Пример за такъв 

тип сътрудничество е проектът за пътеводител на София, върху кой-

то работих през 2015 г. по поръчка на Booking.com. Вижте готовия 

продукт тук. 

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО 

http://www.andrey-andreev.com/en/2016/velingrad-spring/
http://www.andrey-andreev.com/partners/
http://www.booking.com/destinationfinder/cities/bg/sofia.bg.html?aid=357023;label=gog235jc-city-bg-bg-sofia-unspec-bg-com-L%3Abg-O%3AwindowsSnt-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=4c0f31a13e3120663cf933905fa85bfd;dcid=12;dsf_source=7;tags=25


ПОРТФОЛИО 

Ако и Вие искате да станем партньори, свържете се с мен на 

andrey.andreev.photography@gmail.com 

www.andrey-andreev.com/ 

andrey.andreev.photography@gmail.com 

facebook.com/andrey4o 

facebook.com/Andreey.Andreev.Photography/ 

facebook.com/stote/ 

http://www.andrey-andreev.com/
https://www.facebook.com/andrey4o
https://www.facebook.com/Andreey.Andreev.Photography/
https://www.facebook.com/stote/

