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БЪЛГАРИЯ ЗАГУБИ 
ЕДИН ГОЛЯМ ТВОРЕЦ

Членовете на ПЖД „Европрес” сме съ-
крушени от внезапната кончина на по-
ета, драматурга и преводача Валери 
Петров и изказваме нашите съболезно-
вания на близките му и на културната 
общност на България. 
В негово лице ние загубихме един изклю-
чителен автор, писател, поет и прево-
дач на творчеството на Уилям Шекспир.
През 2011 година Фондация „Помогни 
на нуждаещите се”, Колеж „Източен 
европейски образователен център”, 
Национален интелектуален парламент 
по евроинтеграция, Граждански форум 
„Съвет на нацията” и ПЖД „Европрес” 
наградиха с почетния знак-медал „За хо-
рата с добри сърца” Валери Петров за 

изключителния му принос в българската и световна литература и раз-
криване характерите на цяла една епоха.

ПЛОВДИВСКИ ЖУРНАЛИСТИ 
ПОЧЕТОХА НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ 

РОМАН-БИБЛИЯ 
„ПОД  ИГОТО”

Спомен 
за добрия 
вълшебник
Напусна ни Валери Петров

Обществен вестник
бр.6, септември 2014 г.

По случай 120 години откакто е излязъл романът на 
Иван Вазов „Под игото” и по случай юбилея на българска-
та журналистика и организираното журналистическо 
движение, което също стана на 120 години, в СБЖ госту-
ваха членове на журналистическото дружество „Европ-
рес”- град Пловдив с председател Георги Найденов, който 
оглавява и фондацията „Помогни на нуждаещите се”. 

Велин Аргатски представи журналистите и писатели-
те от града на тепетата, които бяха дошли за среща-
та. Много от тях са отличени неведнъж с наши и чуж-
дестранни награди за дейността си. Сред тях беше и тв 
водещият на родолюбивото предаване „Сите българи 
заедно” Никола Григоров.

Инициативата да се отбележи годишнината от поя-
вата на романа-библия на българската действителност, 
както го наричат, беше на пловдивските колеги. Пово-
дът за нашето събиране е прекрасен, каза членът на УС 
на СБЖ Любомир Пеевски, - 120 години от излизането на 
романа „Под игото”, който е преведен на 65 езика. Той 
не пропусна да спомене, че това е двоен юбилей, защо-
то точно толкова лета са изминали от организираното 
журналистическо движение у нас, а и тогава също на бял 
свят се е появила още една емблематична творба – „Бай 
Ганьо” на Щастливеца. 

 Истинско радостно оживление настъпи, когато в зала-
та се появи големият български актьор Мирослав Мин-
дов, който е изиграл Бойчо Огнянов в първата екраниза-
ция на Вазовия роман.

За заслугите си към българското изкуство звездата на 

Знаех, че това, което се случи днес, е неизбежно. Знаех го още 
тогава, през ноември 2011, когато имах щастието да се докос-
на до него отблизо. Но все тайничко се надявах Вълшебникът 
на словото, Магьосникът на превода и Принцът на добротата 
да бъде много по-дълго с нас. Уви, това не се получи, не и в сте-
пента на моите очаквания...

Запазих спомена от двете си срещи с него по начина, по кой-
то това се случва, когато си имал шанса да видиш срещу себе 
си истински мъдрец и най-вече да го чуеш как говори. Поводът 
да се срещнем бе почетният медал „За хората с добри сърца”, 
който пловдивската фондация „Помогни на нуждаещите се” му 
присъди. Присъствах на връчването на отличието в дома му, 
на тихата столична улица „Елин Пелин”. Сякаш в този миг го 
виждам да отваря външната врата, облечен в топъл домашен 
пуловер и джинси от кадифе и любезно да ни кани в хола на къ-
щата си. Проницателните му добри очи, които познавах от 
стотици снимки, бяха абсолютно същите - непроменени от 
годините, с присъщото на най-големите чисто детско любо-
питство към света. Когато заговори, сякаш бе сам в стаята. 
И четиримата, които бяхме там, стояхме като омагьосани и 
го слушахме. Единствено щракането на фотоапарата допълва-
ше думите на мъдреца, които всеки от нас буквално попиваше.

Този час и половина незабравима емоция се опитах да пресъз-

дам в текста по-долу, който излезе по Коледа на 2011 в списание 
„BWM”. Позволявам си да го споделя отново, защото словото 
на Валери Петров има едно неотменимо качество – то не ос-
тарява. Обратното, придобива все по-богат вкус, който е в 
състояние да остави безмълвен всеки. Поклон, Маестро!

И в златната, вълшебната есен на земното си битие мъдре-
цът Валери Петров не е забравен от хората. Тези, на които 
е посветил цялото си творчество, продължават да му засви-
детелстват своето уважение и признателност. Пловдивската 
фондация „Помогни на нуждаещите се” неотдавна присъди на 
автора на „Пет приказки”, „В меката есен” и „Копче за сън” и 
сценарист на игралните филми “На малкия остров” и “Рицар без 
броня“ вече традиционното си отличие – почетния знак-медал 
„За хората с добри сърца”. Човекът, вдъхнал „български” жи-
вот на думите на Шекспир и Гьоте, на Киплинг и Родари получи 
медала „за изключителен принос в българската и световната 
литература и за разкриване характерите на цяла една епоха”. 

Скромната церемония по връчването на престижното граж-
данско отличие се състоя в дома на поета и преводача. Облечен 
съвсем по домашному и видимо развълнуван, Валери Петров 
благодари на изпълнителния директор на фондацията Георги 
Найденов. Малко след като на гърдите му заблестя медалът 
– символ на доброта и на човешка съпричастност, поетът на-
руши самоналоженото си от години мълчание в импровизиран 
разговор.

Макар и скрит зад перденцата на уютното си жилище на 
тиха софийска улица с дървеса отпред, поетът следи с интерес 

какво се случва в заобикалящия го свят. Не е спрял да пише, но 
предпочита да не говори за това „Не ги обичам тези големи 
думи – творец, творчество”, скромно обяснява той мотиви-
те си. За него функцията на твореца в обществото си има 
свои закони и се дразни, когато те не се спазват. „В изкуството 
„ей така” не може. Ако е през пръсти, то бие през пръстите”, 
категорично заключава Валери Петров, съхранил умението да 
бъде внимателен и умерено предпазлив събеседник.

Сменил e тракащата пишеща машинка с удобния и безшумен 
компютър и не е безразличен към новото. Същевременно при-
помня израз на Ромен Ролан за хората на добрата воля, връща 
ни и към един от героите на Исак Бабел, който задава въпроса 
дали не може да се направи един интернационал на добрите 
хора.

Валери Петров споменава различните пропорции между до-
брото и злото, които се борят през цялото време у всеки един 
от нас. „Ту едното надвива, ту другото. Затова и почти всич-
ки религии са дуалистични. Все така има черно и бяло, дявол и 
ангел”, заключава той. Поетът разсъждава и върху усещането 
на мнозина, че като че ли днес лошото надделява, а нравстве-
ното, без да изчезва, е по-незабележимо. Отбелязва, че в наши 
дни доброто върви почти с представата за слабост, за без-
силие пред яростната агресивност на злото. „Но не е вярно, 
че доброто непременно е свързано с понятието за слабост, за 
загубен мач”, казва той, припомняйки статия в списание от 
съветско време, която силно го е впечатлила. В нея авторът, 
анализирайки събития от пещерната епоха до днес твърди, че 
в битките с природата, както и между обитателите на раз-
лични пещери, са побеждавали онези племена, у които са преоб-
ладавали индивидите с нагласа за жертвоготовност. „Мислите 
на хората вървят като във фронт. Ако ти нещо мислиш, знай 
че и на оня там, до теб, му се върти нещо подобно в глава-
та”, добавя с усмивка порасналият Валери, съхранил в себе си и 
нещо от онзи малък Валери от стиховете му. Умело контрира 
питането какво е нужно, за да се обединят всички добри хора, 
с обезоръжаващото признание, че знае точно толкова по въпро-
са, колкото и ние и със същия успех би поискал да разбере наше-
то мнение за това. „И вие ще бъдете също толкова безсилни да 
отговорите, колкото съм и аз”, категоричен е той. И споделя 
как, гледайки назад във времето, отчита много грешки в живо-
та си. „Може би самото това осъзнаване, по сократовски, че 
знаеш само че нищо не знаеш, вече е някакво знание. Другите 
дори и това не знаят”, успокоително добавя Валери Петров с 
топла усмивка...

театъра и за ролята му на Бойчо Огнянов беше награден 
с отличието на фондацията „Помогни” на нуждаещите 
се” - медала „За хората с добри сърца”. Освен тази награ-
да по поръчение на кмета на град Сопот Веселин Личев 
Георги Найденов връчи на Мирослав Миндов и кристален 
плакет.

„Всички ви се прекланяме, защото знаем, че любовта 
към родината преминава през сърцето на твореца”, се 
обърна към артиста председателят на журналистическо-
то дружество „Европрес”.

Видимо силно развълнуван, Мирослав Миндов благодари 
за признанието. „Бойчо Огнянов е пред вас, само че на 90 

години, но израснал през тях с 
прекрасните стихове на Ва-
зов – каза той. – Щастлив 
съм, че изиграх тази роля, 
снимайки се с големи арти-
сти и при голям режисьор, а и 
каква по-голяма гордост от 
това, че и цяла България 
участва във филма.

Щастлив съм, че съм сред 
вас в тази зала на СБЖ, за-
щото и аз някога бях член на 
този съюз, защото пишех 
редовно в пресата. Искам 
да ви сподели още веднъж, 
че Бойчо Огнянов ми донесе 
много радост и през целия си 

живот съм рецитирал Вазовите стихове.”
Съвсем спонтанно и без сценарий залата се изправи 

на крака и всеки искаше да се докосне и снима с големия 
български актьор, дал изключително много на българския 
театър.

Особеното в отбелязването на юбилея на романа „Под 
игото” в контекста на годишнината на българската жур-
налистика беше в това, че липсваха официалните речи, а 

>>> на стр. 3

Снимки: Иван Василев, Минчо Палавров

Валери Петров с почетния медал „За хората с добри сърца”. Сн.: Димитър Сотиров

Награждаване на Мирослав Миндов с медала „За хората с добри сърца“
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пловдивските журналисти от дружество „Европрес” бяха 
подготвили приятен рецитал, защото какво по-хубаво 
от това патриархът на българската литература да 
бъде почетен с поетични творби, излезли изпод перото 
на журналисти творци, които пишат не само за действи-
телността, а и поезия.

Журналистът Николай Гюлев представи своите коле-
ги Боньо Бонев, Елена Атанасова, Николай Славов, Албе-
на Хинкова, Минчо Палавров, Хюршан Еминова, която не 
скри, че е щастлива, защото е туркиня, възпитана от 
български творци и учители. Тя прочете свои стихове, 
посветени на Васил Левски.

Тв водещият на патриотичното предаване „Сите бъл-
гари заедно” сподели, че живеем в тежко време и журна-
листите са тези, които трябва да кажат истината на 
народа, защото политиците само го заблуждават.

Голяма тръпка, нарече срещата с пловдивските си ко-
леги Розита Попова, член на УС на СБЖ и председател на 
Комисията по организационните въпроси. Според нея 
представата й за колегите се изчерпвала само с докумен-
тите, с които се приемат членовете на Съюза. Оказа се 
обаче, че те са големи таланти и в други сфери – каза 
тя. – Журналистиката не е само представяне в медиите, 
а и състояние на духа. Тя съзря в това, което правят пло-
вдивските колеги, начин да се върви в посоката на обеди-
нението.

В края на духовния празник по повод юбилея на българ-
ската журналистика на и. д. председател на СБЖ Снежана 
Тодорова беше връчено отличие от кмета на град Сопот 
Веселин Личев – кристален плакет.

Розалина Евдокимова

„Ще дойде ден, когато всички народи на този континент, 
без да изгубят своите отличителни черти или великолепна-
та си индивидуалност, ще се слеят в едно по-велико цяло и 
така ще образуват европейското братство. Ще дойде ден, 
когато единственото бойно поле ще бъде това на съревно-
ваващите се идеи. Ще дойде ден, когато ще се решава не с 
куршуми и бомби, а с гласуване.”

Виктор Юго изрича тези пророчески думи през 1849 г. Необ-
ходимо е повече от столетие, за да започнат да се сбъдват 
утопичните му предсказания. През това време две световни 
войни и безброй други конфликти на европейска земя отнеха 
живота на милиони хора. Днес второто десетилетие на ХХI 
век предлага по-светли перспективи и нови надежди, но носи 
и нови трудности и предизвикателства за Европа.

Голямото разширяване на Съюза е факт и Европа най-накрая 
успя да помири историята си с географията. Европейският 
съюз става все по-убедителен, а членовете на пловдивското 
журналистическо дружество „Европрес” в своите публикации 
изразяват с единен глас позицията си, като участници в све-
товната политика и дипломация.

ЕС представлява уникално обединение на християнски дър-
жави с почти половин милиард население, простиращо се от 
бреговете на Атлантическия океан до Украйна, Русия, Черно 
море и Турция.

От 10 милиона квадратни километра европейска терито-
рия, на която са разположени почти 50 държави, 111 хиляди 
кв. км са на България.

От 700 милиона души, населяващи Европа, 8 000 000 са бъл-
гари.

На политическата и културна карта на Европа нашата 
страна съществува над 13 века и е оказвала влияние върху съд-
бата на континента.

От 1 януари 2007 година България е 26-ят пълноправен член 
на Европейския съюз, а българите станаха и граждани на ЕС. 
На практика, като член на общността България добива обща 
граница с Бразилия. Това не е правописна грешка, а факт.

На пръв поглед това изглежда абсурдно, но ако се вгледате 
по-внимателно в картата на Южна Америка, както ни съвет-
ва известният европовед Емил Попов от Аахенския универси-
тет в Германия, между Суринам и Бразилия има една терито-
рия, която се нарича Френска Гвиана. Някогашна колония, днес 
се счита за френски департамент и като част от Франция е 
част от Европейския съюз. Със своите над 93 000 кв. км, тя е 
по-голяма от страни-членки, като Австрия например.

Има и други още извъневропейски територии на ЕС. Това 
са земи, които са интегрална част от страните-метрополии 
– Франция, Испания, Португалия – Антилските острови, Мар-
тиник и Гваделупа, които и до днес са представяни в Сената 
на Франция.

На фона на карибската им екзотика твърде необичайно за 
тези географски ширини изглежда използването на еврото 
като парична единица.

Френски департамент е и остров Реюнион в Индийския 
океан, който също принадлежи към територията на ЕС.

Далечните френски департаменти не са само екзотична 

На 18 юли, денят когато Руската 
православна църква отбелязва 
намирането на светите мощи 
на св. Сергий Радонежки, празнич-
ната света Литургия на площа-
да. пред съборния манастирски 
храм „Успение Богородично“ в 
Троице-Сергиевата лавра тази 
година  бе кулминацията на праз-
ненствата по повод 700-годиш-
нината от рождението на вели-
кия подвижник.

В оглавената от Негово Све-
тейшество Московския и на 
цяла Русия патриарх Кирил са 

взели участие архиереи и свещенство на РПЦ и главите на 
официалните църковни делегации, изпратени за тържества-
та от сестрите православни църкви. От българска страна в 
светата Литургия е взел участие Негово Високопреосвещен-
ство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, 
както и Неврокопски митрополит Серафим и представителя 
на БПЦ-БП в Москва архим. Теоктист.

На патриарх Кирил в празничния ден съслужиха постоянни-
те членове на Светия Синод на РПЦ: Черновицки и Буковин-
ски митрополит Онуфрий – местоблюстител на Киевската 
митрополитска катедра; Крутицки и Коломенски митропо-
лит Ювеналий; Кишиневски и на цяла Молдова митрополит 
Владимир; Астанайски и Казахстански митрополит Алексан-
дър - оглавяващ митрополитския окръг на РПЦ в Р. Казахстан; 
Ташкентският и Узбекистански митрополит Викентий - ог-
лавяващ Средноазиатския митрополитски окръг; Санкт-Пе-
тербургски и Ладожки митрополит Варсонофий - управляващ 
делата на Московската патриаршия; Мински и Слуцки мит-
рополит Павел – патриаршески екзарх на цяла Белорусия; Во-
локоламски митрополит Иларион - председател на Отдела за 
външноцърковни връзки; както и председателят на организа-
ционния комитет по провеждането на празненствата - Рос-
товски и Новочеркаски митрополит Меркурий.

От страна на Поместните православни църкви в съслуже-
нието участваха: Шведският и Скандинавски митрополит 
Клеопа – Вселенска патриаршия, Кирински митрополит Ата-
насий – Александрийска патриаршия, Тирски и Сидонски мит-
рополит Илия – Антиохийска патриаршия, Востърски мит-
рополит Тимотей – Йерусалимска патриаршия, Зугдидски и 
Цаишски митрополит Герасим – Грузинска патриаршия, Ба-
натски епископ Никанор – Сръбска патриаршия, Централно- и 
Западноевропейски митрополит Серафим – Румънска патри-

 Православната духовна академия „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“ - Пловдив откри новата учебна година на 1 септември 
2014 г. за първия випуск студенти с празничен молебен и во-
досвет. 

След това започнаха редовните  учебни занятия на задоч-
ниците. Първата лекция „Въведение в богословието“ изнесе  
духовният наставник на висшето училище Негово Високо 
Преосвещенство Пловдивски Митрополит Николай.

Православна духовна академия „Св. Св. Кирил и Методий“ 
стартира с общо 73 студенти, от които 15 са жени. За задоч-
на форма на обучение са се записали 55 човека, 18 за редовна. 
Курсът на обучение в Духовната академия е четиригодишен 
(осем семестъра), като успешно завършилите студенти по-
лучават диплома за висше богословско образование. 

В учебния план основният акцент се поставя върху бого-
служебната подготовка на студентите (участие в богослу-
жението с четене, пеене и проповед), върху библейската и 
патристична култура, върху изучаването на класическите 
езици с оглед свободното ползване на първоизворите и върху 
догматическото и нравственото богословие.

Учебните занятия ще се водят в аулата на Академията. 
Студентите могат да се възползват от възможността да 
живеят в пансиона, с който разполага това висше учебно за-
ведение.

Учебната година за студентите редовно обучение ще запо-
чне на 1 октомври 2014 г.

Православната духовна академия „Св. Св. Кирил и Методий“ 
е висше богословско училище под ръководството на Св. Си-
нод на Българската православна църква. Тя е продължител на 
традицията на Духовната академия от 1950-1991 г. 

Академията ще готви свещенослужители, църковнослужи-
тели, учители за българските духовни училища и др. Завърши-
лите академията ще могат да се реализират в областта на 
християнската просвета, духовната култура и църковната 
администрация.

Стартът на Духовната академия в Пловдив не противоре-
чи на международните правни норми и документите на ООН, 
отнасящи се до религиозните свободи. 

Ръководствата на теологичните факултети трябва да 
снемат „тогата” на академичното високомерие и да призна-
ят хорариумите и учебните програми, по които осем семес-
търа предстои да се обучават бъдещи служители на култа, да 
помислят за една бъдеща тяхна специализация или магистра-
тура, като например „Църковна дипломация и добротворче-
ство”. По този начин бъдещите православни вишисти ще 
могат да се включат в хуманитарни мисии на ООН и ЕС, да 
бъдат назначавани за капелани, т. е. държавни чиновници на 
духовна служба. Тази идея е гражданска позиция, върху която 
трябва да се помисли, дискутира преди да се пристъпи към 
нейната реализация.  

ЕВРОПРЕС

аршия, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний 
– Българска патриаршия, Месаорийски епископ Григорий – Ки-
пърска православна църква, Паронаксийски митрополит Кали-
ник – Гръцка православна църква, митрополит на Аргирока-
стро Димитрий - Албанска православна църква, Вроцлавски и 

Шчечински архиепископ Йеремия – Полска православна църква, 
Пражки архиепископ Йоаким – Православната църква на Чеш-
ките земи и Словакия, Филаделфийски и Източно-Пенсилвански 
епископ – Православната църква в Америка, и членовете на 
делегациите на Поместните православни църкви.

След сугубата ектения светейшият московски патриарх 
Кирил отправи молитва за мир в Украйна.

След края на Литургията предстоятелят на Руската пра-
вославна църква въздаде хваление на преп. Сергий Радонежки 
и отправи слово към духовенството и поклонниците, взели 
участие в богослужението.

Десетки хиляди духовници и миряни изпълниха съборния пло-
щад на основаната от св. Сергий обител, дошли от всички 
краища на света, за да се поклонят пред чудотворните мощи 
на светеца и да му отдадат почит.

В празничната богослужба взе участие сборен хор на Свето-
Троицко-Сергиевата лавра и Московската духовна академия 
под ръководството на архимандрит Глеб (Кожевников).

Текст: Александра Карамихалева 
Снимки: личен архив и Патриархия.Ру

“The day will come when all of you, all the nations of the continent, without 
losing your distinctive qualities or your glorious individuality, merge into a 
greater union, and embody European fraternity. The day will come when the 
only battlefields are markets open to trade and minds open to ideas. The day 
will come when cannonballs and bombs are replaced by votes.”

Victor Hugo utters these prophetical words in 1849. More than a century 
needs to pass for his utopian predictions to start coming true. Meanwhile 
two World Wars and countless other conflicts at European land took the lives 
of millions of people. Today the second decade of XXI century offers brighter 
perspectives and new hopes, but it also brings new difficulties and challenges 
for Europe.

The great expansion of the Union is a fact and Europe finally managed 
to make peace between its history and geography. The European Union is 
getting more and more persuasive and the members of the Plovdiv‘s “Europress” 
Journalist Society express their position unanimously in their publications as 
participants in the world politics and diplomacy.

The EU is a unique union of Christian countries with almost half a billion 
population stretched from the coats of the Atlantic Ocean to Ukraine, Russia, 
the Black Sea and Turkey.

From 10 million square meters European territory where almost 50 countries 
are situated, 111 thousand sq. km belong to Bulgaria.

From 700 million people living in Europe, 8 000 000 are Bulgarians.
Our country exists on the political and cultural map of Europe more than 13 

centuries and has influenced the fate of the continent.
Bulgaria became the 26-th full member of the European Union on January 1, 

2007, and the Bulgarians became citizens of EU. Practically, as a member of the 
community Bulgaria gets a common border with Brazil. This is not a spelling 
mistake, but a fact.

At first sight this seems absurd but if you look more carefully at the map of 
South America as the famous researcher of Europe Emil Popov from the Aachen 
University in Germany advises us, there is a territory between Suriname and 
Brazil, which is called French Guiana. Once a colony, today it is considered as a 
French department and as a part of France it is a part of the European Union. 
With its over 93 000 sq. km it is bigger than some member states like Austria, 
for instance.

There are other out-of-Europe territories of the EU. These are lands which 
are an integral part of the metropolitan states – France, Spain, Portugal – the 
Antilles, Martinique and Guadeloupe which are still presented in the Senate of 
France.

Considering their Caribbean exotic appearance, using the euro as a currency 
seems quite unusual for these parts of the world. 

Reunion Island in the Indian Ocean is also a French department, which also 
belongs to the territory of the EU.

The distant French departments are not just an exotic decoration of the 
European Union.

The European rocket “Ariane” is launched from the French Guiana cosmodrome.
The Spanish possessions in North Africa – Ceuta and Melilla, situated in 

Morocco – are also part of the out-of-Europe territories.
The Moroccan government makes claims for the Canary Islands, which are 100 

km away from their coast, but they have been a part of the European Union 
enjoying full rights since 1996.

On the north of the Canary Islands is Madeira Island, which belongs to 
Portugal.

But let us note that not all of the former European colonial possessions are 
part of the EU today.

Some of them, as the researcher of Europe Emil Popov stated and pointed 
as examples French Polynesia and Netherlands Antilles, are parts of France and 
the Netherlands but do not belong to the European Union, and they are only 
associated with it.

Thus it can be seen from the aforesaid that the EU is extended to lands far 
from the European continent – in Africa, South America, the Caribbean Sea, the 
Indian Ocean. That is why the flag of the EU is blue piece of fabric in the form 
of a rectangle in the center of which 12 golden stars are situated – symbolizing 
the union of the nations sharing the same ideal: democratic society of equal civil 
societies. This is not just the symbol of the EU, but also of the unity and the 
identity of Europe in a broader sense.

The circle of golden stars represents the solidarity and the harmony between 
the European nations.

According to different traditions, 12 is a symbolic number representing 
perfection. This is also the number of the months of the year and the hours 
on the clock-face. The circle, together with other things is a symbol of unity.

This is how the European flag appears, representing the ideal for unity 
between the European nations.

On May 29, 1986 the flag of the European Union is raised for the first time in 
from of the building of the European Commission in Brussels.

It is not a coincidence that the anthem of the European Union is the “Ode 
to Joy” by Ludwig van Beethoven, a fragment from the Ninth Symphony which 
is also an anthem of another European organization – the Council of Europe.

28 countries are members of the European Union now: Belgium, Bulgaria, 
Italy, Luxembourg, the Netherlands, Germany, France, Denmark, Ireland, Great 
Britain, Greece, Spain, Portugal, Austria, Finland, Sweden, Poland, Romania, Czech, 
Hungary, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Cyprus (only the south part 
of the island), Malta, Croatia…

We can easily recollect the fact – applying today to the EU, too – which the 
former empires bragged about, that the sun never sets over their territories 
because united Europe is already a new world of unity from diversities.

The members of the “Europress” Journalist Society work not only in Plovdiv 
but also in Sofia, Buenos Aires, others – in Geneva and Pazardzhik, in Moscow, 
Berlin, Strelcha, in Peshtera and Edirne, in Singapore. They participate actively in 
the life of the Union of Bulgarian Journalists (UBJ).

On the occasion of the 120-th anniversary of the organized journalistic 
movement in our country and the 10-th anniversary of the admission of Republic 
of Bulgaria to NATO, the “Europress” Journalist Society decided that a monument 
of the war correspondents attached to the Russian Command during the theatre 
of military operations on the Balkans in 1877/1878 which are predecessors of the 
journalism in liberated Bulgaria, should be built in Plovdiv.

Except for the 21 Russian correspondents, the battles are covered by 10 
English correspondents of 8 English, Scottish and Irish periodical editions, as well 
as 3 American correspondents of 3 periodical editions, 5 Prussian correspondents 
of 8 periodical editions, 4 Austrian correspondents of 3 periodical editions, 8 
French correspondents of 11 periodical editions, 1 Swedish correspondent of 1 
periodical edition and 3 Italian correspondents of 7 periodical editions.

The Spanish painter Jose Luis Pellicer from Madrid arrived in the Russian army 
from the Spanish illustrated magazine “La Ilustración Espaсola y Americana”.

Romania was presented by the personal painter of knyaz Carl Satmari and the 
photographer of the knyaz – Dushen.

The journalists from “Europress” working in the print and electronic media, as 
PR specialists, analysts, commentators as all members of UBJ have no age, they 
have memories and stories…

Dr Georgi Naydenov PhD

украса на Евросъюза.
Европейската ракета „Ариана” се изстрелва от космодру-

ма Френска Гвиана.
Към неевропейските територии на ЕС спадат и испански-

те владения в Северна Африка – Сеута и Мелия, разположени 
в Мароко.

Мароканското провителство има претенции към Канар-
ските острови, които са на 100 км. от техния бряг, но от 
1996 г. те са пълноправна част на Евросъюза.

Северно от Канарските острови е остров Мадейра, който 
принадлежи на Португалия.

Но нека да отбележим, че не всички бивши европейски коло-
ниални владения днес са част от ЕС.

Някои от тях, както констатира европедът Емил Попов и 
посочи като например Френска Полинезия и Холандските Ан-
тили, са част от Франция и Холандия, но не принадлежат към 
Евросъюза, а са само асоциирани към него.

И така от казаното по-горе е видно, че ЕС се простира 
върху земи далеч от Европейския континент в Африка, Южна 
Америка, Карибско море, Индийския океан. Затова и флагът на 
ЕС, представляващ син плат във формата на правоъгълник, в 
центъра на който са разположени 12 златни звезди – символи-

В салон „Журналист” на СБЖ в София се състоя прожек-
ция на документалната лента на един от най-извест-
ните руски телевизионни журналисти-документалисти 
Андрей Караулов „Обикновен фашизъм”, посветен на съ-
битията в Украйна през тази пролет.

„Много е тъжно, че през ХХI в. говорим за такива 
страшни неща като тези, които се стават в Украйна, 
страна близо до България, каза преди прожекцията и. д. 
председател на СБЖ Снежана Тодорова. Филмът започ-
на с обръщение към зрителите, направено от автора 
на филма Андрей Караулов, който помоли ако има деца и 
бременни жени пред екраните, да не гледат „Обикновен 
фашизъм”. „Дълги години съм бил журналист, но не съм бил 
свидетел на такива масови разстрели, които се извърш-
ват в Украйна – продължи своя монолог Караулов. – Ние, 
журналистите, отговаряме за всяка наша дума и в моя 
филм всичко е документирано с факти.”

Авторът умишлено е избрал аналогията със заглавието 
на култовия филм на Михаил Ром „Обикновен фашизъм”, 
защото и днес, за голямо съжаление, се появяват идеите 
на чумата на ХХ век. В лентата на телевизионния жур-
налист известни историци, депутати от Радата, учас-
тници в събитията разказват за жестокостта, която се 
е събудила в душите на много украинци, за жертвите и 
безследно изчезналите.

Нещо твърде приятно и същевременно уникално събра всички 
приятели на Китай в София, за да присъстват на представянето 
на Енциклопедия Китай. 

Луксозният и мащабен проект е дело на Радио Китай за чуж-
бина и издателската къща „Ентропи1” в лицето на списание 
„Черно и бяло” – медиен партньор на СБЖ. 

Над 500 страници са събрали най-интересното от истори-
ята, културата, икономиката, изкуството и философията на 
Поднебесната империя. Според нейните създатели, Енциклопе-
дия Китай е четиво за любознателните от всички възрасти. 
Те могат да се потопят в магията на Китай и да разкрият лю-
бопитни тайни на тази невероятна и необятна страна. Сред 
дошлите бяха студенти и преподаватели от СУ „Св. Климент 
Охридски”. 

Според Снежана Тодорова, на тази юбилейна за българската 
журналистика година се отбелязват и две важни събития – 65 
години от установяването на българо-китайските отношения 
и 30 години съвместни връзки на СБЖ с Асоциацията на китай-
ските журналисти. Според нея това издание, което днес се 
представя, ще бъде от голяма полза за всички, които се инте-
ресуват от Китай, за студентите китаисти и техните пре-
подаватели.

Гости на презентацията бяха съветникът по въпросите на 
културата на посолството на Китай Ли Ян и журналистката Гу 
Фън, която също е служител в амбасадата.

Радост и чест за сп. „Черно и бяло” е, че участва от българска 
страна, каза неговият главен редактор Станислава Пекова. Тя 
съобщи, че това издание на български език на Енциклопедията е 
първото в Европа, като предстои нейното излизане на Стария 
континент на още 30 езика. В работата по книгата са участ-
вали всички журналисти от българската секция на Радио Китай 
и екип от български специалисти, чиято работа е била не по-
малка от тази на техните китайски колеги.

Целта на издаването на Енциклопедия Китай е засилването 
на неправителствения обмен, като за това голям принос имат 
неправителствените организации, като една от най-големите 
сред тях е СБЖ.

„Много съм радостен да присъствам на премиерата на книга-
та за Китай - сподели Ли Ян. – Това е голям подарък от българ-
ските журналисти по повод годишнината от установяването 
на отношенията между България и Китай и същевременно е 
хубав плод от съвместната работа на българските и китайски-
те журналисти. Бил съм в много страни, но тук за първи път на 
местен език се издава енциклопедия за Китай. В Австралия, ЮАР 
и Унгария, където бях, също издадоха подобна книга, но там я 
направиха, ползвайки английски текст, а тук направо беше пре-
ведена от китайски, което е уникално за изданието. Мисля си, 
че излизането на Енциклопедия за Китай в България ще се отра-
зи на задълбочаването на отношенията между двата народа.”

„обикновен фашизъм, 
издание 2014-а

Уникална 
енциклопедия 

за Китай 

700 години от рождението на 
св. Сергий 

Радонежки
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РИЦАРИ НА 
ПРАВОСЛАВИЕТО

Лично Путин индоктринира
 дядо Антоний

Europress and the World

УКРАЙНА
В ПЛАМЪЦИ
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ПЛОВДИВСКИ  ЖУРНАЛИСТИ 
ПОЧЕТОХА...

>>> на стр. 4

>>> на стр. 4

СПАСЕНИЕ
Приятелство – Надежда денонощна.
Подкрепа – и безкористна, и мощна.

То ни спасява не веднъж и дваж.
Облъгва ни със Вяра и Кураж.

И без да жали ни пари, ни здраве –
то падналия бързо ще изправи.

Приятелство – най-нужната щафета.
Предава я на другите поета.

Приятелство – не чака то отплата
освен оная думичка – Добротата...

                                          
                        Николай Гюлев

ВзРИВ
„Това, което не ни убива – 

ни прави по-силни”
А за какво да ни убива?

Нима сме за това родени –
да ни преследват и ни ръфат

двуноги шкембести хиени?
И погледнете – тези същите
преяждат като за последно,

а нас ни вземат даже къщите
и ни мори ламята – бедност.

И вместо удари с юмруци
залъгваме се до наивност

със нежна псевдореволюция.
И свивайки се във черупките

по единично все търпим.
Легендата, че сме народ

се изпарява като дим.
Стихът във мене се взривява.

Не зная как да го завърша.
...Май прав е старият Славейков:

„Не сме народ, а мърша...”
                            Николай Гюлев

                                          

ВЕРУЮ
НА КОЛЕГИТЕ ОТ „ЕВРОПРЕС”

Какво, като съм стар? Какво като съм болен?
Аз от живота не съм недоволен.
Захвърля ме в бездна, но протяга ръка
и аз по-безстрашен излизам така,
Загърбил обиди, закани, табута – 
все към Високото живота ме бута.
А там – много рядко слънчице грее.
А там – най-свирепите бури вилнеят.
И ме връхлитат, и ме премятат,
но аз си имам броня в душата.
Това са моите приятели верни – 
те просветляват нощите черни.
И вярвам мечтата ми ще се сбъдне – 
ще възкръстнат сестриците милосърдни.
И ще отвърнат на моя зов
с Вяра, Надежда и даже Любов!

                                       Николай  Гюлев
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зиращи съюза на нациите, споделящи един и същи идеал: демо-
кратично общество на равноправни граждански общества.
Това не е само символът на ЕС, а и на единството и идентич-
ността на Европа в по-широк смисъл.

Кръгът от златни звезди представлява солидарността и 
хармонията между европейските народи.

Според различни традиции 12 е символично число, предста-
вляващо съвършенство.Толкова е също и броят на месеците в 
годината и броят на часовете от циферблата на часовника. 
Кръгът, заедно с други неща, е символ на единство.

Така Европейският флаг е роден, представяйки идеалът за 
единство между европейските народи.

На 29 май 1986 г. за първи път флагът на Европейския съюз е 
издигнат пред зданието на Европейската комисия в Брюксел.

Неслучайно Химн на Европейския съюз е „Одата на радост-
та” от Лудвиг Ван Бетховен, фрагмент от 9-та симфония, 
която също е химн и на друга общоевропейска организация – 
Съветът на Европа.

В Европейския съюз сега членуват 28 държави: Белгия, Бъл-
гария, Италия, Люксембург, Холандия, Германия, Франция, Да-
ния, Ирландия, Великобритания, Гърция, Испания, Португалия, 
Австрия, Финландия, Швеция, Полша, Румъния, Чехия, Унгария, 
Словакия, Литва, Латвия, Естония, Словения, Кипър (само юж-
ната част на острова), Малта, Хърватска...

Спокойно можем да си припомним  факта, с който са се хва-
лели  някогашните  империи, че слънцето никога не залязва 
над териториите им. Това е валидно днес и за ЕС, защото 
обединена Европа вече е един нов свят на единството от 
многообразия.

Членовете на журналистическото дружество „Европрес” 
освен в Пловдив, работят и в София, в Буенос Айрес, други – в 
Женева и Пазарджик,  в Москва, Берлин, Стрелча, в Пещера и 
Одрин, в Сингапур. Те активно участват в живота на СБЖ.

По повод 120-та годишнина на организираното журналис-
тическо движение у нас и 10-та годишнина от приемането 
на Република България в НАТО, журналистическото дружество 
„Европрес” реши да се изгради в Пловдив монумент на воен-
ните кореспонденти, аташирани към руското командване по 
време на Балканския театър на военните действия 1877/1878 
г., които се явяват предходници на журналистиката в Осво-
бодена България.

Освен 21 Руски кореспонденти боевете са отразявали 10 
Английски кореспонденти на 8 английски, шотландски и ир-
ландски периодически издания, както и 3 Американски корес-
понденти на 3 периодически издания, 5 Пруски кореспонденти 
на 8 периодически издания, 4 Австрийски кореспонденти на 3 
периодически издания, 8 Френски кореспонденти на 11 перио-
дически издания,1 Шведски кореспондент на 1 периодически 
издания и 3 Италиански кореспонденти на 7 периодически из-
дания.

Испанският художник Хосе Луис Пелисер от Мадрид прис-
тигнал в руската армия от испанското илюстровано списа-
ние “La Ilustraciуn Espaсola y Americana”. 

Румъния била представена от личния художник на княз Карл 
Сатмари и княжеският фотограф Душен.

Журналистите от „Европрес” – работещи в печатните и 
електронните медии, като пиар специалисти, анализатори, 
коментатори както всички членове на СБЖ нямат възраст, 
имат спомени и истории... 

dr Георги Найденов PhD                                               

За това как застават брат срещу брата в една жесто-
ка битка на живот и смърт. 78-годишният пенсионер от 
Мариупол Игор Лютиков споделя с огромна мъка за много-
то избити и ранени по време на сраженията в града и в 
Славянск през април.

За жестокостите в Одеса пред камерата говори жур-
налистката от морския град Татяна Иванова, която едва 
оцелява в кървавия ад в Дома на профсъюзите. Тя никога 
няма да забрави как атакувалите сградата бандеровци са 
изхвърляли през прозорците невинни жени и старци.

За безследно изчезнали, ранени и убити невинни демон-
странти от движението „Киев – чист град” говори един 
от неговите членове. Той сподели, че в сблъсъците между 
тях и майдановците и от двете страни е имало много 
жертви. А докторът на техническите науки Сергей Фи-
латов определя случилото се в Одеса като безумие.

Използвайки документални аналогии от сражения в Ук-
райна с фашистките войски на Хитлер по време на Вели-
ката отечествена война и събитията по-късно по време-
то на Хрушчов, Андрей Караулов подчертава в лентата 
си, че няма нищо по-страшно от това да се избиват не-
винни хора. Той припомня как през 2011 г. големият поет 
Евгений Евтушенко по време на гостуването си в Киев 
рецитира стихове срещу фашистките злодеяния, които 
му костват днес да не е желан в Украйна. Почти всички 
участници в документалния филм „Обикновен фашизъм” 
предупреждават, че бандеровци все повече увеличават 
своя брой, а това е потенциална опасност за страната и 
води до възраждане на фашистката идеология.  

Филмът на тв журналиста Андрей Караулов предизвика 
голям шум по време на неговата презентация на 19 юни 
в пресцентъра на в. „Аргументы и факты”, където при-
състват и много представители на западните медии. 
Над един милион са зрителите, които са видели лентата 
„Обикновен фашизъм”.

Самият Караулов е от журналистите, които предиз-
викват смесени чувства сред политици, зрители и ко-
леги. Това обаче не му пречи да има висок рейтинг и не-
говите предавания, като „Руският век”, „Моментът на 
истината” и „Руските хора” да се сред най-гледаните.

Той е и автор на четирисерийната лента „Неизвест-
ният Путин”. Освен в телевизията, Андрей Караулов се 
труди в авторитетни издания като „Огоньок”, „Незави-
симая газета”, „Родина”, „Наше наследие”. Автор е и на 
много книги за театъра и политиката. Носител на и на 
престижната награда Тефи. По време на излъчването на 
филма в СБЖ бе обявено че от българска страна му е при-
съден диплом на Източния европейския образователен 
център за съучастие с авторския си филм „Обикновен фа-
шизъм” в проекта „Светът без грим” на фондация Help 
the needy и колежа Източен европейски образователен 
център. 

След излъчването на филма бе представено и допълне-
ното издание на „Бялата книга”, издание на МВнР на Ру-
ската федерация, в която са събрани факти за нарушава-
не правата на човека и принципа на върховенството на 
правото в Украйна, обхващаща периода от април до сре-
дата на юни. В специална глава „Ограничаването на сво-
бодата на медиите и работата на журналистите” хро-
нологично са проследени всички действия спрямо руски и 
чуждестранни журналисти, чиято работа на територия-
та на Украйна да отразяват събитията е била възпре-
пятствана. Проследяват се ограничаването на достъпа 
на представители на медии до украинската територия, 
техни арести и убийства.

РАЗКАЗВАХ НА КИТАЙСКИТЕ СЛУШАТЕЛИ 
ЗА КРАСИВАТА БЪЛГАРСКА ПРИРОДА

Работейки в българската секция на Радио Китай, Гу Фън е 
предпочела да си избере красивото българско име Ангелина. Била 
въведена традиция, работещите там журналисти да носят на-
шенски имена. Та Гу Фън и до днес обича да се обръщат така към 
нея с името Ангелина.

Тя сподели за сайта на СБЖ:
Защо се разделихте с журналистиката, Ангелина, и поехте 

по пътя на дипломацията?
Мисля си, че независимо каква професия упражнявам, това е в 

служба на държавата.
Работили сте в българската секция на Радио Китай. Беше ли 

ви интересно и какво научихте за нашата страна?
Повече се занимавах с преводи, но според мен това беше един 

много хубав начин за изучаването на българския език и това ми 
даде шанса да дойда да работя в България. Да бъда по-близо до бъл-
гарския народ, до тази прелестна страна ме кара да се чувствам 
по-приятно. Но независимо къде съм, за мен България ми е като 
втора родина. Много я обичам!

Като журналист коя беше любимата ви тема за нашата 
страна? За кое най-много обичахте да разказвате на вашите 
слушатели за страната ни?

Преди всичко това беше българската кухня, красивата българ-
ска природа и туризма. Много харесвам българската култура и из-
куство, но ако трябва да споделя своите предпочитания, те кло-
нят към българската кухня. Е, и спортът също много ми допада.

Приятели, това е новината ни за днес
и тя в книжно тяло може да се види – 

справочна книга на лицата в „Европрес”, 
на журналисти към редакцията „Help the needy”

На юбилея светъл тя се посвещава,
началото на журналистиката родна,
която „Любословие”, списанието дава

с тематика за времето си модна.

И втора дата с давност сто и двадесет години
от първият събор на българските журналисти,

Балканските войни с победи и в руини
описаха с талант, като професионалисти.

Справочникът показва ни лицата,
кой как творил е в „Европрес”,

тук ще намерите делата,
които сочат бъдеще в прогрес.

                                   Боньо Бонев
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Уникална 
енциклопедия... 

УКРАЙНА
В ПЛАМЪЦИ

ПОзДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
до световния шампион по бокс Кубрат Пулев /Кобрата/

На 15 ноември тази година ще се състои двубой Кличко-Пулев

Днес в спорта често тъжно става
щом резултат за нас е нулев,
но ти ни носиш радост, слава,

световен шампионе Пулев.

И в класата неоспорима
с възторг към тебе всеки гледа,
ти от шестнайсет срещи имаш

шестнайсет бляскави победи.

С нокаут знамето издигаш,
трибагреникът свят и роден,

световни висоти достигаш
защото носиш дух свободен.

Желаем ти желязно здраве,
успехи, щастие и бодрост

и никога недей забравя,
че ти си българската гордост.

                                                                 Д-р Боньо Бонев 
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