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На 12 октомври в Европей-
ския парламент в Брюксел 
на тържествена церемония 
бяха връчени наградите „Ев-
ропейски граждани ‘2016“. 

Сред 50-те лауреати от целия Европейски 
съюз е и Иван Николов, председател на КИЦ „Бо-
силеград“, поет, писател, журналист и публицист. 
Той беше номиниран от евродепутата от ЕНП/
ГЕРБ Андрей Ковачев, заради безкомпромисната 
му борба за мир, свобода, демокрация и опазва-
не на културата на българите в Сърбия.

Иван Николов участва в създаването и 
ръководството на двете най-активни органи-
зации на българите в Сърбия – Демократичен 
съюз на българите и Културно-информацио-
нен център „Босилеград“. Редактор е и на 
списанието „Бюлетин“. Настоява чрез диалог и 
сътрудничество между двете държави и член-
ството на Сърбия в ЕС да се подобрят услови-
ята за живот на българското население край 
границата. Наградата е под форма на почетен 
медал и има символично значение. 

Приемайки наградата, Иван Николов из-
рази благодарност и каза, че тя дава европей-
ска легитимация на всичко, което е говорил, 
писал и правил през годините в интерес на 
българите в Сърбия, и че именно европейските 
принципи и ценности, и особено европейското 
законодателство, са пътят за преодоляване на 
тежкото историческо наследство, национално 
помирение между българи и сърби, и съз-
даване на по-нормални условия за живот на 
това изстрадало население. 

Другият носител на наградата „Европейски 
гражданин ‘2016“ от България е Мариана Пенче-
ва от Велико Търново, за работа с деца с нисък 
социален статус. (eurochicago.com) ◆

Дариха оригиналното зна-
ме № 9 от Априлското въс-
тание на Националния во-
енноисторически музей

На церемония в Черни Вит, жителите на 
селото дариха оригиналната светиня. Знаме № 
9 е пазено близо 140 години от хората, които 
решават да го дарят на Националния военно-
исторически музей, за да се съхранява в под-
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ходящи условия, така че да бъде запазено за 
бъдещите поколения.

 Знамето е същото като популярното знаме 
на панагюрските въстаници, което се съхранява 
във Военноисторическия музей. Само че, дока-
то добре запазеният екземпляр носи номер 3, 
находката от Черни Вит е с номер 9. Всъщност 
общо 12 такива знамена са били ушити по по-
ръка на Георги Бенковски за нуждите на Па-
нагюрския революционен окръг. Знаме номер 
9 е съпътствало Хвърковатата чета и апостола 
Георги Бенковски почти до неговата смърт край 
Рибарица на 12 май (25 май) 1876 г. То е едно от 
дванадесетте знамена от Априлското въстание, 
рисувано от Иван Папазов- Зографина и шито 
от жените от девическо дружество „Китка“. С 
дарението знамената, които НВИМ съхранява, 
стават три – № 3, 8 и 9. Все още е неизвестно 
дали са оцелели знамената с номера 1, 2, 5, 7, 
10, 11. Националният военноисторически му-
зей се обръща с апел към всички, които знаят 
нещо за тях или съхраняват някое от тях, да 
споделят информацията си. (www.blitz.bg) ◆

Българска карикатура на 
дуела Хилари – Тръмп оби-
коли света

Напрегнатият първи кандидатпрезидент-
ски дебат между Хилари Клинтън и Доналд 
Тръмп се превърна в повод за различни хумо-
ристични коментари и картинки в социалните 
мрежи. Карикатура на Христо Комарницки, 
вестник „Сега“, беше публикувана от „Уошинг-
тън пост“ в статия със заглавие „Ето какво ми-
сли останалата част от света за дебата Клинтън 
– Тръмп“. (www.blitz.bg) ◆

България се нарежда до 
печелившите от летния ту-
ристически сезон на 2016 г.

Гърция отчита рекорд от 27 млн. чуждес-
транни туристи, а по данни на Министерството 

на туризма в София, България се радва на най-
силния си сезон от поне десет години. Само от 
Германия броят на туристите, които са посетили 
нашата държава, е скочил с внушителните 65 % 
в сравнение с данните от предходната 2015 г. 
(www.24chasa.bg) ◆

Правят музей на хайдут-
ството и Делю войвода в 
Златоград

Родната къща на Делю войвода от леген-
дарната песен на Валя Балканска, която лети 
с „Вояджър“ в Космоса ще бъде претворена в 
къща-музей в родния му Златоград. Къщата, 
от която сега са останали руини, е идентифици-
рана от местния краевед Величко Пачилов по 
легенди и местни предания, които е изучавал 
цял живот, обяви проф. Николай Овчаров. През 
2017 се навършват 240 години от рождението 
на легендарния войвода – подготвят се не само 
чествания в Златоград, но и къща-музей на 
Делю и хайдутството, която ще се помещава 
във реставрирана вековна къща на 30 метра от 
родната на войводата. В нея е запазено автен-
тично скривалище от времето на османското 
иго. Вече се изработва и внушителен бюст-па-
метник на войводата. (www.24chasa.bg) ◆

Български гласове, пеещи 
„Чичовите коне на пайван 
пасат...“ припяват в изра-
елски проект

Вече над 10 милиона са хората по света, 
гледали в сайта за видеосподеляния „Ютуб“ 
оригиналният микс на проекта Stanga на изра-
елския продуцент и диджей Саги Абитбул (Sagi 
Abitbul). В албума си той включва български 
гласове, припяващи „Чичовите коне на пайван 
пасат... Тути ман, тути ман, тути либе на фи-
дан“. Израелският диджей отдавна е влюбен в 
българските народни песнопения. Той се кани 
да включи български народни песни и в след-
ващите си проекти, като на първо време се е 
спрял на странджанската „Мари, Марийко...“. 
Все още кракът на Саги не е стъпвал на наша 
земя, но израелецът възнамерява догодина да 
посети България, за да се запознае на място с 
музикалната ни съкровищница и радушната ни 
публика. (www.desant.net) ◆


