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Текст: „Роден глас“ | Снимки: архив на БТА и „Роден глас“

„Отиде си Генералният дирек-
тор на БТА. За тия, които го 
познавахме, отиде си един ве-
лик човек и българин, който 
милееше за всички българи в 

чужбина и особено за българите в 
Западните покрайнини. Чрез орга-
низираните от него Световни срещи 
на българските медии, се запознахме 
с колегите, които носят в сърцето си 
българският дух и слово независи-
мо къде се намират по света, но и с 
постиженията и проблемите на бъл-

гарските общности по света. Обсъж-
дахме не само тях, но и съвременна 
България, единствената мечта, на-
дежда и опора на всички българи по 
света. И бяхме заедно, независимо 
от разстоянията, които ни разделят. 
БТА на Максим Минчев и Светов-
ните срещи на българските медии 
бяха една от трибуните, от която 
трагичната истина за българите в 
Западните покрайнини, след десе-
тилетия затишие отново тръгна по 
света. Максим Минчев винаги беше 

съпричастен с нашата болка и ви-
наги, с повод и без повод, редовно 
идваше при нас. Ще го запомним 
само с добро“, написа Иван Нико-
лов, председател на КИЦ – Босиле-
град в деня, когато всички ние, ко-
леги, работещи и живеещи някъде 
по света, научихме тъжната новина. 

Максим Минчев е роден на 5 юни 
1953 г. в гр. София. През 1972–1976 г. 
завършва специалност „Журналис-
тика“ във Лвовския университет 
(СССР). През 1983–1986 учи специ-
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алност „Педагогика“ във Военна ака-
демия „Георги Раковски“, а в периода 
1993–1996 г. е стипендиант на НАТО 
към Щаб-квартирата му в Брюксел. 
От 1991 г. е член на УС и пресдирек-
тор на Атлантическия клуб (НАТО) 
в България, членува и в УС на Евроат-
лантическата асоциация за между-
народна политика и сигурност.

Работи във вестниците „Народна 
младеж“ и „Диалог“, в сп. „Български 
воин“, бил е зам.-главен редактор в 
БНР, редактор и водещ в радио „Сво-
бодна Европа“. От 2003 г. е Генерален 
директор на Българска телеграфна 
агенция. Избран е на този пост от 
39-ото Народно събрание на 10 април 
2003 г. и е преизбиран на 19 декември 
2012 г. и на 18 октомври 2017 г. През 
2016 г. става генерален секретар на 
NAWC (Световен съвет на информа-
ционните агенции). Същата година 
става и президент на EANA (Асоци-
ация на информационните агенции 
от Балканите и Югоизточна Европа) 
и BSANNA (Асоциация на информа-
ционните агенции от Черноморския 
регион). Минчев членува и в Съюза на 
българските журналисти (СБЖ), Съ-
юза на българските писатели (СБП) 
и Международната организация 
на журналистите (МОЖ). Създава 
Световните срещи на българските 
медии по света – първата среща бе 
в периода 23–25 май 2005 г. в София. 
Следват: Чикаго, Рим, Мадрид, Виена, 
Брюксел, Букурещ, Босилеград, Ати-
на, Прага, Молдова, Скопие. Послед-
ната XV, юбилейна, среща бе в Тирана 
през 2019 г.

„Максим Минчев създаде годиш-
ните срещи на българските медии зад 
граница, което мероприятие на дър-
жавата, остава единствено ефектив-
но и с нейна реална помощ за бъл-
гарската диаспора по света. Ценност, 
не достигната от никоя друга родна 
държавна институция! Поклон!“, на-
писа в емоционалното си слово Евге-
ни Веселинов, Los Angeles, California, 
а Диана Гласнова, главен редактор на 

сп. „Родна реч“, Хърватия, добавя: 
„Носител е на много награди, сред 
които диплом от председателя на 
Управителния съвет на сдружение 
„Епископ Йосиф Щросмайер“ – в 
знак на благодарност за оказания 
неоценим принос при изграждането 
на паметника на хърватския католи-
чески епископ Йосиф Щросмайер в 
София през февруари 2007 г.“. 

„Бог да го прости, той направи 
много за връзките между български-
те медии в чужбина и колегите в Бъл-
гария, направи много и за връзките 
с българите от диаспората. Максим 
Минчев бе силно ангажиран с бъл-
гарската кауза и в Западните покрай-
нини. С неговото активно участие 
преди пет години в Босилеград бе 
открит първият Пресклуб на БТА 
зад граница. Решаваща роля имаше 
и при визитата на професор Огнян 
Герджиков, единствен премиер на Р 
България, посетил Босилеград пре-

ди няколко години. Благодарение 
на партньорството с БТА успешно 
проведохме няколко кръгли маси 
за проблемите на българите в об-
разованието, медийната свобода и 
екологията. Подкрепяше искрено 
Великденския фестивал. Беше ре-
довен участник и съорганизатор на 
благотворителните инициативи в 
края на всяка година, провеждани в 
Босилеград. Направихме много, но 

имаше още какво да свършим. Уви, 
отиде си от този свят един от малкото 
истински приятели на Босилеград“ с 
тъга написа Александър Димитров, 
сътрудник на БТА от Босилеград и 
председател на сдружение „ГЛАС“.

Дълго четох тъжните слова на 
колегите от всички краища по света 
– колеги, с които си комуникираме, 
споделяме, работим – хора, с които 
се познавам, благодарение на Све-
товните срещи на българските ме-
дии. Права бе Светла Кьосева, като 
написа: „Максим Минчев направи 
от българските журналисти по све-
та общност“.

Символичното сбогуване се със-
тоя на 17 ноември пред сградата на 
БТА, където бе поставена Съболез-
нователна книга. Приятели, колеги, 
общественици и политици изрази-
ха почитта си към Максим Минчев. 
„Обществото и българската журна-
листика губят голям човек и профе-

сионалист, който остави отпечатък 
върху развитието на агенционната 
журналистика в България, каза пре-
зидентът Румен Радев. Ще го запом-
ним като човек с широки познания, с 
ясна визия за развитието и независи-
мостта на този бранш от журналис-
тиката, като човек с голям кръгозор 
и със своята доброта и отзивчивост“.

Светла Ви памет, г-н Минчев, 
и поклон!  ◆
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Максим Минчев, винаги помагаше на нас –
малките журналисти от големите държави! 

В Прага през 2016 г.


