
Вене Велинов – биография 

 

Вене Велинов е известен журналист от българското малцинство в Сърбия. В 

тази трудна и обществено отговорна професия прекарал е повечето от четирите 

десетилетия като сътрудник в редица медии на български и сръбски език. 

 Роден е 1944 година в с. Долна Лисина, в Босилеградско. Основно училище 

завършва в родното си село, прогимназия в с. Горна Лисина, средно училище в 

Лесковац, а първи степен на Икономическия факултет в Ниш. Сетне се обучавал в 

Института за журналистика в Белград и се здобил с диплома за тази професия. 

 Първите си успешни журналистически стъпки направил като средношколник 

в югославския вестник за младежтта „Младост“. Още като студент, 1964 година бил 

приет на щатна работа в редакционната колегия на вестник „Братство“, в който и 

преди това сътрудничил. После бил изпратен за кореспондент на вестника в 

Босилеград, където прекарал 13 успешни години. 

 Още од първия час на откритата радио-емисия за българското малцинство по 

вълните на Радио Ниш, той непрекъснато сътрудничил девет години. 

 С формиране на телевизионно предаване ТВ Журнал за нашето малцинство, 

по канала на сръбската държавна телевизия, Велинов минал в редакцията му още от 

първия ден. Тук останал в продължение от 21 години, до мо-мента, когато поради 

Нато агресията на Сърбия 1999 година излъчването на предаването било спряно и до 

днес не е възобновено. 

 Бил е главен инициатор за откриване на Радио Босилеград преди 20 години, 

включително и за формиране на журналистическия му екипаж. 

 През цялото време на професията си, Велинов сътрудничил в редица писани и 

електронни медии. Бил е хонорарен кореспондент на белградските ежедневници: 

„Вечерне новости“, „Политика“, „Борба“, „Експрес политика“, на армейските 

вестници „Граничар“ и „Крила Армие“, на електронните медии Радио Белград, РТВ 

Враня, ОК Радио и други. 

 Повече от десет години е бил постояннен сътрудник на държавната 

телеграфска агенция „Танюг“, като е следил важните събития в Република България. 

 През трудовия си век непрекъснато бил постояннен член на съюза на 

журналистите на Югославия и Сърбия. 

Получавал е редица признания и награди, но най-значителната му е 

присъдената награда „Велибор Попович“ за най-успешен външен сътрудник на 

Агенция „Танюг“. Тя му бе връчена на тържество в Белград 2003 г., когато все още 

Сърбия и Черна гора са били в една държава. За това значително признание получил 

честитки и от Сдружението на журналистите на Сърбия. 

 Днес Велинов е пенсионер, живее семейно в Босилеград и от време на време 

сътрудничи във вестник „Братство“. 


