
ОЩЕ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ 

 

Президентът Румен Радев изказва искрени съболезнования на семейството, близките 
и колегите на Радосвет Радев за огромната загуба, съобщиха от прессекретариата на 
държавния глава. „Като председател на Българската стопанска камара, той работеше 
активно и всеотдайно с политици, с граждански формации, държавни институции и 
социални партньори, воден от идеята да създаде предвидима и благоприятна среда за 
развитие и просперитет на българския бизнес“, заявява държавният глава в 
съболезнователния адрес до близките.  

Президентът посочва, че Радосвет Радев ще бъде запомнен и с приноса си за развитието 
на медиите в България. „Създаденото от него Дарик радио допринесе за медийния 
плурализъм у нас, даде шанс за професионалната реализация на редица журналисти, 
които имаха свободата да разгърнат таланта си“, пише в съболезнователния адрес. 
Президентът допълва, че въпреки многото предизвикателства в медийната среда, 
Радосвет Радев продължаваше да насърчава качествената журналистика и доказателство 
за това са многобройните слушатели на медията. 

*** 

Председател на 46-то Народно събрание Ива Митева: 

„Опечалено семейство! 

Опечалени близки и колеги! 

С дълбока скръб посрещнах вестта за кончината на уважавания журналист, собственик на 
Дарик радио и председател на Българската стопанска камара Радосвет Радев. Приемете 
моите искрени съболезнования по повод тежката загуба. 

Като създател на Дарик радио той даде своя принос за развитието на медийната среда в 
България, постави основите на частните радиа и отстоява високи професионални 
стандарти в радиожурналистиката. От 1993 г. до днес Радосвет Радев работи неуморно и 
утвърди Дарик радио като авторитетна и уважавана медия, на чиято бърза, точна и 
обективна информация слушателите разчитат. 

През последните години като председател на Българската стопанска камара Радосвет 
Радев се ангажира с нейното развитие и модернизиране. Направеното от него беше високо 
оценено от представителите на работодателите и от партньорите на организацията, която 
има важна роля за формиране на българската икономика. 

Поклон пред светлата памет на Радосвет Радев!“ 

*** 

Илиана Йотова, вицепрезидент на РБ: 

Не мога да повярвам, че Радо го няма. Все още чувам гласа му – едновременно ироничен 
и сериозен... 

Амбиция, енергия, отдаденост, визионерство, лидерство, диалогичност, непримиримост с 
неправдата и невежеството, достойнство – това са малка част от качествата на Радосвет 
Радев, които през годините увенчаваха с успех всяко негово начинание. 

Най-ценното – Радосвет беше верен приятел и човек с голямо сърце! 

Светъл да е пътят на душата му! 

Съболезнования на семейството, близките и колегите му! 

*** 

Бойко Борисов, бивш министър-председател:  

„Почивай в мир, приятелю! Съболезнования на семейството и близките“.   

https://www.facebook.com/IlianaIotova/posts/4852026698146215
https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/posts/3158578461036869


*** 

Мариана Николова, бивш вицепремиер и председател на НСТС: 

С прискърбие научих за внезапната кончина на един голям български предприемач, 
журналист ,бизнесмен, създателят на Дарик радио Радосвет Радев. Като председател на 
Съвета за тристранно сътрудничество, вицепремиер по икономическата и демографската 
политика и като министър на туризма имах честта да работим по важните за страната ни 
проблеми в качеството му на председател на БСК и член на Националния борд по туризъм. 
И винаги ключовата дума е била диалог, диалог, чрез който да се решават и най-трудните 
въпроси. Вярвам, че той е от хората, които оставят трайни следи след себе си, 
направеното от него остава и в бизнеса, и като достойна гражданска позиция. Казваше, 
че Дарик е негова мечта, която може да се слуша, вярвам, че тази мечта ще продължи да 
се сбъдва в ефира и да е мерило за качествена журналистика. Поклон пред светлата му 
памет и искрени съболезнования за семейството и близките му! 

*** 

Димитър Николов, кмет на гр. Бургас:  

За мен беше чест да познавам Радосвет Радев. Толкова хубави общи спомени… 

Изказвам съболезнования на неговото семейство, на хората, които са имали 
удоволствието да бъдат негови приятели и колеги. Тъжа заедно с вас. 

Отиде си един човек с великолепен ум, меценат, бохем. През последните години той се 
беше посветил на каузата за ускорено развитие на родната икономика, като председател 
на Българска стопанска камара. 

Поклон пред паметта му! 

*** 

Мая Манолова, председател на „Изправи се, БГ!“: 

"Има хора, за които е трудно да повярваш, че са си отишли. Винаги активни, винаги в 
действие, изведнъж е невероятно, че ги няма. Такъв беше и Радосвет Радев - човек, за 
когото свободното слово и свободната инициатива значеха много. Приятел, винаги готов 
да помогне, да подкрепи, да предложи съвет и решение. Ще ни липсва в тези динамични 
и променящи се времена. Светъл път!". 

*** 

Екатерина Захариева, бивш министър на външните работи: 

Отиде си Радосвет Радев - основател на първото частно национално Дарик радио, 
председател на Българската стопанска камара, голям българин и приятел. 

Чест бе за мен, че го познавах. 

Поклон пред паметта му! 

*** 

Илия Левков, председател на Стопанска камара - Петрич, и на ИКЕМ: 

С благодарност към всички мои близки приятели и партньори за поздравленията по случай 
рождения ми ден! 

С огромна тъга и мъка ще споделя, че получих невероятен поздрав от БСК и лично от 
Радосвет Радев, който поздрав силно ме развълнува с текста, който не беше клише, а 
послания, признание и уважение към всичко това което правим с колегите от ИКЕМ! 
Изпратих благодарности и исках лично да му благодаря! 

В този момент видях съобщението за неговия нов път към безсмъртието! Не можех да 
повярвам, бях вцепенен и продължавам да не вярвам, че е заминал за по-доброто място! 

Пожеланията за мен са били едни от последните неща които е подписал преди да замине! 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=215183090612565&id=100063626256207
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4237910109637047&id=147685615326204
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4057256757720433&id=304200936359386
https://www.facebook.com/ZaharievaEkaterina/posts/2986308658350412
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10220498405462651&id=1007971859


С уважение и респект! 

Светъл път и мир на душата му! 

Велик и достоен мъж! 

Ще помня до край срещите и споровете ни! 

Дълбок поклон! 

*** 

Бальо Динев, член на УС на БСК: 

Днес следобед си е oтишъл от този свят Радосвет Радев - един от първите партньори, 
повярвали в дигиталните технологии на Давид Холдинг АД още във вече далечната днес 
1994 година. Тогава Радо беше създал малко радио на върха на един 16 етажен блок в 
квартал Младост, София - ДАРИК Радио. Инсталирахме и пуснахме първата в страната 
дигитална система за радио ефир - ENCO Sistems DAD. Станахме приятели, търсехме 
пътища и в безпътицата на днешните времена ... Сбогом Радо! Благодарим ти за 
приятелството, и няма да те забравим ...  

*** 

Пламен Русев, Webit: 

Не съм по епитафиите, но тъй като от няколко дни ми е заседнало на гърлото и не спирам 
да го мисля - ще го напиша. 

Аз никога не съм бил сред близкото обкръжение на Радосвет Радев, но думата “респект” 
описва добре отношението ми към него.  

В нищо, до което Радосвет се е докоснал не прозира фалш или надменност - толкова 
характерни за всички години на прехода, през които Дарик беше флагман на свободата, 
истинската журналистика и българската мечта!  

Всеки от нас е камък, но само заедно можем да градим, а хоросанът, който ни споява се 
нарича доверие и свобода!  

Да си успял да спечелиш доверието и да задържиш до себе си в продължение на 
десетилетия такива като Людмил Кърджилов,  Niki  Kunchev, Mihail Dyuzev, Кирил Вълчев, 
Dragomir Simeonov, Konstantin Vulkov ... - които са толкова различни, но са борци и 
истински хора е само по себе си постижение, а да ги превърнеш в армия на свободата на 
словото е онова геройство, за което другите само говорят!  

Животът ни е срещал неколкократно. Няма и да забравя никога, как когато стартирахме 
Webit, Дарик беше сред първите, които ни подкрепиха - безусловно - осъзнавайки 
мисионерския заряд и цел.  

Преди дни си говорихме с Aniela, как Hristo, който всички много харесваме е “взел” от 
Радосвет онова мъжкарското и смеха му и съм уверен, че ще продължи по стъпките му! 

Изказвам искрените си съболезнования  на цялото семейство! Безвременната загуба на 
такъв учител и стожер е тежък удар! Смъртта на Радосвет е загуба за Дарик, БСК, но най-
вече за България. Неговата мисия тепърва предстоеше и с поемането на лидеството в БСК 
той тръгна самоотвержено по този път, отдаден на каузата за ускоряване на развитието 
на икономиката ни. 

Живея живота си така, че да не съжалявам за изборите си, но днес, в светлината на 
случилото се съжалявам, че не приех поканата му да се присъединя към борда на БСК и 
да му помагам в този път. Когато му отказах обещах, че ще му дойде времето и ще се 
включа... за съжаление неговото време изтече безвреме...  

Напусна ни лидер, визионер, боец, бохем, мъж с достойнство и чест, българин и човек за 
пример!  

https://www.facebook.com/balio.dinev/posts/10225126208692419
https://www.facebook.com/plamen.russev/posts/10159391802704757


Както написа Борето Зюмбюлев той можеше да бъде един изключителен премиер на 
България!  

Почивай в мир, Радосвет! Светла ти памет. 

*** 

Добромир Иванов, председател на BESCО – Българска стартъп асоциация: 

Вчера бяхме заедно с Радосвет Радев. Говорихме за голямата реформа, която касае 
пенсионните фондове и VC фондовете. Той беше енергичен, пълен със сили и желаещ да 
свършим работата добре. Аз бях много щастлив, че той бе на срещата и че подкрепя 
инициативата. Искаше да му изпратим бързо материали, да мисли и той следващите дни 
и да действаме. 

Вчера също така и спорихме по други теми. Не винаги съм бил съгласен с позициите на 
Радосвет Радев и БСК. Но е чудесно да спориш с толкова мислещ, знаещ и логичен човек. 

Не го познавах добре, за да споделя нещо лично, но реших да изразя и публично 
уважението си към него и към това, че десетилетия наред той е бил човек борещ се за 
бизнеса и пазарната икономика, изградил за мен най-успешното свободно радио в 
България и имащ визията за ролята на високите технологии в бъдещето на България. 

Много рядко през живота ми съм бил по-потресен от момента, в който днес научих, че 
Радосвет Радев е починал. Съболезнования за семейството и близките му и съжалявам 
много за загубата им. 

*** 

Радослав Бимбалов: 

Един по-малко. От онези редки ерудити, които знаеха какво и как да говорят. От онези 
изискано интересни хора, с които ти се иска да изпушиш още една цигара. 

Почивай в мир.  

*** 

Михаил Дюзев, Дарик радио: 

Свобода е думата, която винаги свързвам с Радосвет Радев! Това е най-важното, което ни 
даде в Дарик. Познавам го и работя за него от 20 години. За мене и колегите ми, той беше 
не просто "шеф", а Човек на когото можеш да разчиташ за всичко! Където и да си шефе, 
там ще бъде много интересно, заради теб!  

*** 

Светослав Иванов, бТВ: 

Той създаде нещо, в което имаше не само свобода, но и истинска магия. Онова вълшебно 
чувство, че твоята професия е важна за обществото. Школа и отбор на някои от най-
добрите и почтени колеги, които България някога е имала и ще има. Радосвет Радев беше 
човек, който оценяваше таланта и никога не губеше чувството си за реалност. Лек път. И 
благодаря.  

*** 

Мартин Карбовски: 

На Радосвет. 

Благодаря за работата, господин Радев! 

Има и досега няколко човека, на които говоря на Вие. Той беше един от тях. Той създаде 
не просто радио, а работа, свободна такава, журналистическа. 

Само един щрих - докато замествах програмния директор едно лято, наш екип направи 
репортаж, който костваше на радиото около 60 хиляди лева рекламен пакет. Радосвет ми 

https://www.facebook.com/dobromir1/posts/10158687882883409
https://www.facebook.com/radoslav.bimbalov/posts/10226465040597047
https://www.facebook.com/mihail.dyuzev/posts/10224239999200608
https://www.facebook.com/svetoslav.ivanov.7792/posts/10219691716498596
https://www.facebook.com/martinkarbovskiofficial/posts/377329983751355


разказа как сме оплескали нещата и се смя. А не беше смешно. Ставаха такива неща. Сега 
не стават. 

Никога не се обади да каже - не прави тоя материал. Но пък се обаждаше да каже, че 
само по един начин се прави журналистика. Прави се както си искаш, а не както ти кажат. 

Сбогом, господин Радев. 

*** 

Венци Мицов: 

Дължа втората си професия (журналистиката) и на Радосвет Радев. 

Доколкото изобщо мога да се нарека журналист, защото по-скоро се смятам за пишещ 
музикант. 

Първите си сериозни стъпки в писането и говоренето направих в Дарик радио, преди 
много години. 

От това радио излязоха толкова много кадри, че сега си давам сметка, че ако не беше 
Дарик, днес нямаше да има куп телевизии например. 

Светла памет на Радосвет Радев. С него си отива романтичната история на радиото от 
края на 20 и началото на 21 век... 

*** 

Любомир Аламанов: 

На път за Дарик... 

Виждали сте такива мои постове. Че отивам да коментирам в Дарик. Искахме оставки, 
шегувахме се с управляващи, търсехме отговорност. И то във времена, когато беше 
немислимо да се случи по много от другите медии. 

Дарик ми е любимо от самото му начало. Колегите знаят, че с влизане в офиса първо го 
пусках него, после започваше денят. 

Спомням си как Томислав Русев коментираше обсадата на Парламента през 1997 г. като 
футболен мач. 

Сутрешните блокове, коментарите, новините на половинките час, Денят, Седмицата, 
голяма част от съзнателния ми живот е минала с Дарик... 

Всичко това нямаше да го има без Радосвет Радев. Благодаря! 

Съболезнования на близките му и на колегите му, те много го обичаха. 

Поклон! 

*** 

Валентин Радев, политик: 

Запознах се с Радосвет Радев там, където винаги е бил, независимо от всичките си 
дейности - в Дарик радио, радиото, което създаде и където винаги присъствието му ще се 
усеща. Излишно е да казвам онова, което всички, които го познават знаят, но не мога да 
премълча едно - беше забележителен човек.  Светъл да е пътят му! Съболезнования на 
близките и семейството му. 

*** 

Галерия "Vivacom Art Hall Oborishte 5" изказва своите най-искрени съболезнования 
за внезапната кончина на добър приятел, партньор и любител на изкуството - г-н Радосвет 
Радев. Почивай в мир. 

*** 

Йовка Йовчева, Дарик радио: 

https://www.facebook.com/vmicoff/posts/10159496575694679
https://www.facebook.com/lubomir.alamanov/posts/10226160566306437
https://www.facebook.com/valentin.radev.bg/posts/1410889732629862
https://www.facebook.com/vivacomoborishte5/posts/4951670991515277
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10219450002946763&id=1413578334


ДАРИК осиротя... Отиде си Радосвет Радев.  

За радиото казваше, че е негова „мечта, която може да се слуша“.  

А когато имаш мечта, която може да се слуша – тази мечта става част от живота на всички, 
които са се докоснали през годините до магията на Дарик радио.  

Този петък не бях на ефир в радиото... Видяхме се само преди дни в Дарик, за малко - на 
рождения му ден... 

През тези почти 20 години така и не успях да го нарека „Шефе“,  макар мнозина да се 
обръщаха към него точно по този начин. Винаги за мен е бил „господин Радев“ – 
обръщение, което събираше респекта и уважението ми към това, което прави за своята 
мечта.  

Не помня за толкова години да ми се е обадил с поръка, да ми е забранил тема или 
събеседник. Свободата е това, което имах и имам в Дарик – нещо, с което малцина зовящи 
се журналисти днес в България могат да се похвалят.  

Благодаря Ви, г-н Радев! 

Не мога да кажа Сбогом! Светъл път и до нови срещи  – там, където вярвам мечтите също 
могат да се слушат 

*** 

Диана Дончева, БНР: 

Той направи с Дарик и моята мечта да стане слушаема, да завладява, да носи лъчезарност 
и се помни... Казват,че всеки,който следва пътя си, никой не може да го спре! Радосвет 
ми подаде ръка, когато правех начални стъпки по моя път! Така и аз, заедно с вас, 
чудесните ми Дарик колеги и приятели, станахме част от неговата и нашата сбъднати 
мечти! Даваше подкрепа и обич на всички,в които вярваше! Разсърди ми се като си 
тръгнах от Дарик, било е като за дете, което е изградил като професионалист и то напуска 
гнездото! Поклон, г-н Радев!!! И огромно БЛАГОДАРЯ!!!! Исках, надявах се да бъдете мой 
гост в ефира на Преди всички.. не успях! Но съм сигурна, че по пътя нагоре усещате 
цялата наша обич и се усмехвате. Благодаря, че ми дадохте шанс да стана добър 
журналист със сърце!!! 

*** 

Наталия Господинова, Дарик радио Варна: 

Той беше не просто единственият Шеф в живота ми. 

Беше един от най-важните ми хора и много близък приятел...  

Дължа му много! 

Светъл път, Шефе! И благодаря...  

*** 

Ани Алашка, директор „Връзки с обществеността“ в БСК: 

Извън стандарта... 

Радосвет беше извън стандарта - нестандартен шеф, нестандартен бизнесмен, 
нестандартен приятел, нестандартен човек.  

Човек, с когото е трудно да скучаеш и който винаги има какво да разкаже.  

Човек-енциклопедия - с него никак не беше здравословно да се ловиш на бас, защото 
шансът да спечелиш клонеше към нула. 

Човек, който оставя следи... 

Благодаря за споделеното време - беше кратко, но наситено и помнещо се! 

https://www.facebook.com/nataliya.gospodinova/posts/10218282055194297
https://www.facebook.com/ani.alashka/posts/10159439069334588


Само три години ни отреди Бог възможност да работим заедно. В негово лице имах 
приятел и човек, на когото можех да се опра. Надявам се, че и той чувстваше моята опора.  

Светъл да е пътят му! 

Сбогом, г-н Радев! 

*** 

Цвети Семерджиева, парламентарен секретар на БСК: 

Напусна ни още една голяма личност!  

Нестандартен, ерудиран, артистичен бохем ... ❤️ 

Светъл да е пътят му! 

Сбогом, г-н Радев! 

*** 

Мария Минчева, зам.-председател на БСК: 

Отиде си без време един ценител на живота, меломан, мечтател...  

Светъл да е пътят на свободния му дух. 

*** 

Румен Петков, политик 

Отиде си Радосвет Радев. Човек, който показва, че приятелството, уважението и 
почтеността не са отживелица в България. Остана в България, живя и работи за България. 
Сбогом, приятелю, няма да ни липсваш, защото всеки ден ще си с нас. 

*** 

Лалка Златанова, Дарик радио 

Аз отказвам да се сбогувам с Радосвет, защото съм сигурна, че ще бъде с нас, макар и 
вече да сме в различни измерения... 

Той е единственият, който повярва в мен, преди аз да съм повярвала в себе си...  

И неговата прегръдка е от онези, които дават сигурността и спокойствието, от които 
имаме нужда всеки ден... 

Даде ни истинска свобода и независимост! 

Приятел, на когото можеш да споделиш всичко и ценен ментор, от когото можеш да 
научиш всичко.  

И всички, които сме се докоснали до неговата Вселена, сме благословени!  

Успях да му Благодаря и няма да забравя никога подкрепата му за всяко мое решение...  

И последният ни разговор завърши с ..."Добре, Лале!"  

Светъл път!  

Пази ни!  

*** 

Валери Тодоров, бивш директор на БНР 

Изпращаме и Радосвет Радев...Не мога да повярвам, че това се случва и че времето тече 
така бързо. Познаваме се още от далечната може би 1980 г., от Програма "Христо Ботев". 
Тогава там, в Радиото и  в програмата за култура работеха големи личности - журналисти, 
писатели, композитори. Все още студент, водех две предавания, които поех от писателя 
Александър Томов, по-късно председател на НСРТ. Главен редактор на редакцията, 
наричана тогава Главна идеологическа редакция, беше изпадналият в немилост за 
пореден път Марко Семов. Сред младите, които преобладаваха в програмата като водещи, 

https://www.facebook.com/cveti.semerdjieva/posts/10219943473841998
https://www.facebook.com/mincheva.mariya/posts/10226655740040709
https://www.facebook.com/RumenPetkovOfficial/posts/5964876326886893
https://www.facebook.com/lalka.zlatanova/posts/10209026859945540
https://www.facebook.com/valeri.todorov.754/posts/1981178762031656


бяха Меглена Кунева, която водеше предавания на юридически теми, Валентин Василев, 
по-късно министър на екологията, водеше предавания на тази тема, Радосвет Радев 
водеше икономически предавания... 

След промените Радосвет събра част от колегите от програмата, привлече и колеги от 
"Хоризонт" и направи най-успешното частно радио - Дарик. То успя в най-трудната област 
- информацията и обществено-политическите предавания, като успя да стане и най-
силният конкурент в радиоефира на Програма "Хоризонт". Зад този успех стои Радосвет. 
Като кореспондент на БНТ в Москва съм предавал за Дарик радио, (като кореспондент на 
БНР нямах право). Дарик, благодарение на опита на Радосвет, създаде своя школа, имаше 
своите звездни мигове. По-късно, в периода ми на генерален директор на БНР, направих 
предложение и колегите от управленския екип го приеха с въодушевление - да наградим 
Дарик Радио като наш достоен конкурент и партньор в ефира. Усетих колебание в 
колегите от Дарик радио. Не е ли подхлъзване - кой награждава конкурента си? Но ние 
сме най-старото, общественото, националното радио, въпреки че и Дарик радио вече бяха 
национално. Колегите в Дарик и Радосвет оцениха жеста. Радосвет се развълнува, когато 
отново влезе в Старата къща и получи наградата, признанието. Такива мигове се помнят.  

Не е лесно да издържиш на конкуренцията. Въпреки че премина в отбора на 
бизнесмените, Радосвет никога не забрави, че е и журналист. 

Отиде си голям бизнесмен и човек, предан на журналистиката и на вярата в мисията й. 

Паметта е по-силна от загубата. Светъл път, Радо! 

*** 

Георги Лозанов, член на СЕМ 

Радосвет беше от малкото медийни визионери и от още по-малкото медийни собственици, 
които разбираха, че свободата на журналистите е техния капитал. Много хора ще го 
помнят като част от съдбата си. 

*** 

Даниела Тодорова 

Изпратихме го … с аплодисменти … Заслужени ! 

И пак, разбираш Човек колко Много ти е дал, когато го изгубиш завинаги … във физически 
смисъл, защото Духът ще е винаги с нас …  

В негов стил имах чувството, че ще изкочи отнякъде и ще каже: Видях ви кои сте дошли, 
преброих  ви и ви запомних …  

Радосвет Радев , Епоха в живота на България на всички нива ….  

В моя личен, също … 

*** 

Пламен Димитров, президент на КНСБ 

С много болка днес се сбогувахме с Радосвет Радев. Председателят на Българската 
стопанска камара и собственик на “Дарик радио” бе скъп наш приятел и уважаван 
социален партньор. 

КНСБ загуби  в негово лице ценен и лоялен социален партньор, с когото вървяхме заедно 
в името на развитието на българската индустрия и просперитета на страната. 

Социалното партньорство и сътрудничеството останаха без един истински радетел на 
консенсусните решения и разумните компромиси. 

От името на ръководството на КНСБ и от отрасловите структури на синдиката изразявам 
най-искрените съболезнования на ръководството на БСК, на нейните структури  и на 
семейството на Радосвет Радев за непрежалимата загуба! 

Поклон пред светлата му памет! 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4071516559613160&id=100002645678256
https://www.facebook.com/daniela.todorova.3762/posts/10226385608776201
https://knsb-bg.org/index.php/2021/08/10/poklon-pred-pametta-na-radosvet-radev/


*** 

Климентина и Боян Рашеви, управители на denkstatt 

Здравейте колеги, 

Имаме нужда да ви пишем, защото мислим за г-н Радев и за вас.  

Докоснахме го, много ни хареса, поискахме да развием отношенията си и - ето... 

Мъчно ни е, че човек с енергия, ерудиция, непосредствен, интересен ни остави. Просто... 
толкова се радвахме на рационалните му виждания и на енергията, с която присъстваше 
в няколкото ни срещи.  

Отлитането на г-н Радев от този свят е наистина загуба за нас. Наистина... 

Бог да го прости! 

*** 

Соня Колтуклиева, PR 

Потресена съм и ме боли… 

С Радосвет Радев бяхме приятели, когато се ”наливаха основите” на демокрацията - аз 
огън, той лед; бяхме енергични и непримирими журналисти; търсехме пътя към новото. 

Радосвет стана истински капиталист - парите да работят за хората - и за тези, на които 
им е дадено да печелят, и на тези, на които не им е дадено. Беше толкова търпелив и 
дипломатичен! 

Отдавна пътищата ни се разделиха, но се чувахме от време на време: той харесваше моята 
информираност; аз смятах неговата аналитичност за безценна. 

Радосвет създаде медии, които промениха разбирането за комуникации. Умееше да води 
социалния диалог на високо управленско равнище. 

Сбогом. 

*** 

Улрике Щрака, търговски съветник при Австрийско посолство  

Бих желала да изразя моите най-дълбоки и искрени съболезнования по повод кончината 
на председателя на Българската стопанска камара г-н Радосвет Радев. През моя 
седемгодишен мандат в България ние работихме успешно за задълбочаване на 
икономическото сътрудничеството между Австрия и България. 

Моят заместник г-н Филип Купфър ще продължи активното партньорство с Българската 
стопанска камара и в бъдеще. 

 

 

 

 

 


