
 
 

 

 

СБОГУВАНЕ С ГОСПОДИН РАДОСВЕТ РАДЕВ 

 

 

Докато сме на тази земя, съдбата ни поднася много изненади и изпитания. Приятните 
изненади и срещи ни дават сили да продължаваме пътя си напред, но разделите със 
скъпи хора са голямо изпитание, което ни напомня, че всички сме временно на този свят 
и е много важно какво ще оставим след себе си. А Вие, господин Радев, оставихте 
широка диря. Всеки, докоснал се до Вашите интелект, ерудиция и професионализъм, 
искрено съжалява, че толкова рано ни напуснахте. 

Аз съм от хората, веднъж срещнали се очи в очи с Вас. Присъствах на една 
опознователна среща с представители на членовете на Българска стопанска камара 
(БСК), след като наскоро бяхте оглавили тази толкова важна за бизнеса организация. 
Първото нещо, което ми направи впечатление, беше, че Вие умеете да слушате хората 
и бързо и точно вземате отношение към казаното от тях. Малцина притежават това 
качество. А то е много важно, особено за ръководители. Тогава представих целулозно-
хартиената промишленост (ЦХП). Преди да си тръгнем Ви подарих последните книжки 
от нашето списание.Вие намерихте време да кажете добри думи за изданието, да 
благодарите. Повярвах във Вашата искреност, защото сама се уверих, че сп.Целулоза 
и хартия се радва на голямо внимание в БСК. Доброто Ви отношение към списанието 
почувствахме и от поздравителния адрес по повод 50-годишния му юбилей. Получихме 
и други много ценни поздравления, но това на БСК, във Ваше лице, беше изключително 
– написано от човек, познаващ в дълбочина и оценяващ усилията на хората, посветили 
се на тази благородна кауза – да поднасят актуална информация на читателите си. А 
след децентрализацията  в  промишлеността нашето списание има мисията да създава 
в работещите в ЦХП чувството за заедност – като орган на Браншовата камара на 
целулозно-хартиената промишленост (БК на ЦХП) и с издател Института по целулоза и 
хартия, превърнал се в естествен център на отрасъла. 

Днес и ние скърбим, заедно с близките Ви, за преждевременната раздяла. И сме 
убедени, че там, горе, събирате съмишленици, хора с опит и знания, хора, служили 
вярно на своята страна – да умувате как да помогнете на своя страдащ народ в трудната 
политическа обстановка. Но в едно сме сигурни: Вие ще продължите да сте сред нас с 
делата си! 
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