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ПРЕСКЛИПИНГ 

17 септември 2021 г., петък 

www.btv.bg, 16.09.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/ot-utre-bezplatni-lekarstva-za-pacientite-s-leki-i-sredno-

tezhki-simptomi-na-covid-19.html 

 

От утре: Безплатни лекарства за пациентите с леки и средно тежки симптоми на 

COVID-19 

 

Условието е те да са предписани в разкритие COVID зони в страната 

 

От 17 септември пациентите с леки и средно тежки симптоми на коронавирус, 

преминали през COVID зоните, ще получават безплатни лекарства.  

Пациентите ще имат възможност да им бъдат извършвани безплатно клинични 

прегледи, лабораторни изследвания, както и да им бъдат направени рентгенови 

снимки.  

За първи път НЗОК ще заплаща лечението на пациентите с коронавирусна инфекция, 

които се лекуват в домашни условия. Вече са разкрити около 50 COVID зони за 

извънболнично лечение на пациенти с коронавирус.  

В тях ще работят лекар и медицинска сестра от съответното ДКЦ или медицински 

център.  

Лекарствата, които ще бъдат отпускани на пациентите са разпределени в три групи – 

антибиотици, кортикостероиди и медикаменти, повлияващи кръвосъсирването. 

В списъка с безплатни лекарства са включени:  

 Cefuroxime 

 Azithromycin 

 Levofloxacin 

 Enoxaparin 

 Nadroparin 

 Bromhexine 

 Budesonide - Inhalation powder 

 Dexamethasone 

 Clopidogrel  

Министерството на здравеопазването ще подпомогне ДКЦ и МЦ, където са разкрити 

COVID зони, с апаратура на стойност до 50 000 лева. 

Те ще получат и пулсоксиметри, които ще бъдат давани на пациентите, за да следят 

кислородната си сатурация в домашни условия.  

 

www.dariknews.bg, 16.09.2021 г.  

https://dariknews.bg/novini/sviat/ek-syzdava-nov-organ-za-reagirane-pri-izvynredni-

zdravni-situacii-2283844 

 

ЕК създава нов орган за реагиране при извънредни здравни ситуации 

 

Европейската комисия съобщи, че създава Европейски орган за готовност и реакция 

при извънредни здравни ситуации - ХЕРА (на лат. HERA). 

За първите шест години от дейността му са предвидени 6 милиарда евро, предаде ДПА. 

ЕС беше сварен неподготвен от бързото разпространение на ковид миналата година. 

Освен това блокът, в който членуват 27 страни, изостана от САЩ и Великобритания по 
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брой на ваксинираните срещу коронавируса преди да успее да се мобилизира и това 

лято да реализира целта си да ваксинира 70 процента от пълнолетните европейски 

граждани 

ХЕРА има за цел да гарантира, че ЕС ще бъде готов за евентуални нови здравни кризи. 

"Трябва да сме по-добре подготвени за бъдещи здравни кризи. ХЕРА ще създаде нови, 

приспособими производствени мощности и ще гарантира вериги от доставки, които ще 

помогнат на Европа при нужда да реагира бързо", заяви еврокомисарят за вътрешния 

пазар Тиери Бретон, цитиран от Асошиейтед прес. 

 

www.bnt.bg, 16.09.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/balgariya-kupuva-10-000-dozi-ot-vaksinata-na-sanofi-

1169039news.html 

 

България купува 10 000 дози от ваксината на "Санофи" 

 

Министерският съвет прие Решение за закупуването на 10 000 дози от ваксина срещу 

COVID-19 на „Санофи/ГлаксоСмитКлайн“, съгласно Споразумението за предварителна 

покупка (АРА) за разработването, производството, възможностите за закупуване и 

доставката на ваксина срещу COVID-19 за държавите - членки на ЕС, сключено между 

Европейската комисия и производителите на лекарства - Санофи Пастьор и 

Санофи/ГлаксоСмитКлайн. 

Предлаганата ваксина е еднодозова антигенна ваксина, която на този етап се очаква да 

не се използва за първична имунизация, а при преболедували лица или при 

ваксинирани с друга пандемична ваксина срещу COVID-19. 

Същата е алтернативен вариант за ваксинация при лица с противопоказания спрямо 

другите видове ваксини. 

Ваксината се съхранява при температурни условия между +2° и +8°С. Очакваните 

срокове за доставка са през първото полугодие на 2022 г. 

С участието на страната в договора ще се осигури широко портфолио от ваксини срещу 

COVID-19. 

Заявяването на 10 000 дози от ваксината на Санофи/ГлаксоСмитКлайн ще позволи на 

България да вземе участие в договора и в бъдеще при необходимост да се осигурят 

допълнителни количества. 

 

www.btv.bg, 16.09.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/svetut/moderna-zashtitata-na-vaksinata-ni-sreshtu.html 

 

"Модерна": Защитата на ваксината ни срещу COVID намалява с времето 

 

Компанията се обяви в подкрепа на поставянето на бустерна доза 

 

Защитата срещу коронавирус, която предоставя ваксината на "Модерна", намалява с 

течение на времето, сочат данни от мащабно проучване на компанията. 

"Това е само една оценка, но вярваме, че данните означават, ако погледнем към есента 

и зимата, че очакваното намаляване на имунитета ще доведе минимум до 600 000 

допълнителни случаи на заразени с COVID-19", заяви президентът на "Модерна" 

Стивън Хог във видеоразоговор с инвеститори, цитиран от Ройтерс. 

Компанията се обяви в подкрепа на поставянето на бустерна доза. Според Хог 

проучвания с бустерна доза са показали, че антителата се увеличават до нива, по-

високи от тези след втората инжекция. 
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"Според нас третата доза има възможност значително да повиши имунитета през по-

голяма част от следващата година, докато се опитваме да сложим край на пандемията", 

добави Хог. 

Изнесените от президента на "Модерна" данни са в контраст с няколко проучвания, от 

които става ясно, че ваксината на компанията осигурява по-дълга защита в сравнение с 

тази на "Пфайзер/Бионтех".  

Според експерти разликата най-вероятно се дължи на по-високата доза иРНК в 

препарата на "Модерна" и малко по-дългия интервал между поставянето на двете 

инжекции. 

 

www.btv.bg, 16.09.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/prof-ilko-getov.html 

 

Проф. Илко Гетов: На фона на ЕС, България катастрофира с ваксинационното 

покритие 

 

Тези, които са ваксинирани по-отдавна, запазват своята защита, смята 

експертът 

 

 „Ваксинираната част от българското население е защитена. Ако 100% от населението 

беше ваксинирано, днес починали от коронавирес нямаше да има“, посочи в 

предаването „Тази сутрин“ проф. Илко Гетов – представител на Европейската агенция 

по лекарствата.   

 „В Исландия от месец май няма нито един починал от коронавирус, защото там 

населението е 90% ваксинирано“, даде пример той. 

Тези, които са ваксинирани по-отдавна, запазват своята защита, смята проф. Гетов. 

 „Говори се и се обсъжда, вече има даже подадени документи за анализ, за трета доза от 

една от ваксините. Тази трета доза е 6 до 8 месеца след изпълването на ваксинационния 

курс, за определени групи пациенти, които са с рискови фактори и хронични 

заболявания“, обясни той. 

По думите му има леко намаление на имунната ефикасност по отношение на „Делта“ 

варианта, но в крайна сметка ваксинацията е най-ефективния начин за предпазване от 

коронавируса. 

 „За съжаление, България на фона на Европейския съюз, катастрофира по отношение на 

ваксинационното покритие“, коментира представителят на Европейската агенция по 

лекарствата. 

 „Има 8 държави в ЕС, които са взели национално решение да поставят трета доза на 

определени групи пациенти. Това са държави като Франция, Германия, Австрия, както 

и Гърция. Те са си решили проблема с ваксинирането на голяма част от населението и 

искат да са сигурни, че няма да има пробив“, посочи проф. Гетов. 

Той обясни още, че достъпно лекарство в аптеките за профилактика срещу коронавирус 

на този етап не се обсъжда. „В момента има около 200 терапии, които са обхвата на 

научната оценка, които ще се прилагат в болнично условия под строг лекарски 

контрол“, посочи проф. Гетов. 

 „„Ремдесивир“ е първият продукт, разрешен юли месец 2020 г., сега подновихме 

неговото разрешение за още една година. Той не трябва да се използва безразборно, 

може да предизвика чернодробни, бъбречни нарушения“, обясни още експертът. 

За „Делта“ варианта той обясни, че е с по-кратък инкубационен период, 3-4-5 дни, за 

разлика от предишните. „Малко по-различни са симптомите, при него почти нямаме 
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загуба на вкус и обоняние, имаме повече кашлица – един стандартен грип“, каза проф. 

Илко Гетов. 

 

www.news.bg, 16.09.2021 г. 

https://news.bg/world/covid-vaksinatsiite-v-es-razkrivat-stryaskashti-razlichiya-

mezhdu-iztoka-i-zapada-vodeshta-e-balgariya.html 

 

Covid ваксинациите в ЕС разкриват стряскащи различия между Изтока и Запада, 

водеща е България 

 

Ваксинациите срещу COVID-19 разкриват стряскащи различия между Изтока и Запада 

в ЕС, пише "Анадолу".  

Източните държави на ЕС едва успяват да ваксинират една трета от населението си за 

разлика от членове на западната част от блока, които близо до пълно покритие с 

ваксинация.  

В началото на тази година в ЕС започнаха ваксинационни дейности, като някои 

държави в западната част на Европа успяха да ваксинират почти напълно цялото си 

пълнолетно население. 

Ситуацията на изток на континента представлява ярък контраст, като по-малко от една 

трета са ваксинирани досега в страни като България. 

Европейската комисия се съгласи да закупи милиарди дози от производителите за 

държавите-членки, приблизително 2,4 милиарда дози от Pfizer-BioNTech, 460 милиона 

дози от Moderna, 300 милиона дози от AstraZeneca и 400 милиона дози от Johnson & 

Johnson. 

Първоначалните проблеми с обществените поръчки са преодолени и понастоящем няма 

проблем с доставките в ЕС. 

Ваксинациите в блока набраха скорост през пролетта и достигнаха своя връх до 

началото на летния туристически сезон, като Европейската комисия обяви през юли, че 

е постигнала целта си да ваксинира 70% от възрастните в района на около 450 милиона 

души. 

Според последните данни на Европейския център за превенция и контрол на 

заболяванията, 77,6% от пълнолетните граждани на ЕС са получили поне една доза 

ваксина срещу COVID-19, а 70,8% са получили две дози. 

Западна Европа върви напред 

Процентът на ваксинация е особено висок в западноевропейските страни, като броят на 

хората, които са получили една доза сега достига над 90% в някои държави и близо 

90% за хората с две дози. 

В Малта около 91,1% от населението е напълно ваксинирано, 89,8% в Ирландия и 

87,4% в Дания, която наскоро стана първата държава от ЕС, която премахна всички 

ограничения на COVID-19. 

Португалия е успяла да ваксинира напълно 86,5% от населението си, Белгия 83,9%, 

Испания 80,8%, Франция 79,7%, Холандия 77,2%, Кипър 75,2%, Швеция 74,1%, 

Германия 73,4%, Италия 72,8% и 72,4% в Люксембург. 

В Източна Европа обаче повечето страни все още са доста под 50%. 

България има най-ниския процент от 21,4%, следвана от Румъния с 32,6%, Латвия 

47,3%, Хърватия 48,4% и Словакия с 50,2%. 

България се бори със скептицизма към ваксините 

България, страна с около 7 милиона души, отчита повече от 473 000 инфекции с 

коронавирус и над 19 660 смъртни случая до момента. 

http://www.news.bg/
https://news.bg/world/covid-vaksinatsiite-v-es-razkrivat-stryaskashti-razlichiya-mezhdu-iztoka-i-zapada-vodeshta-e-balgariya.html
https://news.bg/world/covid-vaksinatsiite-v-es-razkrivat-stryaskashti-razlichiya-mezhdu-iztoka-i-zapada-vodeshta-e-balgariya.html


Page | 5 

5 

В момента страната има около 2000 нови случая и около 150 смъртни случая всеки ден, 

което прави много по-висок процент на смъртност в сравнение с много страни.  

Въпреки безплатните ваксинации и възможността гражданите да избират от четирите 

одобрени от ЕС ваксини, българите проявяват тревожно отвращение към ваксините 

срещу COVID-19. 

Усложняващи ситуацията фактори са, че мнозинството от хората са против указанията 

за безопасност, отказват да носят маски или спазват правилата за социално 

дистанциране. 

Според здравното министерство на страната, около 98% от хората, умиращи от COVID-

19, са неваксинирани, докато болниците са натоварени до краен предел, занимавайки се 

с пациенти с коронавирус. 

Миналата седмица правителството наложи някои мерки за подобряване на ситуацията, 

включително ограничаване на посещаемостта на културни събития на закрито, забрана 

на зрителите за спортни събития на закрито, затваряне на ресторанти до 23 часа и 

временно затваряне на нощни клубове, дискотеки, казина и други места за забавление. 

 

www.bgonair.bg, 16.09.2021 г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/239492-restorantyorite-prenaznachavaneto-na-

katsarov-i-baltova-e-arogantnost-i-bezhaberie 

 

Ресторантьорите побесняха заради мерките: Играят си с нас и със семействата ни 

 

Протестиращите настояват за компенсации за загубите, които ще претърпят 

 

Собствениците на заведения изразиха категоричното си несъгласие с 

преназначаването в новия служебен кабинет на здравния министър Стойчо 

Кацаров и на министърът на туризма Стела Балтова.  В тяхна позиция се казва, 

че това е израз на безпрецедентна арогантност и политическо безхаберие. А 

десетки представители на ресторантьорския бизнес протестираха пред сградата на 

Областната администрация в Бургас. 

"Искаме да работим!". Протестът премина под надслов "Бизнесът отвръща на удара". 

Въпреки силният летен сезон, собственици на заведения по морето са категорични, че 

няма да оцелеят при новите Ковид ограничения. 

"Силният летен сезон беше месец август. Един месец няма как да компенсира една 

година и половина на не работа или на частична работа", посочи председателят на 

Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. 

"Заявяваме, че сме живи, че ни има и настояваме за своите права. По никакъв начин 

това заявяване не е политически протест", каза собственикът на ресторант Георги 

Мицов. 

"Веднъж ни затварят с детските градини и ясли, след това ни затварят със 

заведенията. Играят си с нас и със семействата ни", каза собственикът на детски 

център Иво Радев 

"Огнища има на всевъзможни места. Какво се случва на тези места!? След един месец 

сигурно ще ни кажат затваряме и ресторантите, защото те са виновни", сподели 

управителят на ресторант Манол Тодоров. 

В протеста се включиха и собственици на сватбени агенции, диджеи и представители 

на детски центрове. 

"Когато сватбените тържества се намалиха на до 30 души, всички събития за 

септември месец отпаднаха", обясни диджеят Иван Тодоров 
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Протестиращите настояват за компенсации за загубите, които ще търпят в следващия 

месец и половина – времето, в което ще важат мерките против Ковид-19. 

 

www.bnr.bg, 16.09.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101527746/prof-mariana-murdjeva-antivaksarski-

komentari-prechat-za-vaksiniraneto 

 

Проф. Марияна Мурджева: Антиваксърски коментари пречат за ваксинирането 

 

От отчета на Здравното министерство за свършената работа до момента, стана ясно, че 

сме на последно място по ваксинация и сред първите по смъртност от Covid. 

Същевременно учебната година започна присъствено, със сравнително нисък процент 

ваксинирани учители. Започна и академичната година в Медицинския университет в 

Пловдив. Висшето учебно заведение беше първото у нас, което изиска от студентите, 

които посещават практически занятия в болници, да бъдат ваксинирани, преболедували 

или да доказват, че са здрави с тестове. 

Високата смъртност от Covid показва, че най-често жертвите на заразата страдат от 

диабет или сърдечно-съдови заболявания, което до голяма степен се дължи на лоша 

профилактика, за БНР ректорът на пловдивския Медицински университет проф. 

Марияна Мурджева. 

„Една от причините за недоверието и тяхното прилагане е породено от 

антиваксърски коментари, включително за съжаление и на медици,  които са на 

държавна работа. Медици, които много неаргументирано и сляпо хвърлят факти в 

кавички, информация, които намирайки добра почва у нас не са свързани с научни 

публикации. Сайтове, фейсбук профили също изобилстват със споделени фалшиви 

новини. Едва  20% от населението е  имунизирано“. 

Тя припомни, че в Малта, Ирландия,  Исландия,  Дания, Португалия над 80% от 

населението е  ваксинирано. 

Вчера официално беше открита учебната година в Медицинския университет в 

Пловдив. Тя ще бъде присъствена, с известни изключения. 

Медицинският университет в Пловдив беше първият у нас, който поиска 

студентите, които посещават практически занятия, да бъдат ваксинирани, 

преболедували или да се тестват регулярно. 

Вътрешно проучване в университета, показва че до май месец 74% от преподавателите 

са били ваксинирани или преболедували. 

Медицинският университет в Плевен също е въвел изискване за сертификати за 

ваксинация, преболедуване или тестване към студентите си. Практиката е 

приложена и в други медицински университети в Европа и не само, коментира проф. 

Мурджева, която първоначално беше остро критикувана за решението си. 

 

www.nova.bg, 16.09.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/09/16/339902/-/ 

 

Кой кой е в новото служебно правителство 

 

Президентът смени трима членове на кабинета 

 

Със свой указ президентът Румен Радев назначи своето трето служебно правителство, 

което започва да изпълнява функциите си още от днес. Съставът му е почти същият 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101527746/prof-mariana-murdjeva-antivaksarski-komentari-prechat-za-vaksiniraneto
https://bnr.bg/horizont/post/101527746/prof-mariana-murdjeva-antivaksarski-komentari-prechat-za-vaksiniraneto
http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2021/09/16/339902/-/
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като на досега управляващия кабинет. Сменени са трима от министрите. Ето и пълния 

списък с имената и биографиите на целия МС, който ще работи до следващите избори 

на 14 ноември. 

Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България 

Роден е на 1 март 1960 г. в с. Поповица, Пловдивска област. Бил е директор на 

дирекциите „Отбранителна политика” и „Политика за сигурност и отбрана” на 

Министерството на отбраната, както и аташе по отбраната в Посолството на Република 

България във Вашингтон, САЩ. 

Измежду постовете, които е заемал след 2003 г., са началник на отдел „Отбранителна 

политика и анализи” в Дирекция „Отбранителна политика“ в МО и началник 

департамент „Трансформации” в Центъра на НАТО за борба с тероризма, Анкара, 

Турция. 

От 1998 г. до 2000 г. работи като офицер за анализ в Департамента по планиране и 

програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, гр. Монс, Белгия, след което е 

назначен за  старши помощник-началник в отдел “Стратегии и доктрини” в Управление 

“Планиране на отбраната и въоръжените сили”. 

През 1996 г. става експерт в Дирекция „Международно сътрудничество” на 

Министерството на отбраната. Завършва Висшето народно военно артилерийско 

училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“ в гр. Шумен през 1983 г. Продължава образованието 

си във Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София и Националния военен колеж към 

Националния военен университет във Вашингтон, САЩ. 

Стефан Янев е секретар на държавния глава по сигурност и отбрана до 11 май 2021 г. 

Служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и министър 

на отбраната през 2017 г. Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца. 

Служебен министър-председател от 12 май 2021 г. 

Гълъб Спасов Донев за служебен заместник министър-председател по 

икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната 

политика 

Гълъб Донев е роден през 1967 г. в София.  авършва 35-та Руска езикова гимназия в 

София. Придобива магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския 

университет „Ангел Кънчев“. Специализира Бизнес и мениджмънт в УНСС. 

От 2005 до 2006 г. е и.д. главен секретар на Министерството на труда и социалната 

политика. От 2007 до 2009 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен 

институт. През 2008 г. става председател на Надзорния съвет на Националния институт 

за помирение и арбитраж. 

От 2001 до 2007 г. Гълъб Донев е директор на дирекция “Условия на труд и управление 

при кризи” в Министерството на труда и социалната политика. От 2007 до 2009 г. е 

изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, а през 

2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”. 

От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната 

политика. Сред длъжностите, които заема след това са зам.-директор на дирекция 

„Административно и информационно обслужване“ на  и зам.-директор на дирекция 

„Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната. 

Бил е министър на труда и социалната политика в служебния кабинет на проф. Огнян 

Герджиков. Секретар е по социални политики и здравеопазване на президента Румен 

Радев от 9 май 2017 г. до 11 май 2021 г. 

Служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики 

и служебен министър на труда и социалната политика от 12 май 2021 г. 
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Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър- председател по обществен ред 

и сигурност и служебен министър на вътрешните работи 

Бойко Рашков има дългогодишен юридически стаж. В професионалната си кариера е 

заемал редица отговорни държавни постове като директор на Националната следствена 

служба, директор на Специализираната следствена служба, член на Висшия съдебен 

съвет, народен представител в 39-ото Народно събрание, заместник-министър на 

правосъдието, председател на Националното бюро за контрол на специалните 

разузнавателни средства. 

Той е доцент д-р по наказателен процес и ръководи Катедра "Наказателноправни 

науки" в Юридическия факултет на Университета за национално и световно 

стопанство. Служебен заместник министър- председател по обществен ред и сигурност 

и служебен министър на вътрешните работи от 12 май 2021 г. 

Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър- председател по 

управление на европейските средства 

Атанас Пеканов е икономист в Австрийския институт за икономически изследвания 

(WIFO), във Виена, Австрия, и лектор във Виенския университет по икономика и 

бизнес (WU Wien). Преди това е работил в Европейската Централна Банка във 

Франкфурт, Германия. Завършил е бакалавърска степен по икономика във Виенския 

университет по икономика и бизнес и магистратура по икономическа политика в 

University College London. 

В момента е докторант по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес 

(WU Wien) с фокус върху темите парична и фискална политика. Член е на Съвета за 

икономическо и социално развитие към Президента на Република България. 

Два пъти е избран за стипендиант на Българската Народна Банка (2015, 2019). През 

2018 също е избран за стипендиант на Австрийската икономическа асоциация. Член на 

Инициативата за млади изследователи на Института за Ново икономическо мислене 

(Institute for New Economic Thinking). 

Служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства от 

12 май 2021 г. 

Валери Иванов Белчев  за служебен министър на финансите 

Валери Белчев е възпитаник на „Харвард”, от където има Магистърска степен по 

публична администрация. Той е магистър по финансови и банкови техники от 

Университета Париж-2 Пантеон-Асас (Paris 2 Pantheon-Assas), както и доктор на 

икономическите науки в УНСС с фокус върху банковите регулации. 

В началото на кариерата си придобива експертиза в редица водещи търговски банки, 

включително „Ейч Ес Би Си“ (CCF HSBC), „Креди Агрикол Индосюез“ (Credit Agricole 

Indosuez), „Фортис Банк“ (Fortis Bank) и „Сосиете Женерал“ (Societe Generale). През 

2007 г. се фокусира върху инвестиционния бизнес, установява стратегическо 

партньорство с „Ротшилд и Сие“ (Rothschild & Cie) и действа в качеството на 

изключителен партньор за България до 2013 г. 

През 2015 г. има ключова роля в създаването на държавното дружество от системата на 

Министерството на финансите, „Фонд мениджър на финансови инструменти в 

България“ ЕАД, в качеството си на изпълнителен директор и председател на 

управителния съвет. 

Георги Великов Панайотов за служебен министър на отбраната 

Георги Панайотов е роден през 1968 г. в гр. Поморие. Завършил е със златен медал 

Немска езикова гимназия в гр. Бургас. Магистър по политология от МГИМО, Москва. 

Дипломат от кариерата с 25-годишен професионален опит в областта на политиката за 

сигурност, на многостранна, двустранна и регионална дипломация, права на човека и 

развитие. 
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Бил е постоянен представител на България към ООН в Ню Йорк, заместник-

ръководител на посолствата на България в САЩ и в Афганистан, дипломат в 

политическа служба в посолството в Албания, началник на отдел НАТО в дирекция 

“Политика за сигурност” на МВнР, посланик за специални поръчения по сигурността в 

Черно море, референт за регионално сътрудничество и за Албания в дирекция 

“Югоизточна Европа”. 

Владее английски, немски, руски и албански езици. Служебен министър на отбраната 

от 12 май 2021 г. 

Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването 

Д-р Стойчо Кацаров е роден през 1964 година в гр. Дупница. Завършва медицина през 

1990 година. Има специалност по вътрешни болести и специализация по здравен 

мениджмънт. През 2004 година завършва магистратура по право. 

Работи последователно като участъков лекар, ординатор във вътрешно отделение. 

Избиран е за народен представител в 38-то и 39-то Народно събрание. В периода 1999-

2001 година е бил назначаван последователно за Областен управител на Софийска 

област и заместник-министър на здравеопазването. Участвал е в управителните органи 

на няколко лечебни заведения, бил консултант на Националния омбудсман и хоноруван 

преподавател по здравен мениджмънт. 

Основател на Центъра за защита на правата в здравеопазването и негов 

председател.Служебен министър на здравеопазването от 12 май 2021 г. 

Виолета Колева Комитова за служебен министър на регионалното развитие и 

благоустройството 

Доц. д-р архитект Виолета Комитова завършва образователна степен магистър по 

архитектура през 1980 г. в УАСГ, София. 

Доц. д-р Комитова има редица професионални специализации, между които в 

Университета Де Монтфорт в Лестър, Великобритания през 1994 и 1996 г., в 

Университета на Източен Лондон през 1999 г. и в Училището по архитектура в Дъблин, 

Великобритания през 2000 г. 

В професионалния си път се развива в областите на строителството, инвестиционните 

проекти, урбанизма и градоустройството, европейски проекти по програмите ФАР, 

Темпус, Еразъм-Сократ, ПРСР. 

Членува в Съюза на архитектите в България, в Камарата на архитектите в България, в 

Международния съвет за изследвания и иновации в сгради и строителство, Работни 

комисии W63 (Affordable Housing) и W96 (Architectural Management). Към днешния ден 

е преподавател в Архитектурния факултет на УАСГ. Владее английски и руски език. 

Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството от 12 май 2021 г. 

Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката 

Министър Николай Денков е член-кореспондент на БАН и редовен член на 

европейската научна академия Academia Europaea, професор и доктор на науките по 

физикохимия. Член е на експертна група "Физически науки" към Европейската 

космическа агенция. Ръководи лаборатория “Активни формулировки и материали” във 

Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски". 

Според класация на университета в Станфорд чл.-кор. проф. д.х.н. Денков е сред 

първите 2% на най-добрите учени в света. Научните му изследвания са в областта на 

физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-активните вещества и 

техните многобройни приложения. Публикувал е над 175 научни статии, две от които в 

престижното списание Nature, една в Nature Communications и 17 обзора. Неговите 

разработки са цитирани над 8500 пъти в научната литература (h-index = 47). Изнесъл е 

над 90 лекции на международни конференции, провел е над 80 семинара в 
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чуждестранни университети и изследователски институти. Има 12 патента, 

включително шест международни (WIPO, US, Europe) и четири чуждестранни. 

Ръководил е повече от 50 международни проекта, финансирани от чуждестранни 

фирми, сред които са Unilever, BASF, Saint Gobain, PepsiCo, Wacker, Dow Corning, 

Rhodia, Heineken. 

Работил е като гост-изследовател в японската научна фондация (JRDC), старши 

изследовател в института на фирмата Rhone-Poulenc (Франция), водещ учен в 

изследователския институт на фирмата Unilever (САЩ). Бил е гост-професор в 

Инженерното висше училище по индустриална физика и химия ESPCI-Paris и в 

университета в Лил (Франция). Бил е ръководител на 14 защитили докторанти, а други 

шест са в процес на подготовка. 

За своите научни постижения чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е удостоен с редица 

престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European 

Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и 

междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда 

“Питагор” на МОН и др. 

От 2014 до 2016 г. чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е бил заместник-министър на 

образованието и науката с ресори висше образование и европейски структурни 

фондове, а през 2017 г. - служебен министър на образованието и науката. Служебен 

министър на образованието и науката от 12 май 2021 г. 

Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи 

Светлан Стоев е роден на 30.08.1960 г. в гр. София. Завършил е УНСС, специалност 

„Международни отношения” през 1985 г. Има магистърска степен. Допълнително е 

завършил Международни икономически отношения в Дипломатическата академия в 

Москва (1990-1992 г.) и „Европейски институции и политики” в Дипломатическата 

академия „Густав Щреземан” в Бон (1998 г.). 

Постъпва в МВнР след конкурс през месец октомври 1985 г. и там заема различни 

дипломатически постове. До 1987 г. е стажант-аташе в отдел „Печат“. От 1987 до 1990 

г. е аташе в дирекция „Единен държавен протокол”. 

Между 1992 и 1993 г.  е Референт за Турция в управление „Международно право и 

консулски отношения”, след което до 1997 г. е Първи секретар в посолството на 

Република България в гр. Лагос, Нигерия. От 1997 до 1999 г. Светлан Стоев изпълнява 

длъжността Завеждащ сектор „Скандинавски страни” в дирекция „Западна Европа и 

Северна Америка”. От 1999 до 2002 г. е съветник в посолството на Република България 

в гр. Копенхаген, Кралство Дания. 

През следващите години е Началник отдел в дирекция „Европейски страни”  и 

председател от българска страна на Смесената правителствена комисия „България - 

Бавария”. 

От 2005 до 2009 г. Светлан Стоев е посланик, ръководител на Дипломатическото бюро 

на Република България в град Бон, Федерална република Германия, след което до 2011 

г. е Административен секретар на МВнР и председател на Междуведомствената 

комисия за имотите извън страната. 

От 2012 до 2016 г.  е извънреден и пълномощен посланик на Република България в 

Кралство Швеция. От 2016 до 2018 г. е Директор на дирекция „Държавен протокол“ в 

МВнР, а от януари 2019 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република 

България в Кралство Дания 

Светлан Стоев е семеен, с две деца. Носител е на редица държавни отличия.  Владее 

английски, немски и руски езици. Служебен министър на външните работи от 12 май 

2021 г. 

Янаки Боянов Стоилов  за служебен министър на правосъдието 
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Янаки Стоилов е роден на 8 септември 1958 г. в гр. Велико Търново. Завършил е право 

в Юридическия факултет на Софийския университет. Доктор по право. Преподава в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“. 

Понастоящем е професор по Теория на правото и ръководител на катедрата по Теория 

и история на държавата и правото в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“. Почетен професор на университета „Джао Тонг“ – Шанхай. Автор на 

десетки научни публикации в български и чуждестранни правни издания. Член на 

редколегиите на български и чуждестранни списания. 

Народен представител в VII-то Велико народно събрание, в което е секретар на 

Комисията за изработване на проект на конституция. Народен представител в няколко 

парламента. Заместник-председател на 43-ото Народно събрание, Председател на 

Комисията по външна политика в 42-ото Народно събрание. Бил е ръководител и член 

на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и в 

Интерпарламентарния съюз. Член на НС на БСП. Женен с дъщеря. Служебен министър 

на правосъдието от 12 май 2021 г. 

Велислав Величков Минеков  за служебен министър на културата 

Велислав Минеков е професор в Националната художествена академия (НХА). 

Завършва образованието си в Националната художествена академия и специализира в 

Хамбург, Германия. 

Преподавател е по скулптура, металодизайн, художествено метолеене, художествено 

каменоделие и реставрация в България, Германия, Турция и ОАЕ. 

Представен е с монументални и кавалетни творби в България, САЩ, Германия, Русия, 

Украйна, Корея, Испания, Италия, Люксембург, Холандия, Дания, Швеция, 

Швейцария, Сингапур, Китай, Мароко, Ливан, Босна, Сърбия, Бразилия и Обединените 

арабски емирства. 

Награждаван е като участник в множество международни симпозиуми, конкурси и 

изложби. Член е на творчески съюзи в Европа и организации, подпомагащи закрилата 

на културното наследство. 

Проф. Минеков е граждански и политически активист. Участва в инициативи за 

промяна на закони в областта на културата, музейното дело, правния статут на 

колекционерите и авторските права. Служебен министър на културата от 12 май 2021 г. 

Асен Петров Личев  за служебен министър на околната среда и водите 

Асен Личев е роден през 1952 г. в София. Магистър е по хидрогеология и инженерна 

геология. В продължение на 25 години работи в МОС и МОСВ. 

Повече от 12 години заема длъжността директор на дирекциите по водите. Експерт е по 

управление на водите на национално ниво. 

През 1997 г. участва активно в организацията и провеждането на институционалната 

реформа във водния сектор, завършила със закриването на НСВ и КГМР и със 

създаването на Министерството на околната среда и водите. Ръководи разработването 

на концепция за „Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

България до 2015 г.“, приета от Министерския съвет през 2004 г. През същата година 

ръководи разработването на Закон за управление на водите, който по политически 

причини е приет на първо четене от Народното събрание и замразен. 

В своята дейност се ръководи от принципа „Околната среда, в това число и водата, не 

са просто търговски продукти, а по-скоро жизненоважни наследства, които следва да 

бъдат опазвани, защитени и третирани като такива“. Служебен министър на околната 

среда и водите от 12 май 2021 г. 

Христо Георгиев Бозуков  за служебен министър на земеделието, храните и горите 
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Професор д-р Христо Бозуков е роден на 14 януари 1960 г. Завършва висшето си 

образование през 1985 г. в Аграрния университет в Пловдив със  специалност 

„Инженер-агроном по защита на растенията и почвата” и специализация – 

„Растителнозащитни технологии при полските култури”. 

От 1985 г. е стажант-агроном в Института по тютюна и тютюневите изделия - Пловдив, 

а от 1986 год. след спечелен конкурс е назначен за  научен сътрудник III ст. по 

растителна защита. От 1989 г. е научен сътрудник II ст., а от 1993 г. - научен сътрудник 

I ст. 

През 1999  г. защитава научна и образователна степен „доктор по фитопатология”, а от 

2003 г. - му е присъдено от ВАК научно звание "Старши научен сътрудник втора 

степен" (доцент) по научна специалност "Растителна защита". От 19 ноември 2014 г. е  

назначен на академичната длъжност „професор“. 

От 2013 до 2015 г. е председател на Селскостопанската академия в София. От 2002 г. 

насам е бил назначаван на  длъжностите ръководител отдел „Агротехника и растителна 

защита”, главен секретар, председател на Научния съвет и директор в Институт по 

тютюна и тютюневите изделия, Пловдив. Председател e на Управителния съвет на 

ФНТССЗ-Пловдив, член на УС на ФНТССЗ-София и член на Съюза на учените в 

България. От 2015 г. е професор в Института по тютюна и тютюневите изделия в 

Марково, Пловдив. 

От януари 2018 г. е член на Съвета за икономическо и социално развитие към 

Президента на Република България. Бил е министър на земеделието и храните в 

Служебно правителство на проф. Огнян Герджиков. 

Носител е на Златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи, диплом от 

Съюза на изобретателите в България, златен медал „Проф. Асен Златаров“ за доказан 

творчески принос и високи резултати в областта на науката и техниката. почетен знак 

„За принос в приложната аграрна наука през 2016 г.“ от Българската асоциация за 

растителна защита“, Медал „За особен принос в развитието на аграрната наука“, от 

Руската академия на селскостопанските науки и редица други отличия и награди. 

Служебен министър на земеделието, храните и горите от 12 май 2021 г. 

Христо Владимиров Алексиев за служебен министър на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията 

Христо Алексиев e икономист и експерт в транспортния сектор. Магистър по 

икономика от УНСС и бакалавър по политология от Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“. 

Притежава редица квалификации и сертификати от „Импириъл Колидж Лондон”, 

Бизнес училището на Оксфордския университет и други международни образователни 

институции.  

Между позициите, които Христо Алексиев е заемал, са експерт към кабинета на 

министъра на транспорта, икономически експерт и консултант по проекта за 

изграждане на Интермодален контейнерен терминал в Пловдив, член на Съвета на 

директорите на Зона за обществен достъп в „Пристанище Бургас” ЕАД; член на 

Управляващия комитет на „Европейски приоритетен проект 22” в Брюксел, член на 

Управителния съвет на Международната организация Европейски товарен железопътен 

коридор 7 в Будапеща, председател на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас” 

ЕАД и председател на Управителния съвет и заместник генерален директор на 

Националната компания „Железопътна инфраструктура“. 

Христо Алексиев е ръководил успешната реализация на едни от най-големите 

инфраструктурни проекти в транспортния сектор. В това число и на един от малкото 

проекти в държавата, реализирани по уникален модел, включващ едновременно 
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европейско съфинансиране и механизмите на публично-частно партньорство, а именно 

Интермодален терминал Пловдив. 

Бил е министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в 

служебното правителство на Огнян Герджиков. Като такъв прекратява първата 

процедура за концесиониране на летище София поради факта, че тя е икономически 

неизгодна за държавата. Владее английски език. 

Даниела Тодорова Везиева за служебен министър на икономиката 

Даниела Везиева е родена в гр. Русе. Завършва образователна степен магистър по 

финанси и кредит в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов с допълнителна   

квалификация "Контрол в публичния сектор". Доктор по икономика НВУ "Васил 

Левски" – гр. Велико Търново. 

Притежава опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Работи по   

проекти, свързани с децентрализацията и въвеждане на нови модели на управление   от 

2003 г. 

От 2007 г. до 2014 г. представлява България в Бюджетния комитет на Европейски   

училища. 

Работила е като началник-отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и 

информационно обслужване" в Регионален инспекторат по образованието в Русе. 

От ноември 2014 г. до февруари 2017 г. е заместник-министър на икономиката. От май 

2018 г. до март 2019 г. е съветник в кабинета на председателя на Комисията за 

финансов надзор. Заемала е мениджърски и ръководни длъжности в областта на 

банковата и консултантска дейност. От 18 май 2021 г. до сега е съветник към 

Министъра на икономиката. Владее английски и руски  език. 

Андрей Стефанов Живков за служебен министър на енергетиката 

Андрей Живков е роден през 1971 г. в град Ботевград. Завършва средното си 

образование в 1-во Единно Средно Политехническо Училище „Кирил и Методий“ в 

град Кюстендил през 1989 г. 

Завършва висше образование в Техническия университет в София със специалност 

„Електроснабдяване и електрообзавеждане“ през 1996 г. Придобива професионална 

квалификация по „Управление на фирмата“ в Института за следдипломна 

квалификация към Университета за национално и световно стопанство през 2003 г. 

Придобива професионален сертификат по Мениджмънт от Нов български университет 

през 2006 г. Завършва магистърска степен със специалност Икономика през 2012 г. 

От 1996 до 2012 г. работи в „Електроразпределение Столично“ ЕАД и след продажбата 

му – в ЧЕЗ Разпределение България ЕАД, като заема различни позиции, последната от 

които е ръководител направление „Столично“. От 2014 до 2015 г. е член на Надзорния 

съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. От 2017 до 2018 г. е председател 

на управителния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Служебен 

министър на енергетиката от 12 май 2021 г. 

Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма 

Стела Балтова е родена през 1961 г. Завършва средното си образование в Гимназия с 

преподаване на френски език „Захари Стоянов“ – гр. Сливен. 

През 1988 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет, София, със 

специалност "Технология на полимери, текстил и кожи". Продължава образованието си 

в Университета на Северен Елзас, Франция. Магистър е по дигитален маркетинг. 

Притежава различни бизнес квалификации от европейски и световни институти. В 

периода 2002-2005 г. е на дипломатическа работа като икономически съветник, 

ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Копенхаген, Дания. 

По-късно работи в дирекция "Външноикономическа политика" на Министерство на 

икономиката и енергетиката. 
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През 2007-2009 г. е заместник-председател на Държавна Агенция по туризъм. 

Координатор е на Средносрочна рамкова инвестиционна програма 2008- 

BG161PO001/3.3-01/2008 по ОПРР (2008-2009). Ръководи проекти в областта на 

националния маркетинг (2008-2011). 

Стела Балтова е доцент по икономика на бизнес услугите. Преподава в магистърските 

програмите „Управление на туризма“ и „Предприемачество и иновации“ на 

Международното висше бизнес училище - Ботевград. Директор е на Центъра за 

продължаващо обучение в МВБУ. Служебен министър на туризма от 12 май 2021 г. 

Андрей Георгиев Кузманов  за служебен министър на младежта и спорта 

Андрей Кузманов получава средното си образование в Централното спортно училище 

„Олимпийски надежди“, а след това завършва Националната спортна академия в София 

през 1991 г. Дипломиран учител е по физическо възпитание и треньор. Магистър е по 

„Физическо възпитание“. 

Бронзов медалист от Европейското първенство по модерен петобой през 1985 година, 

многократен републикански шампион по плуване и модерен петобой. 

В професионалния си път се е занимавал с анализиране и ръководене на учебно-

тренировъчен спортен процес по модерен петобой, организация и провеждане на 

състезания. Бил е треньор по модерен петобой в различни спортни клубове. 

Има опит в частния сектор на ръководни позиции в областта на търговията, 

производството, услугите, маркетинга и рекламата. 

Президент е на Европейската конфедерация по модерен петобой, председател на 

Българската федерация по модерен петобой и на Балканската конфедерация по модерен 

петобой. Член е на Комитета по бизнес въпроси на Международната федерация по 

модерен петобой. 

Служебен министър на младежта и спорта от 12 май 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


