ПОЛИТИКА

Парламентът одобри структурни и персонални
промени в кабинета
Народното събрание прие на заседанието си на 24 април 2008 г.
предложените от министър-председателя Сергей Станишев структурни
и персонални промени. Народните
представители приеха и персоналните промени в Министерския съвет.
Парламентът освободи от постовете им съответно – Румен Петков,
Радослав Гайдарски, Веселин Близнаков, Нихат Кабил и Емел Етем. За
министър на извънредните ситуации
беше избрана Емел Етем.
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ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ, МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-р Евгений
Желев е роден
през 1957 г.
в Стара Загора. Завършва
медицина във
ВМИ - Пловдив. От 2008
г. до заемане на поста министър на
здравеопазването на 24 април 2008
година е председател на Държавната
агенция за българите в чужбина и съветник на президента на Република
България по регионалната политика.
Д-р Желев е член на Висшия медицински съвет. Бил е член на Управителния съвет на Националната
здравноосигурителна каса. Председател е на УС на регионалната асоциация на общините „Тракия“, член
е на Върховния комитет на Съюза на
тракийските дружества в България,
на УС на НСОРБ и др.
ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ, МИНИСТЪР НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Роден на 10
октомври
1951 г. Завършил е Висшия
селскостопански институт
в София със
специалност
„Зооинженерство“. През 1988 г.
става доктор на селскостопанските
науки, а две години по-късно –

старши научен сътрудник ІІ степен.
Специализирал е в Полша, Чехословакия (1984 г.) и САЩ (1992-1993
г.).Професионалния си път започва
в Института по животновъдство
– Костинброд. Бил е преподавател в Института за повишаване на
квалификацията на кадрите при
Селскостопанската академия, директор на Националния учебен център
към Националната служба за съвети
в земеделието, директор на Центъра
за подготовка на кадри към Националния център за аграрни науки. Работил е като старши научен сътрудник в Института по почвознание „Н.
Пушкаров“. С решение на Народното
събрание от 24 април 2008 г. е избран за министър на земеделието
и храните.Владее английски и руски
езици.Женен, с две деца.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА, ВИЦЕПРЕМИЕР БЕЗ ПОРТФЕЙЛ
Родена на 12
февруари 1956
г. в Балчик, Варненска област.
Завършила
е специалност
„Горско стопанство“ с профил
„Опазване на природната среда“ във
Висшия лесотехнически институт,
София. Специализирала е в Института по гората в Гьотинген, Германия
и в Института по горска политика
към Университета във Фрайбург,
Германия. От 1984 г. до 1990 г. е зам.директор на Горско стопанство, Варна.
От 1991 г. до 1995 г. е началник-отдел
„Международно сътрудничество“
в Комитета по горите. Член на Управителния съвет на Българо-германския
форум. Депутат от Варна в 37-то и 38-то
Народно събрание. От септември 2001
г. е зам.-министър на земеделието и горите в кабинета „Сакскобургготски“.
От 2004г. е посланик в Германия. Член
на Висшия съвет на БСП.министърпредседател, който ще координира
дейностите, свързани с усвояването на
средствата от европейските фондове.

МИХАИЛ МИКОВ, МИНИСТЪР НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Михаил Миков е роден
на 16 юни
1960 г. в Кула,
област Монтана. Завършва
специалност
„Право“ в СУ
„Св. Климент Охридски“. Асистент
и старши-асистент е в Юридическия факултет на университета.
Член е на БСП, на Надзорния съвет
на Агенцията за приватизация, депутат е от Видин в 38-то Народно
събрание. Член е и на комисията
по икономическа политика и на
комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
По-късно Миков става зам.-председател на ПГ на Демократичната
левица, член на ВС на БСП, депутат
в 39-то НС, член на комисията по
икономическа поликите и на комисията по правните въпроси, зам.председател на ПГ на Коалиция за
България, депутат от Видин в 40-то
Народно събрание и понастоящем
председател на ПГ на Коалиция за
България.
НИКОЛАЙ ЦОНЕВ, МИНИСТЪР НА
ОТБРАНАТА
Николай Цонев
е роден в гр.
Перник на
9. 6. 1956 година. Завършил
е специалност
„Философия“
в СУ „Св. Кл. Охридски“, както и специалността „Счетоводство и контрол“ в УНСС. Цонев
е завършил също така и „Радиоелектроника“, както и специалността
„Командно-щабен профил“ в Киев.
Николай Цонев има многобройни
профилирани и езикови специализации във Великобритания, Канада, Германия, Италия и др. Владее
английски и руски. Женен, с две
дъщeри.
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