
           
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаеми проф. д-р Станимиров,
 
 
 

Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 100
Икономически университет – Варна. 

За мен е чест и радост, че университетът, на който съм възпитаник, не само 
поставя основите на висшето икономическо образование в България, но и днес 
предлага качествено обучение и добра подготовка за успешна професионална 
реализация!  

Приветствам усилията, които
предизвикателства и да утвърждавате авторитета на висшето учебно заведение като 
престижно средище за образование и наука на европейско ниво.

Благодаря Ви за възможността да участвам 
Европейския парламент в редица 
актуални и общественозначими 
подкрепям благородната Ви мисия те да усъвършенстват своите знания и умения и с 
труда и енергията си да допринасят за развитието на българската икономика. 

На всички студенти пожелавам амбиция и усърдие, за да проправят успешно 
професионалния си път, а на ръководството и преподавателите 
академични традиции и да надграждат постигнатото с новаторски подход и 
изследователски устрем! Бъдете здрави
всеотдайни в делата си, за да генерирате идеите и просперитета, с които Варна и 
България да се гордеят! 

Честит празник! 
 
 

  

14.05.2020 г.    
гр. Варна    

     

До 
Проф. д-р Евгени Станимиров, 
Ректор на Икономически университет 

р Станимиров,  

сърдечни поздравления по повод 100-годишния юбилей на 
Варна.   

За мен е чест и радост, че университетът, на който съм възпитаник, не само 
основите на висшето икономическо образование в България, но и днес 

предлага качествено обучение и добра подготовка за успешна професионална 

Приветствам усилията, които полагате, за да отговорите на новите 
ърждавате авторитета на висшето учебно заведение като 

средище за образование и наука на европейско ниво.    
Благодаря Ви за възможността да участвам в качеството си на юрист 

Европейския парламент в редица форуми и дискусии с университетската общност по 
и общественозначими теми. Вярвам в потенциала на младите хора и искрено 

подкрепям благородната Ви мисия те да усъвършенстват своите знания и умения и с 
труда и енергията си да допринасят за развитието на българската икономика. 

всички студенти пожелавам амбиция и усърдие, за да проправят успешно 
професионалния си път, а на ръководството и преподавателите – да пазят добрите 

и да надграждат постигнатото с новаторски подход и 
Бъдете здрави, все така целеустремени в мислите си и 

всеотдайни в делата си, за да генерирате идеите и просперитета, с които Варна и 

 С уважение:  
 Емил Радев,  

Член на Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ      
  

Ректор на Икономически университет - Варна 

годишния юбилей на 

За мен е чест и радост, че университетът, на който съм възпитаник, не само 
основите на висшето икономическо образование в България, но и днес 

предлага качествено обучение и добра подготовка за успешна професионална 
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теми. Вярвам в потенциала на младите хора и искрено 
подкрепям благородната Ви мисия те да усъвършенстват своите знания и умения и с 
труда и енергията си да допринасят за развитието на българската икономика.    

всички студенти пожелавам амбиция и усърдие, за да проправят успешно 
да пазят добрите 

и да надграждат постигнатото с новаторски подход и 
в мислите си и 

всеотдайни в делата си, за да генерирате идеите и просперитета, с които Варна и 
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