
           
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаеми проф. д-р Станимиров,
 
 
 

Приемете моите най-
основаването на Икономически

Висшето учебно заведение
трайна диря в икономическото образование и наука, в стопанския живот на Варн
региона, на България и на Европа
кадри и надграждате завоюваното 
научноизследователски постижения
авторитета на университета, но и да 
знанието, за формирането на 
реалности.  

Благодаря Ви за отправената покана да присъствам на тържествените събития, с 
които ще отбележите празника на Икономически университе
служебни ангажименти не ми позволяват 
по връчване на академичните о
поводи да продължим установения добър 

Бъдете здрави, все така мотивирани 
разширявате хоризонтите за учене и професионална реализация 
устойчиви и конкурентоспособни

Честит празник! 
 
 
 
 

  

16.05.2022 г.    
гр. Брюксел    

     

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

р Станимиров,  

-сърдечни поздравления по повод 102 години 
основаването на Икономическия университет във Варна. 

исшето учебно заведение, на което и аз самият съм възпитаник,
трайна диря в икономическото образование и наука, в стопанския живот на Варн

и на Европа. Отговорността, с която подготвяте ква
воюваното международно признание с образователни и 

научноизследователски постижения, е знак не само за амбицията да утвърждавате 
, но и да допринасяте за развитието на икономика н

ето, за формирането на креативни лидери, адекватни на новите обществени 

Благодаря Ви за отправената покана да присъствам на тържествените събития, с 
ито ще отбележите празника на Икономически университет – Варна. За съжаление, 

служебни ангажименти не ми позволяват да се присъединя към гостите на церемонията 
по връчване на академичните отличия и награди, но съм сигурен, че и занапред ще има 

установения добър диалог със студенти и преподаватели
Бъдете здрави, все така мотивирани и успешни, за да продължавате да 

хоризонтите за учене и професионална реализация и да 
конкурентоспособни бизнес решения! 

 С уважение:  
 Д-р Емил Радев,  

Член на Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ      
  

Ректор на Икономически университет - Варна 

по повод 102 години от 

на което и аз самият съм възпитаник, е оставило 
трайна диря в икономическото образование и наука, в стопанския живот на Варна и 

квалифицирани 
образователни и 

ията да утвърждавате 
развитието на икономика на 

новите обществени 

Благодаря Ви за отправената покана да присъствам на тържествените събития, с 
За съжаление, 

да се присъединя към гостите на церемонията 
, че и занапред ще има 

със студенти и преподаватели. 
и успешни, за да продължавате да 

да предлагате 

парламент от ЕНП/ГЕРБ       


