
Въведение:  
 В периода 24-25 октомври 2013г., Икономически университет-Варна осъществява проектът 
"Европейският парламент в университета" съвместно с Асоциацията на бившите членове на Европейския 
парламент. Специален гост-лектор е господин Майкъл Хиндли - бивш зам.-председател на Комитета на външно-
търговските икономически отношения в Европейския парламент. По време на неговото посещение е организиран 
специализиран практически семинар с участието на студенти от ИУ-Варна на тема "Външно-търговската 
политика в Европа". Господин Майкъл Хиндли изнася и публична лекция за всички студенти и преподаватели на 
тема "Външно-търговската политика на Европейския съюз".  
 Представяме ви превод на статията, написана от господин Майкъл Хиндли за неговото посещение в 
Икономически университет - Варна. 

 
Бюлетин на "Асоциация на бившите депутати в Европейския парламент" , бр. № 46, месец Март 2014г. 
 
Превод на статия, стр.20, Програма "Европейският парламент в университета" 
 

"Посещение в Икономически университет - Варна"  

Автор: Майкъл Хиндли, michael.hindley@pop3.poptel.org.uk 

 
 По време на едноседмичния ми престой в Икономически университет-Варна проведох две лекции за 
сформирането на търговската политика. Първата беше насочена към студенти от магистърските програми, а 
втората - отворена за всички студенти и преподаватели. Допълнително взех участие в упражнения, 
съдържащи ролеви игри с участието на студенти. Те се състояха в  практически казуси, свързани с настоящите 
преговори за "Партньорство за трансатлантическа търговия и инвестиции" (Translatlantic Trade and Investment 
Partnership TTIP). По щастлива случайност, аз самият работя в тази област в качеството си на съветник към 
Европейския икономически и социален комитет (European Economic and Social Committee EESC). Беше 
изключително удоволствие да установя колко добри познания имат студентите за представените казуси, 
докато изпълняваха ролите си на посредници в преговорите като двете страни САЩ и Европа. Все пак трябва 
да отбележа с най-учтива нотка на забавление, че студентите бяха по-скоро готови да признаят, че отсрещната 
страна има валидна гледна точка повече от които и да е посредници в търговски преговори, които някога съм 
срещал. Студентите владеят високо ниво на английски език и се справиха гъвкаво и уверено с поставените 
сложни казуси.  
 Варна е кандидат за "Европейска столица на културата 2019". Несъмнено нейната богата и 
разнообразна история би трябвало да даде на черноморското пристанище добра възможност за успех в 
начинанието. През различните периоди, Варна е град с гръцко, римско, византийско, турско и съветско 
влияние. Отпечатъци от многообразната история са оставени в старата и модерна архитектура на града. 
Направени са разкопки на гръцки руини, а красивата Морска градина до университета носи гордостта на  
"Алеята на космонавтите", създадена в чест на Юри Гагарин. 
 Варна винаги е била транс-европейски възлов център и е изпълнена с увереност да се изгради отново 
като такъв център  с членството на България в Европейския съюз. Съществува сериозна основа за 
оптимистична перспектива на града. Списанието Fdi, притежавано от "Файненшъл таймс" (Financial Times), 
обявява Варна за "градът на бъдещето в Югоизточна Европа". Това е бъдеще, към което Икономически 
университет-Варна се стреми да даде своя цялостен принос.  
 Университетът сам по себе си е причина за разцвета на вярата и прогреса в годините след 
Освобождението от турско владичество в десетилетията след 1880г. Дълго време Варна е била развит 
предприемачески град и местната Камара на търговията и индустрията признава необходимостта от висше 
образование в областта на икономиката. Плановете в тази посока се развиват през 1904 начело с именития 
учен Цани Калянджиев, който е учил в Москва и Цюрих и е работил като индустриален химик в САЩ. 
 Камарите изпращат Калянджиев на мисия да изследва подобни инициативи в Европа и да подбере 
преподаватели.  
 За съжаление, избухват войни и идеята за създаване на висше училище по икономика е съживена едва 
след Първата световна война, като отварянето на новия университет се е състояло през 1921г. 
 Университетът много бързо се развива и изгражда мост между младите български интелектуалци и 
общността в Европа - традиция, която е била рязко прекъсната от Втората световна война, погълнала Европа. 
 За жалост, окупацията на България от Съветския съюз носи със себе си интелектуално вкаменяване на 
академичните потребности, което Сталинизмът причинява и на останалата част от Централна и Източна 
Европа. 
 За студентите в Икономически университет-Варна този епизод от историята е дълбоко "заровен" в 
миналото. Университетът може отново да поеме предизвикателството и страстта, познати от годините на 
основаването си, въпреки че реализмът внушава на студентите, че тяхното бъдеще е извън страната.  
 Нека да се надяваме, че провежданата  политиката на протекционизъм на пазара на труда в 
Европейския съюз, няма да бъде пречка за реализация на младите и интелигентни студенти, които срещнах 
във Варна. 


