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ДО ПРОФ. Д. ИК. Н. АННА НЕДЯЛКОВА 

ПРЕЗИДЕНТ НА ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

 

ДО ПРОФ. Д. ПС. Н. ГАЛЯ ГЕРЧЕВА 

РЕКТОР НА ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

 

ДО Г-Н СТЕФАН ДАСКАЛОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ВСУ 

 

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н      А Д Р Е С 
 

 

УВАЖАЕМА ПРОФ. НЕДЯЛКОВА, 

УВАЖАЕМА ПРОФ. ГЕРЧЕВА, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДАСКАЛОВ, 

СКЪПИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

От името на целия екип на Студентски съвет към Икономически 

университет – Варна и от свое име поднасям най-искрени поздравления по 

случай началото на новата академична 2017/2018 година. 

Варненски свободен университет без съмнение е първообразът на частното 

висше образование в България. За своята над 25-годишна история висшето 

училище се наложи на образователния пазар като институция, подготвяща 
специалисти с интердисциплинарни познания,  способни да се реализират както 

в българската, така и в световната практика. Образователната услуга, която 

университетът предлага, се отличава с две изключително важни за сегашната 
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конюнктура характеристики – качество и висока степен на практическа 

приложност на усвояваните от студентите знания. 

Пожелавам на цялата академична общност на Варненски свободен 

университет още много творчески успехи! В условия на девалвация на 

ценностната система в обществото ни и опит да се подрине престижът на 

висшето образование в България, запазете академичния дух и своята борбеност! 

Не спирайте да носите положителната промяна както в самосъзнанието на 

младите хора, така и в средата, в която живеем! 

Към студентите, които за пръв път прекрачват прага на тази 

образователна институция, се обръщам с един призив – бъдете активни! 

Годините, които ще прекарате в университета, са едни от най-важните в живота 

Ви! Те са времето, в което се формирате като личности и като специалисти. 

Вашата мисия, скъпи колеги, е също толкова отговорна, колкото и трудна, 
защото Вие сте тези, които ще преобразяват страната ни утре. Искрено вярвам, 

че в тази си роля ще бъдете винаги водени от стремежа със своите действия да 

осигурите по-добро бъдеще за България! 

 

 

 
02.10.2017 г. 
гр. Варна 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
 
 
 

Антонио Хаджиколев 
(Председател на Студентски съвет към ИУ – Варна) 

 

 

 

 


