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Дипломиране на бакалаври и магистри наДипломиране на бакалаври и магистри на

Върви историята на 
Френската програма на 
Нов български универси-
тет /НБУ/ в к.к.”Албена”. 
Моторът, както посочват 
всички, е Славянка Ста-
мова – основоположник 
на висшето образование 
в курорта, който дава 
подслон като съучре-
дител и помага вече 19 
години за създаването и 
изграждането на кадри 
за най-важния бизнес по 
морето – туризма.
На 1 октомври 2017 г. 

тържествено ще бъде 
чествана 20-годишни-
ната на признатата като 
най-успешен френско-
български  проект  за 
професионално висше 
образование – Френската 
програма в „Албена”.
На блестяща по своята 

съдържателност, прециз-
ност и тържественост 
церемония в Гранд Хо-
тел „Фламинго” на 22 
април 2016 г. бяха връче-
ни дипломите на Випуск 
2015 г. по бакалавърската 
програма „ Мениджмънт 
на хотелиерството и рес-

торантьорството” и по 
магистърската програма 
„Управление на луксоз-
ното хотелиерство”. Це-
ремонията започна с ри-
туално изпълнение хим-
на на НБУ – Рабсодия  
„Вардар”от Панчо Вла-
дигеров.  Даниела Ди-
митрова, преподавател 
и водеща церемонията, 
представи официалните 
гости и изтъкна техния 
принос за развитието и 
възхода на Френската 
програма. Тя изтъкна 
доброто партньорство 
и спонсорство на „Ал-
бена” АД, посолството 
на Република Франция 
в България, Френския 
културен институт, Али-
анс Франсез, Образо-
вателен център „Грета” 
на академията в Ница, 
университетът  „Ле Ми-
рай” в Тулуза, Сосиете 
Женерал Експресбанк, 
хотелиерските вериги 
„Вакансиел” и „ЕМ ЕМ 
ВЕ”, редица български 
ресторанти и хотели.
Френската програма е 

осигурила над 500 стажа 

под формата на трудови 
договори в „Албена” 
АД. Над 17 обекта се 
менажират от наши сту-
денти и екипи – подчерта 
Даниела Димитрова. Тя 
гордо подчерта имената 
им: Росица Стоянова /
дистрик мениджър на 
„Албена” АД/; Дими-
тър Тачев /компл.у-л на 
френски клуб „Лукеа” 
в Приморско/; Хрис-
то Пенев /компл.у-л на 
Международен младеж-
ки център Приморско/; 
Нина Атанасова /ФМБ 
мениджър на к-с „Бялата 
лагуна” край Балчик/; 
Владимир Станев /ФМБ 
мениджър на клубен х-л 
„Сенди Бийч” –„Зл.пя-
съци”/; Николета Тодо-
рова /компл.у-л на х-л 
„Панорама” Албена/; 
Милен Петров /ФМБ 
мениджър в клубен х-л 
„Калиакра”/; Михаил 
Михалев /у-л на рес-
торант „Боряна”/; Ни-
колина Николова /у-л 
на ресторант „Елица”/; 
Цветелина Златкова /у-л 
на ресторант във френ-

ския клуб „Лукеа” При-
морско/; Милен Добрев 
/гл.готвач на ресторант 
„Калиопа” в Албена/; 
Милен Жечев /у-л на 
ресторант „Ганвие”/; Ве-
села Василева /компл.у-л 
на хотел „Лагуна Бийч”/; 
Надежда Василева /у-л 
на ресторант „Нона” в 
Албена/; Димитър Ди-
митров /бар мениджър 
на „Албена” АД/; Дени-
ца Огнева /мениджър в 
„Албена Тур”/; Велина 
Иванова /компл.у-л на 
х-л „Калиопа” Албена/; 
Сияна Петрова /у-л търг.
зала в ресторант „Сен-
ди  Бийч”/; Стелиана 
Иванова /у-л търг.зала в 
рест.”Лагуна Бийч”/.
Повече от 9 години 

хотелиерската верига 
„Вакансиел” осъществя-
ва стажове за студенти от 
България, които досега 
са над 600. Някои от 
наставниците им във 
Франция са завърши-
ли Албенската френска 
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програма и са на висо-
ки ръководни позиции 
като: Светослав Костов 
/Випуск 2010, ФМБ ме-
ниджър в Сен Пиер ла 
мер/; Марина Петрова /
Випуск 2012, ФМБ ме-
ниджър в Лоранжерие/; 
Теодора Карагеоргие-
ва /Випуск 2012, ФМБ 
мениджър в Мантон, 
Лесзисамбр/; Даниел 
Дачев /Випуск 2007, у-л 
барове в Лезисамбр/; 
Владимир Георгиев /
Випуск 2009, интендант 
във Валеран/; Стоянка 
Георгиева /Випуск 2012, 
метр д’отел във Вале-
ран/; Анета Панайотова 
/Випуск 2004, метр д’ 
отел в „Зенит” на Куршо-
вел/; Йордан Тракийски 
/Випуск 2010, гл.готвач 
във Валеран/; Адриана 
Никифорова /Випуск 
2014, ФМБ мениджър 
във Вилафранчия/; Ани 
Савова – Маринкова /
дипломант и отличник 
на вВипуск 2015, метр д 
отел в Лежарден де Сент 
Максим/; Йоана Попова 
и Валентин Иванов, още 
незавършили студенти, 
а вече на позиции шеф 
рецепция във Фрежус 
и метр д’ отел в Кари 

ле руе/. На трудови до-
говори там работят за-
вършващите студенти 
Симона Стоянова /шеф 
рецепция /-Отличник 
на Випуск 2015; Поли-
на Иванова, Димитър 
Димитров ,  Николета 
Славчева, Марин Мари-
нов, Дейвид Малканов, 
Пламен Петков, Айше 
Ахмед, Емил Павлов, 
Венцислав Йорданов 
и Михаил Михайлов.В 
световно известния па-
рижки хотел „Жорж V” 
мениджър е Ристо Па-
пучиев. В „Голд стар 
ресорт” в Ница, който 
е партньор на Бълга-
рия,  работи като тър-
говски директор Валерия 
Драгнева, а Константин 
Чаков, който е в IV курс, 
също има трудов договор 
там. 
Радостно е, че още не-

завършили, но търсещи 
и знаещи, студентите 
намират своя реализа-

ция, още преди дипломи-
рането си като : Георги 
Митов, Мирела Ставре-
ва, Ивайло Василев, Ни-
колина Колева, Габриела 
Николаева, Виждан Да-
наилова, Николай Ми-
хайлов, Георги Тодоров 
и Елфида Аптулова. 
От 2012 г. Френската 

програма на НБУ има 
нови партньори в ста-
жантската програма с 
петзвездните хотели в 
Алпите: Le Cheval Blanc, 
Les Ancolies, Les Sherpas, 
Les Cimes du Leman, 
Les Balcons d’Annecy, 
Ibis – хотелите в Лион 
и Женева, Week end – 
хотелите в Шамбери. 
Там са се провели 20 
успешни стажа и с тру-
дови договори работят 
отличниците на Випуск 
2015 Гергана Иванова, 
Венцислав Маринков и 
Сабина Аспарухова. 
От 2008 г. НБУ работи 

с френската хотелиерска 
верига „ММВ Ресорт”, 
която има 17 хотели и 
ресторанти в Алпийски-
те курорти и е осигурила 
над 350 зимни стажа на 
българските студенти.  
В Белгия разнесоха 

славата на българско-

то висше образование 
студентите от IV курс 
Мирослав Стойчев и 
Николай Николов. 
Всички тези успехи са 

заложени в прозорливия 
подход и умение на Сла-
вянка Стамова да работи 
със студентите, да им 
бъде и като майка, и като 
наставница, която всич-
ки бивши и настоящи 
студенти наричат с бла-
гоговение „МАДАМ”.  
В своето приветствие 
към завършващите ба-
калаври и магистри тя 
направи равносметка 
за прекараното време 
заедно: „Нашата малка, 
но с много потенциал 
програма да е жива и да 
продължава да живее – 
това е задачата-  въпре-
ки всички преминали 
трудности, в един ту-
ристически комплекс, в 
една морска провинция, 
в една малка балканска 
държава, поела пътя на 

Сред завършващите студенти чудесно се вписа младият като тях кмет на 

град Добрич - Йордан Йорданов, специален гост при връчване на дипломите.                                                             
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Прави по време на изпълнение химна на НБУ - Рапсодия “Вардар”: 

преподавателката Даниела Димитрова, водеща тържеството за връчване 

дипломите на завършващите бакалаври и студенти; Славянка Стамова, 

създател и директор на Френската програма на НБУ от 1997 г., носител 

на почетен орден “Кавалер на академичните палми” на РФранция; проф.

Николай Арабаджийски, декан на факултета по базово образование на НБУ 

и проф.Пламен Бочков, ректор на НБУ София            Фото: Маруся КОСТОВА


