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Абсолвенти от Випуск 2018 г. отрязват торта, изработена от колеги, завършили преди тях 
Франкофонската програма на НБУ в “Албена” Фото: Юлита ХРИСТОВА

Слово на мадам Стамова, директор на Франкофонската програма на 
НБУ в к.к.”Албена” по повод дипломирането та Випуск 2018 г.

От стр. 1 
да получите дипломите си 
и да Ви пожелаем  най- 
вече: Попътен вятър, като 
пред едно дълго пътуване 
във времето, наречено Жи-
вот!!!
 Нека направим първо една 
кратка  равносметка -
кои сме ние и къде сме 
сега? Мина неусетно много 
време-21 години труд, труд 
и само труд,
Задачата е една-  Нашата 
малка , но с много потен-
циал програма,  да е жива 
и да продължава да живее, 
въпреки всички преминали 
трудности, в  една малка 
балканска  държава,поела 
пътя на един дълъг и мно-
го тежък преход, на много 
висока цена!!! 
Целта е много амбициозна 
- да  бъдем един равнос-
тоен член на Европейския 
съюз!
Няма да се спирам на всеки 
един етап от развитието на 
тази малка програма! Нача-
лото бе безкрайно трудно...
Това, което Франция праве-
ше от 100 години, ние тряб-
ваше да направим за 5!
И ето как започна:1997 го-
дина! Бизнесът, в лицето 
на г-н Кр. Станев-Изп.ди-
ректор на Албена АД, ме 
помоли да създадем заедно 
нещо, ново, авангардно и 
полезно за България- об-
разователна програма по 
френски модел – подготвя-
ща кадри за сектор- хотели-
ерство и ресторантъорство. 
Един нов европейски про-
ект за образование, прак-
тически насочен, който бе 
една и от първите стъпки 
на България към приобща-
ването и към европейското 
семейство.
Започнахме с 10 студен-
ти- всички стипендианти 
на Албена- АД, която през 
цялото време е до нас. Един 
пример, които е  достоен за 
подражание- образование и 
бизнес- ръка за ръка- цели 
21 години!
Френските ни партньо-
ри от Висшето хотелиер-
ско училище Пол Ожие, 
в лицето на Ж. М. Арну, 
Френският културен ин-
ститут на Посолството на 
Реп. Франция,в лицето на  
М Паскал Вагон, Бернард 
Есмен и всички негови 
последователи, Универ-
ситета в Тулуза, в лицето 
на Сирил Лапорт, Екпресс 
банк- в лицето на Г-н Фи-
лип Лот, френските фирми 
по стажове- Рестолеи, Ва-
кансиел , ММВ, Голд Стар, 
Шевал Блан и още много 

други,бяха неотстъпно до 
нас. Подкрепяха ентусиа-
зма ни, укрепваха вярата 
ни, показваха грешките ни, 
споделяха идеите ни, дава-
ха от опита си и най-вече:  
Уважаваха инициативност-
та ни, коректността ни и 
мотивацията ни като ни 
даваха криле да вървим на-
пред и все напред- до този 
момент.
2019 година!!

  Две програми, специали-
зирани в образованието по 
хотелиерство и ресторантъ-
орство, с общ брой студен-
ти 125! А започнахме с 10!!
 В най-големия частен уни-
верситет в България- НБУ,  
който ни повярва и прие в 
структурите си, акредитира 
ни официално с  две учебни 
програми  в двете степени 
на висше образование на 
БГ- бакалавър по МХР и 
Магистър по „Управление 
на луксозното хотелиер-
ство”, чийто  втори випуск 
дипломираме днес.
Това е една от малкото още  
останали франкофонски 
програми, създадени преди 
да влезем в ЕС !
Щастливи сме, че през 
годините на  реализация 
на този труден европей-
ски проект, преминал през 
3-етапа, докато получи 
своята независимост от 
2013 година,  имахме таки-
ва верни приятели- прияте-
ли, които ни повярваха, че в 
една малка България, може 
да успее, въпреки всичко, 
въпреки всички, нещо ново, 
нещо полезно, нещо важно, 
което показва, че наистина 
сме част от Европа.
- Професионалният път на 
нашите студенти е най- ва-
жното нещо в нашата рабо-
та.  Реализацията им след 
завършването им- нашата 
най- главна цел!
- Резултатите са повече от 
оптимистични и ето Ви, 
вече и Вие- новата група  
от  наши възпитаници  -31 
абсолвенти, вече спечели-
ли доверието  на  френски 
и български  хотелиери и 
партньори: Всички работе-
щи!
- Благодарение на нашите 
партньорства с бизнеса, до 
момента в обектите и струк-
турите на Албена-АД наши 
студенти са реализирали 
над 500 стажа под формата 
на трудови договори. Над 
17 обекта се  менажират  
вече и от наши студенти и 
екипи, някои от които са и 
гости днес на нашето тър-
жество. Сред тях са:  

- Христо Пенев - Прокурист 
на Международен младеж-
ки център, Приморско, към 
Албена - АД
- Росица  Стоянова- дис-
трикт мениджър на Албе-
на-АД
- Димитър Тачев - замест-
ник директор „Маркетинг и 
продажби“
- Мирослав Стойчев - ком-
плексен управител на френ-
ски клуб Лукеа, Приморско 
и дипломант
- Цветелина Златкова - уп-
равител на ресторант във 
френски клуб Лукеа, При-
морско и дипломант
- Николета Тодорова - ком-
плексен управител в Албе-
на
- Николина Николова – 
ФМБ мениджър
- Надежда Василева-  ФМБ 
мениджър
- Деница Огнева – мени-
джър в Албена Тур
- Десислава Янева – ФМБ 
мениджър в Албена  
- Кремена Янева – хотелски 
мениджър
- Николай Диков – главен 
готвач рест Сиелблю
- Анелия Андреева - ФМБ 
мениджър в Албена  
- Тихомир Христов – френ-
ски пазари, Албена АД
- Мария Веселинова – ОТЗ 
в Албена
- Михаела Михайлова - 
ОТЗ в Албена
- Десислава Василева – 
ОТЗ, Албена
- Таня Савова- компл.упра-
вител в Албена
- Живко Иванов- гл. готвач 
А ла картпарадайсблу
- Иван Красимиров- пара-
дайсблу
- Зорница Колева- метредо-
тел лагуна Гарден
- Павел Шопов- метредотел 
Лагуна Бийч.
- Марин Маринов- зам.гл. 
готвач Лагуна Бийч
-  Хотелиерска верига „Ва-
кансиел” е наш партньор 
по организацията и про-
веждането на студентски 
стажове от 12 години. За 
този период през структу-
рите на веригата из цяла 
Франция сме реализира-
ли над 600 стажа. Само за 
тази учебна година броят 
им е около 40. Наставници 
по стажовете на наши сту-
денти  във Франция вече са 
и бивши възпитаници на 
Програмата, които работят 
във Вакансиел на ръковод-
ни позиции.
Там наша гордост са: 
- Марина Петрова - випуск 
2012- ФМБ мениджър в Ло-
ранжерие в Мантон,
- Теодора Карагеоргиева- 

випуск 2012 - ФМБ мени-
джър Сент Максим
- Николета Славчева- ви-
пуск 2017, ОТЗ в Сент 
Максим
- Владимир Георгиев- ви-
пуск 2009, интендант във 
Валеран
- Стоянка Георгиева – ви-
пуск 2012, метр д отел във 
Валеран
- Анета Панайотова- ви-
пуск 2004, метр д отел  в  
Ла Ферте Имбо
- Йордан Тракийски - ви-
пуск 2010, гл. готвач във 
Валеран
- Неша Нейкова-випуск 
2009, ФМБ мениджър във  
Вила Франчия
- Ани Савова – Маринкова -   
, метр д отел  в Лежарден де 
Сент Максим през лятото и 
в Шевал Блан през зимата
- Венцислав Маринков - 

метр д отел  в Лежарден де 
Сент Максим през лятото и 
в Шевал Блан през зимата
- Йоана Попова - дипло-
мант  и  на позиция шеф 
рецепция във Фрежус.
- Димитър Димитров – от-
говорник „барове“ в Рока-
брюн
- Марин Маринов – метр-
дотел в Лезисамбр
- Венцислав Раданов – зам. 
главен готвач в Лезисамбр
- Елица Николова - главен 
готвач в Лаплаж
- Никола Желязков – шеф 
де ранг в Кари ле Руе
- Георги Вълков дипломант 
и служител на Фрежус Ло-
азоблю

- Наш партньор от 2008 го-

дина е и Хотелиерска вери-
га ММВ-Ресорт- Франция 
с 17 хотели и ресторанти в 
Алпийските курорти, която 
осигурява зимните стажо-
ве на нашите студенти. До 
момента  в обектите на тази 
верига сме провели над 350  
зимни стажа. На трудови 
договори там вече работят 
наши студенти: 
- Симона Стоянова – отлич-
ник на випуск 2015 в бака-
лавърската програма, шеф 
рецепция;
- Павел Шопов – ОТЗ,
- Симона Павлова, гувер-
нант
-Теодора Иванова, рецеп-
ционист
- Радостина Димова, шеф 
де ранг

 От 2012 г до сега. имаме 
и нови партньори по ста-
жовете – 5-звездни хотели 
в Алпите -  LeChevalBlanc, 
IbisHotel в Лион и Же-
нева, LesCimesduleman и  
LesBalconsd’Annecy. Ле-
корс. Хотел Ванкувър, хо-
тел Алта пейра. Оптимо.В 
тях много успешно се осъ-
ществиха над 30 учебни 
стажа на студенти от  бака-
лавърската програма както 
и от степен магистър.  Тук 
вече работят на трудови 
договори и някои от наши-
те бивши студенти– Ани и 
Венци Маринкови, Дани-
ела Митева, Велин Мин-
чев, както и дипломантите 
ни Девора Вичева и Кон-
стантин Чаков. Елица Ни-
колова, Гергана Иванова, 
Таня Савова.
От 31 дипломанти на този 
випуск, всички са работе-
щи в България, Франция и 
по света.Секторът в пове-
чето случаи е ресторант и 
хотел.
Денис Ненчев, дипломант 

от този випуск , ни зарадва  
с бронзов медал от конкур-
са Сомелиер на годината 
2017 . Той е вече и упра-
вител на хотел Рио Правец 
резор. Негови колеги на 
менидж позиции в същия 
обект са и дипломантите 
Елица Иванова и Стоян 
Александров.
Собствен бизнес разработ-
ва и отличничката на випу-
ска ни Кристина Пейкова.
 И какво по- голямо удо-
влетворение за нас- Ваши-
те преподаватели от това!
Вие не само сте успешни 
дипломанти, но Вие вече 
сте и млади, успели хора- с 
натрупан професионален 
опит, с добра чуждоезико-
ва подготовка, с доказани 

професионални качества,  
с международно признание 
,които са ви отворили пътя 
към вашите мечти. Да сте и  
хора с големи сърца.И това 
ни се иска.                              

 Нашите безсънни нощи 
по Вашите пътувания към 
първите стажове, Вашите 
първи преживявания, Ва-
шите първи срещи с реал-
ния професионален живот, 
Вашите първи малки ра-
дости, разочарования, тре-
пети, успехи , споделени и 
несподелени любови, Ва-
шите съвместни съжител-
ства, често завършващи с 
брак, годеж или незабрави-
мо преживяване за цял жи-
вот, са част от съвместно 
изживените ни незабрави-
ми години. 

Заедно!!! По  учебни зали, 
по телефони, по Фейсбук, 
по срещи и пътувания. 
По щастливи и не толкова 
щастливи срещи!!!
Кога мина това време? 
Днес за мен е един много 
щастлив и едновременно 
много тъжен ден!! Дипло-
мираме 31 наши студенти!! 
Разделяме се с 31 съдби!!! 
Колко много щастливи 
моменти изживяхме заед-
но, колко много безсънни 
нощи имахме!! Колко мно-
го усмивки и сълзи има-
хме! Колко много сбъднати 
мечти видяхме!! 
А Сега, виждам успели 
млади хора, знаещи и мо-
жещи, граждани на све-
та!! Интелектуален заряд, 
който отлита- по света и 
малко в България!! Знам, 
че с някои ще продължа-
ваме да се виждаме и чу-
ваме! Знам, че много от 
тях , ще ни забравят!! Но за 
мен,  Вие всички- оставате 

моите пораснали , успели 
деца и аз съм много горда 
с  вас!! Далеч или близо, 
не забравяйте, че ние сме 
тук, че Ви мислим,  че Ви 
се радваме, и че много Ви 
обичаме, такива, каквито 
сте!!! Нашите пораснали 
деца!! Даваме Ви криле, за 
полет, по-висок от нашия, 
по- успешен от нашия, по-
изпълнен с много смисъл 
за победи и поражения!! 
Където и да сте!! Всяка 
съпка Напред е Подвиг!! 
Всеки миг успех е щастие! 
Всяка глътка въздъх е сила 
за по- напред и все по- на-
пред! 

Щастливи сме . че с всеот-
дайния  ни общ труд, сме 

отворили толкова много 
врати за Вас!! Горди сме, 
че сте нашите малки по-
сланици  в България и по 
света
 Радваме Ви се и безкрайно 
много Ви обичаме!
 Скъпи абсолвенти,
Поздравявам Ви с успеш-
ното дипломиране. Удо-
влетворени сме от Вашата 
професионална реализа-
ция  до момента и от по-
стигнатите професионални 
умения!
 Благодарни сме, на Вас и 
Вашите родители, че ни 
повярвахте преди  години и 
изминахме заедно този ва-
жен за Вас , път от живота 
Ви! Доверихте ни се и не 
ни посрамихте.
Това сте  Вие- нашият кра-
ен резултат – ВИПУСК 
2018.
Вие сте нашето  по-добро 
бъдеще! Ние, всички тук,  
разчитаме на Вас!
Сред нас, днес трябваше 
да бъде и Димитър  Стоев- 
едно прекрасно момче, с  
лош шанс, който се бори с 
воля и сила, за възстановя-
ването си!
 До момента,  с помощта 
на френските партньори, 
спасихме живота му! С по-
мощта на колегите и прия-
телите си, достигнахме до 
момента, в който послед-
ното усилие е присаждане 
на стволови клетки. И от-
ново трябва да сме заедно 
и да му помогнем, защото 
знаем, че никой не е за-
страхован, а приятелски 
подадената ръка, е голяма 
сила. Нека и днес бъдем 
солидарни и благородни. 
Малките жестове, направе-
ни за подобно дело, показ-
ват, че сме хора със сърца 
и морал.  Да му помогнем 
и днес- поставили сме за 

целта кутия пред  залата..

 Скъпи мои възпитаници!!,  
 Всичко това е имало сми-
съл! Просто си е струва-
ло!!!
 Благодаря на Всички, кои-
то бяха с мен през всичките 
тези години- преподавате-
ли, родители, партньори, 
колеги!!! Без Вас днешни-
ят ден, щеше да е невъз-
можен!!! Благодаря, че Ви 
има!!!

И като завършек,  за да ос-
тана вярна на себе си и на 
съветите, с които постоян-
но ви досаждам, искам да 
Ви дам и още един съвет!!!! 
Запомнете го със сърцето 
си!!!!!

Дебора Недялкова /абсолвентка/, Иван Павлов /абсолвент с родителите си Димитър и Светла Павлови/.
Фото: Георги ЙОВЧЕВ 


