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Абсолвентите в трепетно очакване на дипло-
мите си.                      Фото: Юлита ХРИСТОВА 

С тържествена церемония на 4  май 2018 г. 
в хотел „Фламинго Гранд” Албена бяха връчени 

дипломите на студентите от Випуск 2017 г. 
на Франкофонската програма към НБУ София

Г-жа Нериман Емин, млад пре-
подавател във Франкофонската 
програма, откри церемонията 
по връчване на дипломите за 
висше образование на абсол-
вентите от Випуск 2017 на 

Бакалавърската програма „Ме-
ниджмънт на хотелиерството и 
ресторантьорството” и Магис-
търската програма „Управле-
ние на луксозното хотелиер-
ство” - Албена . 
Дипломи за степен „Профе-
сионален бакалавър” по спе-
циалността „Мениджмънт на 
хотелиерството и ресторан-
тьорството” получиха 17 сту-
денти. Това са  дипломанти от 
втория випуск на тази програ-
ма.
Дипломи за степен „Бакала-
вър” по специалността „Ме-
ниджмънт на хотелиерството и 
ресторантьорството” получиха 
13 студенти - дипломанти от 
16-тия випуск на бакалавър-
ската програма.
Дипломи за степен „Магистър” 
по специалността „Управление 
на луксозното хотелиерство” 
получиха 15 студенти. Те са 
дипломанти от 4-тия випуск на 
магистърската програма. Или 
общо 45 студенти получиха на  
церемонията своите дипломи 
за висше образование.
Церемонията по удостояване-
то с дипломи се провежда с 
изключителното  съдействие 
и подкрепа на „Албена”АД. 
„Албена”АД е единственият 
представител на туристиче-
ския бизнес в България, на 
чиято територия работи този 
твърде успешен и вече много 
популярен европейски проект 
за висше образование по хоте-
лиерство и ресторантьорство. 
„Албена”АД е съучредител  
на Франкофонската програма 
и партньор от момента на съз-

даването ѝ като дава сграда за 
подслон и помага безусловно  
през всичките тези 21 години.
 Ръководството на Франкофон-
ската програма благодари и на 
ръководството на НБУ София, 

което заедно с Френският кул-
турен институт в България, 
през 2004 година направи 
всичко необходимо и извървя 
трудния път към приемането 
на програмата в структурите 
на университета. Бакалавър-
ската програма „Мениджмънт 
на хотелиерството и ресторан-
тьорството” и Магистърска-
та програма „Управление на 
луксозното хотелиерство” на 

Нов Български университет 
се превърнаха в единствените 
по рода си  в България учебни 
програми - добър пример за не-
посредствено взаимодействие 
и партньорство между висшето 
образование /в лицето на НБУ/ 
и бизнеса /в лицето на „Албе-
на” АД/.
Официално поканените гости 
на церемонията бяха: 
- Гл. ас. д-р Стоян Боев - Декан 
на Факултет „Базово образова-
ние” на НБУ София
- Г-н Красимир Станев- Изп. 
директор на „Албена” АД
- Г-н Христо Пенев – Проку-
рист на Международен мла-
дежки център, Приморско, към 
„Албена” АД
- Г-жа Атанаска Белякова- 
Зам.- директор „Експлоатация” 
в „Албена” АД
- Г-жа Марияна Петкова- На-
чалник „Протокол” в  „Албе-
на” АД 
- Г-н Данаил Караджов- кмет 
на с. Оброчище
- Г-н Димитър Тачев – замест-
ник-директор „Маркетинг и 
продажби“в „Албена” АД
- Г-жа Маргита Тодорова – Ди-

ректор „Търговска дирекция” – 
„Албена” АД
- Г-жа Елена Атанасова -  Ди-
ректор „Финансова дирекция” 
– „Албена” АД 
- Г-жа Нели Великова – ръко-
водител „Човешки ресурси” – 
„Албена” АД 
- Г-жа Кристина Богданова – 
продуктов мениджър
- Г-н Радослав Скотаров – соб-
ственик на фирма МИРАБУС

- Г-жа  Славянка Стамова, съз-
дател и директор на Франко-
фонската програма от 1997 г. 
и от тази година - носител на  
Почетния Орден „Офицер на 
Академичните палми” на Ре-
публика Франция.
 Сред гостите на це-
ремонията бяха : Представите-
ли на туроператорски агенции; 
Наставници  по стажовете на 
нашите студенти; Медии; Ро-
дители и близки на абсолвен-
тите; Бивши и настоящи сту-
денти.
 Бакалавърската програма „Ме-
ниджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството” към НБУ 
има привилегията  и шанса  да 
работи през годините с много и 
добри партньори и спонсори. 
На първо място, разбира се, 
това е „Албена” АД, Посол-
ството на Република Франция 
в България, Френския култу-
рен институт, Алианс Франсез, 
Образователен център „Грета” 
на Академията в Ница, Уни-
верситета „Ле Мирай”в Тулу-
за, Сосиете Женерал- Ескпрес-
банк, хотелиерските вериги 
„Вакансиел” и „ЕМ ЕМВЕ”, 
„Неоклоб”, Палас-хотел „Ше-
вал Блан”, френски и българ-
ски хотели и ресторанти. 
 Една от най-атрак-
тивните и силни страни на 
програмите в Албена, е тяхна-
та изключителна практическа 
насоченост и множеството 
стажове, които се предлагат. 
Това прави двете настоящи 
програми, особено конкурент-
носпособни, спрямо подобни 
такива в другите университе-
ти в България и студентите, в 
края на обучението си, освен 
дипломи имат и натрупан опит 
в реална професионална среда, 
положено начало в трудовата 
биография, а много от тях по-
лучават предложения за трудо-
ви договори, както в България, 
така и в чужбина, още преди да 
са се дипломирали.

Випуск 2017 г. на Франкофонската програма към НБУ София в кк“Албена“ са радостни с получените дипломи, готови да хвърлят шапките си нагоре, нагоре - към осъществените 
мечти.                                                                                                                                                                                                                                                                         Фото: Юлита ХРИСТОВА 

С Рапсодия Вардар от Панчо Владигеров, приета за химн на НБУ, започна церемонията по връчването на дипломите на студентите от Франкофонската про-
грама на НБУ София в к.к.”Албена”. Всички присъстващи прави посрещнаха д-р Стоян Боев /зам.-ректор на НБУ София/ и г-жа Славянка Стамова /Директор 
и основоположник на Франкофонската програма за обучение в к.к.”Албена” отпреди 21 години/.

Д-р Стоян Боев, зам.-ректор на НБУ София, произ-
нася реч за абсолвентите. Фото: Юлита ХРИСТОВА 

Г-жа Славянка Стамова, директор на Франкофон-
ската програма произнася поздравително слово. 

                                            Фото: Юлита ХРИСТОВА

Г-жа Здравка Банчева, преподавател по 
английски език, бе изненадана със специално поз-
дравление от своя абсолвент Никола Кънев от 
Несебър.                      Фото: Юлита ХРИСТОВА 

Един бъдещ абсолвент пред тортата, направе-
на специално за Випуск 2017 г. на Франкофонска-
та програма.                Фото: Юлита ХРИСТОВА 

Ръководството на Програмата 
е изключително гордо от пока-
заните резултати на студентите 
си по време на стажовете, кои-
то са част от учебната програ-
ма и които доказват, че не само 
дипломата е паспорт за добра 
реализация, а и натрупаният 
професионален опит.
- Думата за поздрав-
ления взе Деканът на Факултет 
за Базово Образование на НБУ 
- д-р Стоян Боев. След него 
г-жа Славянка Стамова - ди-
ректор на програмата прочете 
съдържателно и невероятно 
емоционално слово. 

- Много мили, като 
прощаване с детството и юно-
шеството, прозвучаха изказва-
нията на студентите – абсол-
венти: Поли Иванова и Милена 
Джуджева. 
                                       
Както всяка година бяха отли-
чени най-добрите студенти!
Грамота за най-висок успех за 
випуск 2017 в бакалавърската 
програма се присъди на Ми-
лена Джуджева. Грамота за 
отличен успех за випуск 2017 
в магистърската програма се 
присъди на Поли Иванова. 
С отличен успех бакалавърска-
та програма завършват още Ве-
роника Кехайова, Теодора Ива-
нова, Филип Мутафов, с много 
добър - Павел Шопов
С отличен успех в магистър-
ската  програма са : Ани Са-
вова Маринкова, Венцислав 
Маринков, Глеб Димитров, 
Адриана Никифорова, Христи-
на Гатева. 
Випуск 2017 получи поздрави-
телни адреси от: г-н Ерик Пе-
ротел- представител на посол-
ството на Р Франция, Аташе по 
сътрудничество в областта на 
френския език; Мадам Паскал 
Елиас – фирма „Вакансиел” – 
Франция; Мадам Мартин Бое-
ро – фирма „ММВ”- Франция; 
Кмета на гр. Добрич г-н Йор-
дан Йорданов.  

Всички абсолвенти, техните 
семейства и приятели бяха 
поканени на коктейл, който по 
традиция се състоя от 17.00 ч. 
във фоайето пред залата в хо-
тел „Фламинго Гранд”. Фир-
мата, подпомогнала коктейла, 
е фирма МИРАБУС със соб-
ственик г-н Радослав Скотаров 
– бивш франкофонски студент. 
 Специални бла-
годарности бяха отправени 
за съдействието на „Албена” 
АД, начело с екипа на хотел 
„Фламинго Гранд” и г-н Фриц 
Фелдмаер - ген. мениджър, г-н 

Радослав Киров -асистент-ме-
ниджър и главния готвач Иван 
Георгиев.
 Дипломант скат а 
торта на випуск 2017 бе спе-
циално приготвена от екипа на 
хотел „Фламинго Гранд” в ли-
цето на главния сладкар – г-жа 
Сиана  Георгиева.
 Обща снимка за 
спомен си направиха всички 
абсолвентите от випуск 2017г. 
с преподавателите си, начело с 
директора г-жа Стамова. 

Маруся КОСТОВА


