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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

В навечерието на най-
тачения български пра-
зник – 24 май писателят
– краевед Иван Радев,
признат в Балчик  за
„Общественик на 2014
г.”, написа книгата „Еко-
бъдеще, сътворено от
добруджанци”, „не само

за младите, но и за вси-
чки, които обичат род-
ния си край, за да се
знае и помни след вре-
ме от тези, които ще до-
йдат след тях, на какво е
бил способен добру-
джанският строителен
гений”- казва за него

Êíèãà çà ãîðäè
äîáðóäæàíöè,

ïîñâåòåíà íà íàøåòî
åêîáúäåùå

доайенът на краеведско-
то движение в Добру-
джа –Атанас Пеев. В та-
зи, четвърта по ред, кра-
еведска книга, Иван Ра-
дев разказава как и кога
се е родила идеята за ре-
гионалното екодепо за
битови отпадъци край
добричкото село Сто-
жер и как се е осъщест-
вила тази идея. Екодепо-
то е своеобразен уника-
лен завод за преработка
и рециклиране на бито-
ви отпадъци като ще об-
служва осемте общини
в Добричка област и 11
села от община с.Нико-
ла Козлево, Шуменско.
Периметърът му на дей-
ствие включва 225 насе-
лени места. Екозаводът
бе открит официално на
21 март 2015 г. Изграж-
дан е 10 години и смет-
ната му стойност възли-
за на 38 877 375 лв.   Тази
полезна краеведска, ро-
долюбива книга на Иван
Радев  е най-добрият дар
за празника ни 24 май.

 Маруся КОСТОВА

Ôðàíêîôîíñêàòà
ïðîãðàìà - ïðèìåð çà

çàâèäíî áúëãàðñêî
âèñøå îáðàçîâàíèå

Преди 24 май винаги
говорим с уважение и
признателност към тру-
да на преподавателите в
училищата и универси-
тетите. Тази година най-
топли думи за новатор-
ския си педагогически
труд получи директорът
на франкофонската
програма по туризъм
на НБУ в к.к. „Албена”
– Славянка Стамова. Тя
е носител на Наполео-
нов орден на Републи-
ка Франция. От 18 годи-
ни въвежда и утвържда-
ва френска програма по
туризъм, а от началото
на тази учебна година и
на нова специалност –

ка старана бяха: посла-
никът на Република
Франция у нас – Н.Пр.
Ксавие Лапер Де Кабан,
аташето по културното
и университетско разви-
тие  от френското посол-
ство – Г.Сегара, дирек-
торът на Френския кул-
турен институт в София
– Гийом Робе, предста-
вителят на партньора по
стажовете във Франция
Ален Фресон от фирма
MMV, аташето по кул-
турното развитие на Се-
вероизточна България–
Стефани Де Морти от -
Alianc Franceze- Varna.
Разбира се, на първо
място сред „виновници-
те” за това Франкофон-
ската програма да е факт
в „Албена”, да дава све-
товно признати дипло-
ми и да съществува ве-
че две десетилетия са
Красимир Станев, Сла-
вянка Стамова и всички
преподаватели  и сту-
денти, дръзнали да по-
вярват в едно ново на-
чало на висшето обра-
зование у нас. И така от
1997 г. досега – все на-
пред и все нагоре. Вси-
чки преподаватели, на-
чело с проф.д-р Нико-
лай Арабаджийски, де-
кан на факултета за ба-
зово образование, са до-
волни, че се изнася ноу-
хау извън Франкофонс-
ката програма, и извън
България, чрез реализи-
ралите се студенти от
НБУ в туристическия
бизнес на много места
във Франция, Швейца-
рия, в лайнерите по Сре-
диземноморието и у
нас  - в най-престижни-
те ресторанти и хотели
на морето, на първо мя-
сто в „Албена” и „Злат-
ни пясъци”. „Благодаря
на Господ, че ви има –
каза в заключение на
словото си Славянка
Стамова. Че сте пример
за подражание. Че сте
оня авангард на турис-

 където ще намерите богато разнообразие на
диопрични рамки и слънчеви очила на
атрактивни цени. Всеки вторник се

извършват безплатни прегледи от очен
лекар  специалист - офталмолог. Всеки

клиент получава талон за 10% отстъпка
при втора поръчка или покупка.

 Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
 â ãðàä Áàë÷èê
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

„Мениджър на луксоз-
ното ресторантьорство
и хотелиерство”. Тя има
опита за това – 19 годи-
ни е преподавала в Ези-
ковата гимназия „Гео
Милев” в Добрич, спе-
циализирала е ресто-
рантьорство във Вис-
шето хотелиерско учи-
лище „Пол Ожие” в Ни-
ца.

През 1997 г. Краси-
мир Станев (изпълните-
лен директор на "Албе-
на" АД и признат фран-
кофон) сключва дого-
вор за съвместно обу-
чение с университета
"София Антиполис" в
Ница. В първия випуск

студентите са само 11,
всички стипендианти на
"Албена" АД. Оттогава
датира и тясното сътру-
дничество между биз-
неса и образованието,
един от основните плю-
сове на програмата. В
учебния план на прог-
рамата има застъпени
много практически ста-
жове, част от които за-
дължително се провеж-
дат  във Франция. Ста-
жовете допринасят за
адаптирането на бъл-
гарски специалисти към
професионалната сре-
да, която ги очаква.  Же-
ланието за по-висша
форма на обучение е
причината да се потър-
си  партньорство с нов
френски университет.
Така се стига до създа-
ването на бакалавърска
програма с четиригоди-

шно обучение, като
френският университет
"Мирай", Ница, предо-
ставя френска диплома
за професионално обу-
чение (liscence
professionnelle), а НБУ
дава акредитирани бъл-
гарски дипломи за сте-
пен бакалавър.

Френската диплома
BTS, която получават
студентите след успеш-
ното завършване на
програмата, е нацио-
нална диплома на Ми-
нистерството на обра-
зованието на Франция.
Програмата в „Албена”
е единствената образо-
вателна BTS-програма
извън Франция, а изпи-
тният й център e във
френското посолство в
София.  В момента в
„Албена”  по нея се
обучават студенти на
четири работни езика –
френски, български, ан-
глийски и немски. По
време на обучението си
студентите преминават
през три задължителни
стажа - два във Франция
и един в България, със
средна продължител-
ност 3-4 месеца. Общо
реализираните индиви-
дуални стажове досега
са над 1000. В края на ап-
рил тържествено се
връчиха дипломите на
37 абсолвенти – 26 ба-
калаври и 11 магистри.
Всички те се възприе-
мат като бъдещи гене-
ратори на успешния
български туризъм – за-
яви Славянка Стамова в
поздравителното си
слово, което беше из-
пълнено със зареждаща
положителна емоция и
дълбока благодарност
за добрите взаимоотно-
шения между препода-
ватели и студенти в НБУ.
Церемонията бе изиска-
на и се състоя в конфе-
рентната зала на гранд-
хотел „Фламинго”. Офи-
циални гости от френс-

Випуск 2015 г. на Франкофонската програма в
"Албена"

 фото: Маруся КОСТОВА

Абсолвентката Гергана Георгиева чете на
френски език своето поздравително слово към
преподавателите и колегите си

Фото: Маруся КОСТОВА

тическия бизнес, за кое-
то сме се надявали. Че и
чрез Вас България се

приобщава към Евро-
пейския съюз.”

 Маруся КОСТОВА


