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ДО  
Г - Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, 
 
Имаме удоволствието да Ви информираме за успешното 
провеждане и високата продуктивност на форум „7 години 
Морска Академия 2020” за българо - унгарско сътрудничество 
реализиран от Асоциацията на Дунавските Общини (АДО) 
„Дунав”, под патронажа на Министерството на образованието и 
науката, Посолството Унгария в Р. България и нашите любезни 
партньори от 8 – ми, 11 – ти и 12 –ти райони в гр. Будапеща. 
Приемете нашите сърдечни благодарности за любезното Ви 
съдействие и подкрепа за успешното и ползотворно провеждане 
на форум за българо - унгарско сътрудничество в сферата на 
образованието и културата. 
Вашето партньорство и подкрепа е не само безспорно 
доказателство за позитивното Ви отношение и професионален 
подход към форума, но и Вашата лична съпричастност към 
подобни международни инициативи за опознаване, обогатяване 
и популяризиране на традициите в бита, културата и 
образованието на българския и унгарския народ, провокират в 
нас чувства на дълбоко уважение, възхищение и респект! 



Убедени сме, че конференцията, работното посещение в учебните 
заведения, както и в рамките на другите съвместни форуми и 
срещи, ще бъдат генерирани идеи, установени партньорства и 
създадени добри практики за активно сътрудничество между 
образователните и други компетентни институции на двете 
страни, ангажирани с изграждане и реализиране на модерно, 
ефективно училищно и предучилищно образование. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, 
 
С висока удовлетвореност споделяме проявената активност, 
отговорност и прецизност в организирането на посещенията в 
училището и детската градина от г-жа Янка Христова – началник 
отдел, «Образование» в общината: 
СУ "Любен Каравелов" с директор Тодорка Желязкова 
ДГ "Яна Лъскова "с директор Мариана Минчева 
За емоционално наситената и създаваща прекрасно настроение 
програма от децата на: ОДК с директор Михаела Георгиева, 
Общинска школа по изкуства с директор Данислав Кехайов, 
очакваме и ще се радваме да предадете нашите сърдечни 
благодарности! 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, 
 
Очакваме Вашата подкрепа и ползотворно сътрудничество и в 
предстоящите дейности през 2018 год. на проект „Морска 
Академия 2020” за българо – унгарско сътрудничество в сферата 
на образованието и културата. 
С пожелание за здраве и успешен живот! 
 

С УВАЖЕНИЕ:  
 
ПЕТЪР ДУЛЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ  
НА ФОРУМА 


