
Проект „Лидерство за регионално развитие“

Шести лидерски форум – град Варна

Перспективи за развитие на Варна:

Потенциали, предизвикателства,
приоритети

28-29 октомври 2016 г.

Хотел „Черно море“

Зала 3

Варна, бул. „Сливница“ 33



ПЪРВИ ДЕН, 28 октомври (петък)

13.00-13.30 Регистрация. Напитка за добре дошли

13.30-14.00 Откриване

Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ

Биляна Раева, представител на общ. Варна в Брюксел

Здравко Петров, експерт по проект „Лидерство за 
регионално развитие“

„Обща характеристика на Варна: Факти и възприятия“

14.00-16.00 Първи  панел.  „Потенциалът  на  Варна  –  традиция,
настояще и перспективен образ на развитие“

Модератор:  арх. Белин  Моллов,  експерт  по  проект
„Лидерство за регионално развитие“

„Какъв е образът на Варна и какъв може да бъде?“

- Биляна Раева, представител на общ. Варна в Брюксел

„Поглед  върху  туризма:  постижения,  проблеми,
възможности за динамично развитие“

- Людмила Ненкова, Стопанска камара - Варна

„Бизнес средата във Варна“

-  Димитър Василев, Български бизнес форуми

„Непредсказуемото минало на град Варна“

- Николай  Савов,  писател,  председател  на  Варненското
историко-архитектурно дружество „Наследство“



Дискусия

16.00-16.30 Кафе пауза

16.30-18.30 Втори  панел.  „Човешкият  капитал  на  Варна  –
образование, предприемачество и социално развитие“

Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ

„Медицинският университет ‚Проф. д-р Параскев Стоянов‘
–  Варна  и  медицинското  образование  като  фактор  за
развитие на икономиката във Варна“

- Проф. Краси Иванов, ректор на МУ

„Лидерската роля на иновативните училища“

- Павлин Петков, директор на Математическата гимназия

„Социалната Чайна - човешки капитал в действие“

- Мая Донева, Социална чайна

„Предприемаческата  екосистема на  Варна,  2013  –  2018
г.“

- Галин Желязков, Beehive

Дискусия

19.30 Официална вечеря

Ресторант „БМ“, Фестивален комплекс

ВТОРИ ДЕН, 29 октомври (събота)

10.00-12.00 Трети  панел.  „Пътят  на  Варна:  Млади  предприемачи  и
лични истории на успеха“

Модератор: Стефан Ралчев, програмен директор, ИРМИ



„Варна и устойчивото развитие: Практики и интеграцията
им в градския начин на живот“

- Славена Панайотова, Сдружение „Варна диша“

„Интегриран  подход  и  съвременна  теория  на
устойчивостта“

арх. Жулиан Начев, Nachev.com

„Дългосрочно развиване на локални общности“

- Станислав Минев, Стартъп Сити

„Успешен онлайн бизнес с малък бюджет - историята на
едни 5 000 лева“

- Димитър Димитров, Inbound.bg

„Пет проекта, които променят Варна!“

- Николай Тодоров, „На тъмно“, видео обръщение

„Рекламата и блогосферата във Варна“

- Боян Георгиев, varnasummer.com

„Contempo:  Артистичен  практикум  за  развитие  и
взаимопомощ“

- Дора Дончева, Фестивал Contempo

Дискусия

12.00-12.30 Обобщение и закриване 

12.30-14.00 Обяд


