
  

 

 

 

 

 

Проект „Лидерство за регионално развитие“ 

 

Трета междурегионална стратегическа среща-дискусия 

 

 

 

Културата и общността: регионално развитие 

и междурегионално сътрудничество 

 

 

2 – 3 юни 2017 г. 

 

 

 

Парк Хотел „Севастократор“ 

ул. „Свети Никола“ 13 

с. Арбанаси 

  



 

 ПЪРВИ ДЕН, 2 юни (петък) 

 

13.00-13.30 Регистрация. Напитка за добре дошли 

 

13.30-14.00 Откриване 

 

Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

 

Кратко представяне на участниците 

  

14.00-16.00 Първи панел: „Културата като бизнес и като 

гражданска инициатива" 

 

Мариана Асенова, Фондация за нова култура 

- Аз и моите обувки: туризъм по мярка 

Ива Таралежкова, Сдружение „Деветашко плато“ 

- Джаз за модерно селско развитие 

Ивелин Михайлов, Първи исторически парк 

- Историческият парк – едно възможно бъдеще 

пред културния туризъм 

 

Дискусия 

Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

 

16.00-16.30 Кафе пауза 

 

16.30-18.30 Втори панел: „Бизнесът в подкрепа на културата: 

култура, туризъм, историческо наследство: Има ли 

неподходящи места за културен туризъм?“ 



                           

Александър Геров, проект „Къщите говорят“ 

- Политика, култура, туризъм… 

Иво Райнов, Общински съветник, Ловеч 

- Регионални културни модели за възпроизводство на 

общността 

Първан Симеонов, Галъп Интернешънъл 

- Противоречията в съвременната градска среда 

 

Дискусия 

Модератор: Георги Методиев, експерт по проект 

„Лидерство за регионално развитие“ 

 

19.30-23.30 Официална вечеря и вечерна сесия 

 

„Културата и общността - кои сме ние? Културата - 

интегратор и вдъхновител на общността. Нуждае ли се 

бизнесът от културата като среда за своя успех?“ 

 

Валери Кьорлински, Драматичен театър - Пловдив, 

ръководил кандидатурата на Пловдив за ЕСК 2019 

- Големите европроекти, местният бизнес и културата 

на регионите 

Венцислав Благоев, Фондация „Джазтет” 

- Музиката, която обединява 

Стефан Диомов, композитор 

- Бургас – културата и общността 

 

Модератор: Александър Михайлов, експерт по проект 

„Лидерство за регионално развитие“ 

 



 

   ВТОРИ ДЕН, 3 юни (събота) 

 

10.00-12.00  Трети панел: „Култура и градоустройство: как се 

възраждат за живот градовете?“ 

 

Мариана Мелнишка, проект „Къщите говорят“ 

- Следосвобожденската архитектура на България - 

най-прекият път към Европа и най-устойчивото ни 

културно наследство. Туристическият потенциал на 

красивите стари къщи и историята на техните първи 

обитатели 

Митко Иванов, Дружество на художниците - Бургас 

- Градската морска култура: Голямото „бяло поле“ в 

българската културология, историография и 

музейно дело 

Здравко Петров, Алезия ЕООД 

- Очертаване на маршрути за преоткриване на 

културното наследство и публичните пространства в 

градовете - примери и перспективи 

 

Дискусия 

Модератор: Деница Хинкова, експерт по проект 

„Лидерство за регионално развитие“  

 

12.00-12.15 Кафе пауза  

 

12.15-14.15 Четвърти панел: „Културният живот като основа за 

междурегионални връзки и проекти“ 

 Александър Михайлов, ФРМС 

- Насърчаване гражданското участие във 

формирането и прилагането на политики за 

регионално и местно развитие 



Маргарита Доровска, Музей „Дом на хумора и сатирата“ - 

Габрово 

- Уникалните връзки на хумора 

Цонко Цонев, общински съветник, Каварна 

- Културата и развитието на регионите 

 

Дискусия 

Модератор: Белин Моллов, експерт по проект „Лидерство 

за регионално развитие“ 

 

14.15-14.30 Закриване 

 

14.30  Обяд 

 

 


