
 

 

 

 

 

 

Проект „Лидерство за регионално развитие“ 

 

 

Пети лидерски форум – регион Бургас 

 

Бургас по пътя на успеха: Хоризонти за 

бъдещо сътрудничество 
 

 

25 юни 2016 г. 

(събота) 

 

 

Гранд Хотел и СПА „Приморец“ 

гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг” 2 

 

 

 

 

 



 

9.00-9.30  Регистрация 

9.30-10.00 Откриване 

 

Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

 

Руска Бояджиева, зам.-кмет „Европейски политики и околна 

среда”, общ. Бургас  

 

Пламен Апостолов, експерт по проект „Лидерство за   

 регионално развитие“ 

„Представяне на предварителна дискусия за регион 

Бургас, проведена в рамките на проекта през май 2015 г.“ 

 

10.00-12.00 Първи панел. Партньорство за развитие: общинска власт, 

бизнес, образование, граждански организации 

 Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

 

„Градоустройството и Бургас“ 

- арх. Владимир Милков,  Съюз на архитектите 

 

„Развитие на индустриалните зони в Бургас“ 

- Ивелина Стратева, директор, „Икономика и стопански 

дейности”, Община Бургас 

 

„Връзката бизнес-образование“ 

- Петко Георгиев, Studioweb 

 

„Съдърланд – нови бизнес възможности за Бургас“ 

- Димитър Гълъбов,  Sutherland 

 

   Дискусия 

 

12.00-13.00 Обяд 



 

13.00-14.45 Втори панел. Духът на Бургас - среща между култура, 

туризъм и градска среда 

Модератор: арх. Белин Моллов, експерт по проект 

„Лидерство за регионално развитие“ 

 

„През очите на барда: Стефан Диомов и културните 

традиции на Бургас“ 

- Стефан Диомов 

 

„Духът на Стария Бургас: сблъсъци и пресечни точки 

между гражданско общество, места власт и бизнес 

интереси“ 

- Митко Иванов, Дружеството на художниците гр. Бургас 

 

„Туризмът в област Бургас: традиции и новаторство“ 

- Севдалина Турманова, зам.-областен управител на 

Бургаска област, представител на БАН за областта 

 

„Дарителството като фактор за развитие на гражданското 

общество в област Бургас“ 

- Георги Николчев, Обществен дарителски фонд 

 

Дискусия 

 

14.45–15.15 Кафе-пауза 

 

15.15-17.00 Трети панел. Примери за успешно предприемачество и 

популяризиране на граждански каузи в Бургас 

   Модератор: Стефан Ралчев, програмен директор, ИРМИ 

 

„Доверието към младото поколение - ключ към успеха на 

съвременното общество“ 

-  Тодор Йосифов, „Младежки глас” 

 



„Нуждата от добър бизнес пример сред младежта“ 

- Николай Кадийски, Start It Smart Бургас 

 

„Стартъп с нулева инвестиция: предимства и 

недостатъци“ 

- Николай Матеев, Advanced Coding Enterprise 

 

„Академия на Кодекса“ 

- Емил Праматаров, Codex Academy 

 

„Виж! как се развива една независима медия в България“ 

- Камелия Величкова и Грет Костадинова, Виж! Бургас 

 

„Архитектурни начинания” 

- Емил Бурулянов, Decor Design - Архитекти Бурулянови 

 

   Дискусия 

 

17.00         Обобщение и закриване  

 

18.00           Вечеря 


