
  

 

 

 

 

 

Проект „Лидерство за регионално развитие“ 

 

Втора междурегионална стратегическа среща-дискусия 

 

 

 

Моята България на утрешния ден: 

споделената визия на младите хора за 

междурегионално сътрудничество 

 

 

31 март – 1 април 2017 г. 

 

 

Хотел „Мериан Палас“ 

бул. „Руски“ 8 

гр. Стара Загора 

 



 

   ПЪРВИ ДЕН, 31 март (петък) 

 

13.00-13.30 Регистрация. Напитка за добре дошли 

 

13.30-14.00 Откриване: „Междурегионално сътрудничество и 

децентрализация на общественото развитие“ 

Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

Кратко представяне на участниците 

  

14.00-16.00 Първи панел: „Иновации, предприемачество и 

реализация на младите хора в общността - потенциал, 

благоприятстващи условия и препятствия“ 

 

Леона Асланова, Innovation Starter 

- Иновациите, като основа за лидерство 

Емил Бурулянов, Декор Дизайн ЕООД  

- Междуфирмено сътрудничество при дизайна и 

реализирането на иновации в градската среда 

Петко Петков, Заралаб 

- Дигитална нервна система 

Магдалена Стефанова, докторант във ФМИ, СУ  

- Предимства и недостатъци на България за развитие 

на иновации от стартираща компания 

Дискусия 

Практическа задача 

Леона Асланова и Вяра Савова, Innovation Starter 

- Как стимулираме иновациите на регионално ниво, 

стъпки и действия 

Доклад от практическите задачи 

Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 



 

16.00-16.30 Кафе пауза 

 

16.30-18.30 Втори панел: „Младежките общности и моделите на 

устойчиво развитие на регионално равнище - 

икономика, околна среда и гражданска инициатива" 

                           

Галин Желязков, Beehive  

- Междурегионално сътрудничество при създаването 

на Предприемаческа общност (Екосистема) в 

България и ЕС 

Павел Цочев, Sova Architecture and Design 

- CGI в архитектурното проектиране 

Калин Василев, ТърновоRUNS  

- Един глас може да промени реалността 

Венелин Добрев, Агенция за регионално икономическо 

развитие - Стара Загора / uspelite.bg 

- Дигиталните технологии като средство за 

намаляване на емиграцията 

Дискусия 

Практически задачи 

- Деница Хинкова и Георги Методиев, експерти по 

проект „Лидерство за регионално развитие“ 

Доклад от практическите задачи 

Модератор: Александър Политов, координатор на проект 

„Лидерство за регионално развитие“, ИРМИ 

 

19.30-21.00 Официална вечеря 

 

21.30-23.30 Вечерна сесия: „На чаша вино - интерактивна среща-

дискусия“ 

 



  

   ВТОРИ ДЕН, 1 април (събота) 

 

10.00-12.00  Трети панел: „Сътрудничеството между регионите – 

младежки организации, мрежи, инициативи“ 

 

Георги Митков, Трансформатори  

- Креативни решения в подкрепа на местното 

управление 

Даниел Киряков, Българска минно-геоложка камара  

- „Младежко участие във взимането на решение по 

въпроси от междурегионално ниво" 

Стоян Фълджийски, Сдружение „Екосистем Юръп“ 

- Практическо обучение по предприемачество – 

условие за формулиране на визия за 

междурегионално сътрудничество 

Дискусия 

Практически задачи 

- Деница Хинкова и Георги Методиев, експерти по 

проект „Лидерство за регионално развитие“ 

Доклад от практическите задачи 

Модератор: Александър Михайлов, експерт по проект 

„Лидерство за регионално развитие“  

 

12.00-12.15 Кафе пауза  

 

12.15-14.15 Четвърти панел: „Младите лидери: модели за успех и  

тяхното разпространение в общностното развитие на 

други региони“ 

  

Златка Димитрова, Образование България 2030 



- Уменията на XXI век в основата на нова дефиниция 

за успеха 

Владимир Василев, Shivachi 

- От Търново до София и обратно: или как да правим 

бизнес, който да има значение! 

Нели Колева, Заедно в час 

- Училищни чудеса: Устойчиви решения за промяна в 

общността. Уроци от района на Ябланица и Луковит 

Славена Панайотова, Сдружение „Варна диша“ 

- Младежите и градската среда – идеи и практики за 

споделяне 

Дискусия 

Практически задачи 

- Деница Хинкова и Георги Методиев, експерти по 

проект „Лидерство за регионално развитие“ 

Доклад от практическите задачи 

Модератор: арх. Белин Моллов, експерт по проект 

„Лидерство за регионално развитие“ 

 

14.15-14.30 Закриване 

 

14.30  Обяд 

 

 


