
Проект „Лидерство за регионално развитие“

Трети лидерски форум – Северозападен регион

Рестарт за Северозапада:
Сътрудничество, регионален маркетинг

и лични истории на успеха

18-19 март 2016 г.

СПА ХОТЕЛ АТА

гр. Вършец, ул."Д-р Константин Пенев" 1А



ПЪРВИ ДЕН, 18 март (петък)

13.00-13.30 Регистрация. Напитка за добре дошли

13.30-14.30 Откриване

Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ

Калин Каменов, кмет на общ. Враца

Владимир Уручев, депутат в Европейския парламент

Пламен Апостолов, експерт по проект „Лидерство за 
регионално развитие“

„Представяне  на  предварителна  дискусия  за
Северозапада,  проведена  в  рамките  на  проекта  през
април 2015 г.“

14.30-16.00 Първи панел. Партньорства и граници: Перспективи пред
трансграничното  сътрудничество  и  сътрудничеството
между областите

Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ

„Кратко  запознаване  с  трансграничните  програми
‚Дунав‘, ‚България-Румъния‘ и ‚България-Сърбия‘“

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

 „Община Монтана: партньорства и инвестиции“

- Златко Живков, кмет на общ. Монтана



 „Развитие  на  туризма  в  трансграничния  регион  чрез
проекти  и  местни  инициативи.  Балони,  електрически
велосипеди, нов прочит на рисунките на пещера Магура“

- Евтим Стефанов, Агенция за регионално развитие и бизнес
център (АРРБЦ) - Видин

„Враца -  транснационални  и  интеррегионални
партньорства“

- Несрин  Донева,  Агенция  за  регионално  и  икономическо
развитие – Враца

„Начини  за  устойчиво  развитие  на  туризма  на
територията на Община Кула“

- Цветелин Тодоров, общ. Кула

Дискусия

16.00-16.30 Кафе пауза

16.30-18.00 Втори  панел.  Регионален  маркетинг  за  привличане  на
инвестиции:  Туризъм,  биоземеделие,  нови  технологии.
Възможен ли е бранд Северозападна България?

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

 „Идеите  на  централната  власт  за  подкрепа  на
Северозапада - повод за дискусия“

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

„Възможности  за  туристически  бранд  Северозападна
България“

- Емил  Цанков,  председател,  Национален  комитет  за
Белоградчишките скали



„Ролята  на  дигиталните  умения  и  предприемачество  за
местното икономическо развитие“

- Магдалена Стефанова, основател на CocoFarm 

„Еко вълната на завръщане към живот на село  - има ли
предимства  Северозапада  за  привличане  на
висококвалифицирани хора, работещи дистанционно?“

- Даниела Осиковска, имение Обичковци 

Дискусия

19.00 Официална вечеря

ВТОРИ ДЕН, 19 март (събота)

10.00-12.00 Трети панел. Лични истории от Северозапада: Какво имат
да споделят младите

Модератор: Стефан Ралчев, програмен директор, ИРМИ

„Как  да  мотивираме  младите  чрез  образование  на
разбираем и интересен за тях език?“

- Катя Тодорова, ucha.se

„Спортът  в  Северозападна  България  като  социална
алтернатива“

- Борис Недялков, Младежка банка, гр. Видин

„Възможното  бъдеще  на  Хирургическия  блок  в  град
Монтана“

- арх. Павел Цочев 



„Предизвикателствата на реализацията във Враца“

- Венко  Стоев,  Магдалена  Младенова,  Северозападни
младежки инициативи

„Възможности  за  предизвикателна  и  добре  платена
работа във Враца“

- Тихомир  Кръстев,  Теодор  Костадинов,  Vratsa  Software
School

 Дискусия

12.00-12.30 Обобщение и закриване 

12.30-14.00 Обяд


