
  

 

 

 

 

 

Проект „Лидерство за регионално развитие“ 

 

Заключителна конференция 

 

 

 

Лидерство за регионално развитие: 

изграждане и управление на мрежа за 

междурегионално сътрудничество 

 

 

3 – 4 ноември 2017 г. 

 

 

 

Хотел „Империал“ 

гр. Пловдив 

ул. „Лев Толстой“ 6/ул. „Арх. Камен Петков“ 1А 



 ПЪРВИ ДЕН, 3 ноември (петък) 

 

13.00-13.30 Регистрация. Напитка за добре дошли 

 

13.30-14.00 Откриване 

Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

 

14.00 – 15.30 Панел 1 

Регионалните форуми: обобщение на дискусиите и 

перспективи за бъдещо сътрудничество 

Валери Кьорлински, Драматичен театър, Пловдив 

Николай Дачев, ТУ - Габрово, „ПРОНИ“ ЕООД, Северен 

централен регион 

Мариана Асенова, Фондация за нова култура, 

Северозападен регион 

Олег Стоилов, Търговско-промишлена палата, Стара Загора 

Петко Георгиев, INSYS LTD., Бургас 

Димитрина Докимова, Математическа гимназия, Варна 

 

Модератор: Георги Методиев, експерт по проект 

„Лидерство за регионално развитие“ 

 

15.30 – 16.00 Кафе пауза 

 

16.00 - 18.30 Панел 2 

Мрежата: създаване, управление, развитие 

Здравко Сечков, Фондация за реформа в местното 

самоуправление 

- Институционализирани мрежи за местно развитие 

- ролята на мрежите и добавена стойност от 

сътрудничеството 



Ива Таралежкова, Форум „Гражданско участие“, 

Сдружение “Деветашко плато” 

- Видове мрежи - предимства, предизвикателства и 

постижения на работата в мрежа 

Емилия Лисичкова, Сдружение „Платформа АГОРА“ 

- Създаване и устойчивост на мрежи - принципи и 

ценности 

   Емил Попов, KRESTON BULMAR 

- Корпоративни мрежи - зараждане, развитие, 

начин на функциониране и ползи 

 

Дискусия 

 

Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

 

19.00  Официална вечеря 

 



 

   ВТОРИ ДЕН, 4 ноември (събота) 

 

09.00-10.30  Работа по групи: Изграждане и управление на 

мрежата 

- Бизнес и иновации 

Модератор: Даниел Киряков, консултант по комуникации 

и корпоративна социална отговорност 

- Образование и човешки потенциал 

Модератор: Деница Хинкова, експерт по проект 

„Лидерство за регионално развитие“ 

- Култура и градоустройство 

 Модератор: Белин Моллов, експерт по проект „Лидерство 

за регионално развитие“ 

 

10.30-10.45 Кафе пауза  

 

10.45 - 12.15 Работа по групи: устойчивост и бъдещи дейности 

(продължение) 

- Бизнес и иновации 

Модератор: Даниел Киряков, консултант по комуникации 

и корпоративна социална отговорност 

- Образование и човешки потенциал 

Модератор: Деница Хинкова, експерт по проект 

„Лидерство за регионално развитие“ 

- Култура и градоустройство 

 Модератор: Белин Моллов, експерт по проект „Лидерство 

за регионално развитие“ 

 

12.15 - 12.30 Кафе пауза  

 



12.30-14.00 Представяне на резултатите от работата по групи: 

дискусия и закриване на конференцията 

 

Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

 

14.00  Обяд 


