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Проект „Лидерство за регионално развитие“ 

 

 

Първа междурегионална стратегическа среща-дискусия 

 

 

 

Перспективи за развитие на човешкия 

потенциал: междурегионално сътрудничество, 

миграции, образование, общности  

 

 

13-14 януари 2017 г. 

 

Парк-хотел „Арбанаси“, 

с. Арбанаси 
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   ПЪРВИ ДЕН, 13 януари (петък) 

 

13.00-13.30 Регистрация. Напитка за добре дошли 

 

13.30-14.00 Откриване 

Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

Иван Нейков, Балкански институт по труда и социалната 

политика 

- „Човешки потенциал и регионално развитие: 

тенденции и стратегии в областта на 

образованието, бизнеса и социалната сфера“ 

 

14.00-16.00 Първи панел. „Човешкият потенциал и 

междурегионалното  делово сътрудничество“ 

Йордан Димитров, Балкански институт по труда и 

социалната политика 

- „Взаимодействия между регионални бизнес мрежи“ 

Дискусия 

Практически задачи 

- Деница Хинкова и Георги Методиев, експерти по 

проект „Лидерство за регионално развитие“ 

Доклад от практическите задачи 

Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

 

16.00-16.30 Кафе пауза 

 

16.30-18.30 Втори панел. „Човешкият потенциал и миграциите“ 

Боян Захариев, програмен директор, Институт „Отворено 

общество“  

- „Миграционни потоци (в, извън и към България) и 

стратегии за развитие на човешкия потенциал“ 

Дискусия 
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Практически задачи 

- Деница Хинкова и Георги Методиев, експерти по 

проект „Лидерство за регионално развитие“ 

Доклад от практическите задачи 

Модератор: Стефан Ралчев, програмен директор, ИРМИ  

 

19.30-21.00 Официална вечеря 

 

21.30-23.30 Вечерна сесия. „Човешкият потенциал и споделеното 

развитие“ 

доц. д-р Георги Бърдаров, зам.-декан, Геолого-

географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

- „Демографските тенденции и човешкият потенциал“ 

Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ 

- „Политически стратегии за развитието на човешкия 

потенциал“ 

Васил Радойновски, Българо-швейцарска търговска 

камара 

- „Дуалното образование и реализацията на 

човешкия потенциал“ 

Модератор: Иван Нейков, Балкански институт по труда и 

социалната политика 

  

 

   ВТОРИ ДЕН, 14 януари (събота) 

 

10.00-12.00 Трети панел. „Човешкият потенциал и връзката на 

образованието с бизнеса и обществото“ 

Олег Стоилов, Търговско-промишлена палата Стара Загора 

- „Бизнес, професионално образование, дуално 

обучение, човешки ресурси: конкретни примери“ 

Дискусия 
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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. „Човешкият потенциал и общностното 

развитие“ 

 Моника Писанкънева, Фондация „Работилница за 

граждански инициативи“ 

- „Граждански стратегии на обществените фондации 

и младежките банки в България за развитие на 

човешкия потенциал“ 

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 

 


