
Проект „Лидерство за регионално развитие“

Първи лидерски форум – град Пловдив

Пловдив по пътя към успеха:
Предпоставки и перспективи

27-28 ноември 2015 г.

Hotel § Spa Imperial
Плoвдив

(ул. „Лев Толстой“ №6)

ПЪРВИ ДЕН

13.00-14.00 Регистрация. Напитка за добре дошли

14.00-14.30 Откриване

Огнян Минчев, Председател на УС, ИРМИ

Стефан Стоянов, зам.-кмет “Култура, образование, 
туризъм, иновации, развитие и европейски политики”, 
общ. Пловдив

Пламен Апостолов, експерт по проект „Лидерство за 
регионално развитие“ (представяне на резултатите от 
работна среща за Пловдив през април 2015 г.)



14.30-16.00 Първи панел: Фактори за успешното развитие на 
Пловдив през последните години

Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ

„Пловдив 2020 в контекста на европейските и 
националните приоритети”

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

„Тракия икономическа зона – успешен модел за 
развитие”

- Димитър Маринов, Тракия икономическа зона

„Бизнес, образование и местна власт на една маса“

- д-р Ивайло Старибратов, председател, ИКТ Клъстер Пловдив

„Пътят към 2019 за Пловдив – Европейска столица на 
културата“

- Валери Кьорлински, Фондация „Пловдив 2019“

Дискусия

16.00-16.30 Кафе пауза

16.30-18.00 Втори панел: Възможности и перспективи за развитие на  
Пловдив

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

„Планирането на Пловдив: от идеите към реализацията”

- урб. Здравко Петров, експерт по проект „Лидерство за 
регионално развитие“; представител на екипите, работещи по  
ИПГВР, ПР и инвестиционната програма на Пловдив

„Перспективи за взаимодействие между местния бизнес и
образователните институции в Пловдив”

- Юлия Джабарова, Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“, и Мариана Ставрева, EVN България

„Културата: (не)използваният ресурс на Пловдив” 



- Веселина Сариева, Фондация “Отворени изкуства”

Дискусия

19.00 Официална вечеря, Hotel § Spa Imperial

ВТОРИ ДЕН

10.00-12.30 Трети панел: Конкретни примери на успеха – лични 
разкази или защо останах в Пловдив

         
Модератор: Стефан Ралчев, програмен директор, ИРМИ

„Пловдив  като  атрактивна  дестинация  за  дигиталните
номади“

- Иван Джеферов, Start It Smart

„Как  успяваме да  поддържаме регионална независима  
медия вече 7 години“

- Димитър Семков и Ивайло Дернев, Podtepeto.com, 
Kapana.bg

„Предприемачество с вкус на вино“

- Васил Златев, Bulgaria Wine Tours

„Информационните технологии в неправителствения 
сектор“

- Стефан Ставрев, Hackafe

„Да правиш маркетинг в Пловдив – що е то?“

- Иван Илчев, maxcombike.com

„Неизползваният ресурс на Пловдив?“

- Стефан Горанов, The Incubator

„Развиване на дейност в Пловдив: допълнително 
измерение, осмислящо биографии“

- Радиана Радева, m+w MediaNetworks



„Силата да повярваш“

- Бекир Челик, СНЦ „Обединени млади граждани“

Дискусия

12.30-13.00 Обобщение и закриване

13.00-14.00 Пресконференция с участието на екипа по проекта и един
или двама участници от форума

13.00-14.00 Обяд


