
 ПРОГРАМА 
 

Трета работна среща на областните управители в град Пловдив, Република България, 
по линия на Инициативата за сътрудничество между страните от Централна и 

Източна Европа и Китай, 19 октомври 2017 г., зала „Пловдив“, Гранд Хотел Пловдив 
 
 

 
19 октомври  2017 г. (четвъртък) 

 
09:00 - 09:30 ч. – Регистрация 
 
09:30 - 10:00 ч. – Откриване на Форума 
 

Приветствия: 
 

г-н Здравко Димитров, Областен управител на област Пловдив 
г-н Георг Георгиев, Заместник-министър на Външните работи на Република България 
г-н Йе Чанцин, Заместник Генерален директор на Службата по външни работи на 
провинция Хъбей, от името на всички китайски делегации 
 
10:00 - 10:30 ч. – Кафе пауза 
 
10:30 - 12:30 ч. – ПАНЕЛ 1 – Култура и туризъм 
 

Презентации от: 
 

Република България, Община Пловдив, г-жа Радост Иванова, ОФ „Пловдив 2019“ и 
г-жа Деница Лещева, ОП „Туризъм“ – „Културата и туризма  – ръка за ръка в 
Пловдив“ 

Република Словения: г-н Марко Ковачич, съветник на кмета на община Марибор – 
„Въздушен транспорт“ 
Република Чехия: г-н Петр Мрхалек, Изпълнителен вицепрезидент на Чешко-
китайската камара за сътрудничество – „Чешко-китайското сътрудничество в 
областта на културата и туризма“ 

Китайска народна република: г-н ДЖАН Джънфън, Заместник-секретар на Главното 
управление на Народното правителство на провинция Гансу  – „Култура и туризъм“ 
Китайска народна република: г-н Гуо Хунчан, член на Водещата партийна група на 
Народното правителство на провинция Хънан – „Култура и туризъм“ 

Китайска народна република, провинция Шандун – „Култура и туризъм“ 

 
12:30 - 13:30 ч. – Обяд, ресторант „Евмолпия“, Гранд Хотел Пловдив 



 
13:30 – 15:00 - ПАНЕЛ 2 – Иновации и икономически зони 
 

Презентации от: 
 
Република България, Пловдив, инж. Емил Янков, Мениджър „Бизнес развитие“ на 
ТИЗ – „Тракия икономическа зона – публично-частно партньорство“ 
Република Румъния, г-н Виктор Морару, Председател на Областния съвет на област 
Яломита - „Иновации и икономически зони в област Яломита“ 
Китайска Народна Република: г- н УАН Хушан,  Заместник генерален секретар на 
Правителството на община Шенжен – „Да променим света чрез иновациите, да 
построим съвместно бъдещето“ 
Република Чехия: инж. Рудолф Коган, д.ю.н., Съветник, област Храдец Кралове – 
„Китай-област Храдец Кралове – Как го правим“ 
 
15:00 – 15:30 ч. – Кафе пауза 
 
15:30 – 17:00 ч. - ПАНЕЛ 3 – Селско стопанство 
 

Презентации от: 
 

Република България, Доц. Д-р Светла Янчева, заместник-ректор на Аграрен 
университет - Пловдив – „Българското земеделие и ролята на Аграрен университет – 
Пловдив за перспективното развитие на селскостопанските науки“ 

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство 
между Китай и страните от Централна и Източна Европа, г-н Васил Гелев, г-н 
Васил Гелев, Директор на ЦНСССКЦИЕ – Потенциялни възможности на страните 
от Инициатива 16+1 в областта на търговията със селскостопански продукти и 
дейностите на Асоциацията за насърчаване на сътрудничеството в селското 
стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа 

Република Словения, г-н Стево Шчавничар, член на Националния съвет на Република 
Словения – „Биологичната храна – възможност или необходимост?“ 
 
19:00 ч. – Коктейл от името на Областния управител на област Пловдив, ресторант 
„Бендида“, Гранд Хотел Пловдив 
 
 
 

 


