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Програма 
(конкретните участници са в процес на уточнение) 

 

8.30 – 9.00 Регистрация и кафе 

 

9.00 – 9.20 Официално откриване 

 

Томислав Дончев, заместник министър-председател 

 

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството 

 

Донка Михайлова, зам.-председател на УС на Националното сдружение на общините в Република 

България, кмет на гр. Троян 

 

Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара 

  

 

9.20 – 9.40 "Фактори за икономическо и социално развитие на регионите. Анализ на 

регионалните профили", Светла Костадинова, изп. директор на Института за пазарна икономика 

 

"Устойчиво развитие на регионите", Боян Рашев, управляващ директор на denkstatt България 

 

 

9.45 – 11.15 Панел I „Въздействието на големия бизнес върху икономическото развитие на 

регионите“ - създаването и развитието на малки бизнеси, свързани с дейността на големия бизнес, 

представяне на примери на устойчиво въздействие, обсъждане на потенциала на по-малките 

бизнеси за самостоятелно развитие 

 

Модератор: Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt България 

 

Участници: 

 

·        Адамантиос Францис, главен изпълнителен директор, Златна Панега Цимент АД 

 

·        Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп 

 

·        Теодор Дуралиев, технически директор и Ивайло Георгиев, ръководител Връзки с 

институциите, Аурубис България АД 
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·        Климентина Рашева, управляващ партньор на denkstatt България, консултант в Асарел 

Медет АД 

 

·        Ирена Цакова, директор разрешителни и правни дейности за Дънди Прешъс Металс 

 

·        Калин Каменов, кмет на гр. Враца 

 

 

11.15 – 11.30 Кафе пауза 

 

 

11.30 – 13.00 Панел II „Въздействието на големия бизнес върху социалното развитие и 

качеството на живот в регионите“ - проекти, водещи до повишаване на стандарта на живот на 

общността, проекти в здравеопазването, образованието, околната среда и др, сътрудничество с 

местната власт 

 

Модератор: Иван Велков, УС на БСК, зам.-председател на СОС 

 

Участници: 

  

·        Димитър Добрев, директор производство „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД  

 

·        Милена Драгийска, изпълнителен директор, „Лидл България“ 

 

·        Валентин Ганев, директор на завод за санитарна керамика, „Идеал Стандарт-Видима“ 

АД 

 

·        Кристина Богданова, член на Борда на директорите на „Албена“ АД 

 

·        Стоян Динев, управител, ЕНСИ Контрол ЕООД 

 

·        Яна Рупева, фондация BCause 

 

·        Никола Белишки, кмет на гр. Панагюрище 

 

  

13.00 – 13.45 Време за обяд, нетуъркинг 

 

 

13.45 – 15.15 Панел III „Възможности за финансова подкрепа за развитието на бизнеса и 

http://abgr.org/node/235


ПУБЛИКАЦИЯ с цялата инфромация – 

http://abgr.org/node/235  

 

регионите“ - финансови програми, насочени към развитие на регионите и подкрепа на бизнеса, 

подкрепа на растежа на големите компании, което увеличава възможностите за положително 

влияние върху регионалните икономики 

 

Модератор: Илия Лингорски, главен икономист, Българска банка за развитие 

 

Участници: 

 

·        Николай Димитров, изп. директор, Българска банка за развитие 

 

·        Диана Върганова, управител, РОМТЕХ 3ЕС ООД 

 

·        Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините в Република 

България  

 

·        Светлин Писленски, главен банкер, ЕБВР София 

 

·        Бойко Коцев, член на Борда на Международната банка за икономическо 

сътрудничество 

 

 

15.15 – 15.20 Обобщение и закриване 

 

* Някои от участниците са в процес на уточнение 
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