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              Република България 
          Администрация на Президента 

 

ПРОГРАМА  
на заседанието на Съвета за развитие на регионите и националната 

инфраструктура към Президента на Република България на тема 
„Държавна политика за насърчаване на икономическата активност в 

слаборазвитите и необлагодетелстваните региони на България. 
Алтернативи на традиционните производства.“ 

07.04.2015 г., гр. Смолян 

 

12:30 – 13:00 Регистрация на участниците 

13:00 – 13:10             Откриване на заседанието на Съвета от Президента на Република 
България г-н Росен Плевнелиев 

13:10 – 13:45  Панел 1: Представяне на водената от правителството държавна 
политика за насърчаване на икономическата активност в 
слаборазвитите и необлагодетелстваните региони 

                                       (В рамките на около 6 минути на представяне) 

Поканени участници: 

Г-н Томислав Дончев - Заместник министър-председател по европейските фондове и 
икономическата политика 

Г-жа Лиляна Павлова - Министър на регионалното развитие и благоустройството  

Г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието и храните  

Г-н Божидар Лукарски - Министър на икономиката 

Г-н Ивайло Московски- Министър на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията 

Г-жа Николина Ангелкова – Министър на туризма 

 

13:45- 14:00     Панел 2: Представяне на основните предизвикателства в региона 

(В рамките на до 5 минути на изказване)  

Г-н Николай Мелемов – Кмет на община Смолян и Председател на УС на 
Асоциацията на родопските общини 

Г-н Недялко Славов – Областен управител на област Смолян 

Г-н Тодор Попов – Председател на УС на Националното сдружение на общините в 
Република България 
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14:00 - 14:15     Панел 3: Възможни алтернативи на традиционните производства                  

(Съгласно Правилата за работа на съветите, всеки участник 
има 3 минути за излагане на своите тези) 

Участници с изложения в панела:  

Г-жа Елица Ненчева – Изпълнителен директор на Браншова камара на 
дървообработващата и мебелната промишленост 

Г-н Стефан Аврамов – Фондация „По-диви Родопи“ (Rewilding Rhodopes) 

Г-н Любомир Попйорданов – Председател на УС на Българска асоциация за 
алтернативен туризъм 

Г-н Николай Вълканов – Управител на Фондация „ИнтелиАгро“ 

Г-жа Сара Перин - Изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива 

Г-н Мъгърдич Хулиян - Председател на УС на Национално сдружение на малките 
семейни ферми и преработватели 

 

14:15 - 15:50             Предложения от участниците и обсъждане на поставените 
въпроси  

(Съгласно Правилата за работа на съветите, всеки участник 
има 3 минути за излагане на своите тези) 

15:50 - 16:00            Заключителни думи на Президента 

16:00                          Закриване на заседанието на Съвета  


