ПОКАНА
Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие",

на

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националният център за
териториално развитие ЕАД Ви канят на семинар за обсъждане на резултатите от Първия етап на
Социално-икономически анализ на районите в Република България, който има за цел да
подпомогне подготовката на Оперативна програма за регионално развитие и на другите програми,
финансирани със средства от ЕСИФ и разработването на основните стратегически документи за
следващия програмен период 2021-2027 г.
Семинарът ще се проведе на 22 март 2019 г. от 13 до 17.30 часа в хотел „Интерконтинентал“
пл. „Народно събрание“ № 4 София.

Моля в срок до 10 март 2019 г. да потвърдите Вашето участие или участието на Ваш
представител на електронен адрес: office@ncrdhp.bg
Национален център за териториално развитие ЕАД, София 1000, ул. „Алабин“ № 16-20 Тел. 02 980
0308 Факс: 02 980 0312

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

Национален център за
Териториално развитие ЕАД

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
13.00 – 14.00 ч.

Нови подходи в регионалната политика и социално-икономическо
развитие - модератор Веселина Троева

13.00 – 13.05
13.05 – 13.15

Откриване – Веселина Троева, изп. директор на НЦТР ЕАД
Нови подходи в политиката за регионално развитие - Деница Николова,
представител на МРРБ
Социално-икономически анализ и информационно осигуряване – мат. Мария
Новакова
Икономическо развитие на районите – икон. Стойко Дошеков
Дискусия

13.15 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 15.00 ч.

Национални приоритети в образованието, здравеопазването, културата и
туризма – модератор Веселина Троева

14.00 – 14.20
14.20 – 14.35
14.35 – 14.45
14.45 – 15.00

Демографски процеси и социални услуги – икон. геогр. Димитър Димитров
Култура и културно наследство – урб. Милен Колев
Туризъм – арх. Стойчо Мотев
Дискусия

15.00 – 15.30 ч – Кафе пауза
15.30 – 16.30 ч.

Инфраструктура и урбанистично развитие – модератор арх. Стойчо Мотев

15.30 – 15.50
15.50 – 16.10
16.10 – 16.30

Транспортна и техническа инфраструктура – инж. Светла Василева
Урбанистично развитие – д-р арх. Петко Еврев/урб. Бойко Кермекчиев
Дискусия

16.30 – 17.30

Новите предизвикателства и капацитет за посрещането им – модератор
арх. Стойчо Мотев

16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30

Околна среда – ек. Емил Никитов/арх. Веселина Троева
Административен капацитет и изпълнение на програми и проекти – арх.
Пламен Ценов
Сравнение с районите в ЕС – д-р ик. Юлия Спиридонова
Дискусия

17.30

Закриване

