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П Р О Г Р А М А 

 
 

на публична конференция на студенти и докторанти  

„Приносът на политиката на сближаване на ЕС за икономическото и 

социално развитие на местно и регионално ниво”, 

ПУ „П. Хилендарски”, Ректорат, зала „Компас” 

29 ноември 2019 г., гр. Пловдив 

 
 

10.00 – 10.30 Регистрация на участниците 

 

10.30 – 10.40 Откриване на конференцията. Тема, цели, желани резултати, 

дневен ред/програма, роли, основни правила 
Модератор - г-н Красимир Лойков – ръководител на информационен център 

„Европа директно – Пловдив“ 

 

10.40 – 10.50 Отправяне на приветствия към участниците от официалните гости 
доц. д-р Станимир Кабаиванов – Декан на Факултета по 

„Икономикономически и социални науки“, гости от местни институции 

 

10.50 – 11.15 

 

Пленарен доклад за Политиката на сближаване на ЕС и 

значението и за ежедневния живот на европейските граждани 
г-н Красимир Лойков – ръководител на информационен център „Европа 

директно – Пловдив“ 

 

11.15 – 11.45 Какво да очакваме от Европейската регионална политика в новия 

Програмен период на ЕС – 2021 – 2027 г. 
г-жа Мариана Христчева, ръководител на отдел „Оценка и Европейски 

семестър", ГД „Регионална и селищна политика" 

 

11.45 – 12.20 Дискусия по докладите и експертни оценки от участници, гости и 

преподаватели 
доц. д-р Станимир Кабаиванов – Декан на Факултета по 

„Икономикономически и социални науки“ 

 

12.20 – 12.30 Разпределение на участниците в изледователски екипи за работа 

по тематични направления: 
Модератор - доц. д-р Маргарита Русева – научен секретар „Научно 

изследователската дейност“ на ФИСН 
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12.30 – 13.15  Обяд 

 

13.15 – 14.30 Работа на изследователските екипи по тематични направления: 

 
1. РАСТЕЖ, ИНВЕСТИЦИИ И РАБОТНИ МЕСТА 

- Бизнес и предприемачество; 

- Образование и наука; 

- Младежки политики. 

 
2. КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

- Инфраструктура и жизнена среда; 

- Маркетинг на туристическите услуги; 

- Развитие на творческия потенциал. 

 
3. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 

- Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните 

места; 

- Административно обслужване и добро управление; 

- Правосъдие и сигурност. 

 

14.30 – 15.00 Кафе пауза  

 

15.00 – 16.30 Пленарна сесия с мултимедийно презентиране на резултатите от 

проведените проучвания по тематичните направления, 

съпроводени с дискусия 
Модератор - г-жа Елена Лулчева – Център „Образование за демокрация“ 

 

16.30 – 16.45 Заключителна дискусия  

Оценка на конференцията, дискусия и следващи стъпки. 
Модератор - г-н Красимир Лойков – ръководител на информационен център 

„Европа директно – Пловдив“ 

 

 
 


