


Стъпка 1: Събуждане на креативния български дух;
Стъпка 2: Възраждане на гражданската инициатива;
Стъпка 3: Канализиране на усилията за 
усъвършенстване и развитие на българското 
общество;

Стъпка 4: Създаване на „мостове“ между държавни 
институции, неправителствени, научни организации и 
граждани;

Стъпка 5: Постигане на консенсус и вземане на 
конкретни решения за бъдещото развитие на 
България;

Стъпка 6: Реализация на проекти, подпомагащи 
социално-икономическото и културно развитие на 
България.



� Възраждане на местния бизнес;
� Усвояване на средства по финансиращи 
програми;

� Устойчиво развитие на селските райони;
� Образование, култура и изкуство;
� Социални дейности.



ВЪЗРАЖДАНЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС

� Постигане на консенсус относно  основната 
посока за развитие на местния бизнес;

� Изготвяне на предложения за подобрения в 
политиката на държавната и местна власт 
спрямо бизнеса;

� Идентифициране на сферите с недостиг на 
квалификации и знания; 

� Организиране на обучения и семинари с цел 
тяхното компенсиране; 

� Създаване на успешни бизнес модели, 
приложими и в други региони на страната.



УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО 
ПРОГРАМИ НА ЕС

� Дискусии върху политическите аспекти на 
фондовете, даващи отговор  на въпроса „С кого се 
обвързваме и чии интереси защитаваме, 
усвоявайки средства по даден финансов проект?”;

� Дискусии относно  финансиращите фондове в 
контекста на политиката на ЕС;

� Организиране на информационни кампании на 
донорите, насочени към потенциалните 
потребители;

� Организиране на семинари по проектен 
мениджмънт при усвояване на средства по 
финансиращи програми;

� Подкрепа при реализиране на важни за България 
проекти  чрез намиране на подходящи партньори  
за родните предприемачи на нацинално и 
международно ниво.



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

� Организиране на дискусии за постигане на 
консенсус относно основната посока за 
развитие на селските райони;

� Идентифициране на приоритети и цели за 
устойчиво развитие на селските райони;

� Дискусии върху  уточнените цели и приоритети 
в контекста на политиката на България и  ЕС;

� Идентифициране на дефицити в 
компетенциите и знанията на движещите 
фигури за постигане на тези цели;

� Организиране на семинари и обучения в 
съответните области.



ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
� Дискусии  между държавна, местна власт,  

неправителствени организации и представители на 
бизнеса за синхронизиране на действията за 
опазване на културното богатство на страната и в 
частност на регион Варна;

� Формулиране на предложения за по-ефективни  
методи на образование;

� Дискусии за ролята, мястото и популяризирането на 
българското културно наследство  в Европа и в 
света;

� Идентифициране на квалификациите и 
компетенциите, необходими на успешните културни 
мениджъри в България;

� Организиране на обучения и семинари в 
съответните области.



СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

� Организиране на семинари с цел подобряване на 
взаимодействието между държавните  институции и  
неправителствени организации при идентифициране на 
социално слабите групи в обществото и избора на 
стратегии за тяхното успешно и трайно подпомагане;

� Създаване на успешни модели за устойчиво социално 
подпомагане на местно ниво, съобразени с политиката на 
ЕС и България. 

� Организиране на дискусии за откриване и прилагане на 
методи за преодоляване на бедността и постигане на 
достоен живот на хората в неравностойно положение.



� Лекции на видни обществени личности на тема 
„Бъдещето на България“, събиращи 
представители на различни социални слоеве и 
бизнес сектори, с техните възгледи и приоритети;

� Конференции и семинари, тематизиращи ключови 
за развитието на страната и региона ни проблеми;

� Популяризиране на целите на събитията и 
резултатите от тях чрез социалните мрежи;

� Даване на гласност и поощряване на новаторски 
идеи в сферата на икономиката, културата, 
изкуството и образованието;

� Участие в иновативни проекти с регионално и 
национално значение;

� Създаване на сборник, резюмиращ събитията и 
резултатите от тях.







Кристалина Георгиева е 
български политик, европейски 
комисар от България, 
икономист, специалист по 
въпросите на устойчивото 
развитие. Вицепрезидент на 
Световната банка (от март 2008 
до февруари 2010), член на 
съвета на настоятелите и доцент 
в катедра „Икономикс“ на УНСС 
в София. Обявена е на 30 
ноември 2010 г. за "комисар на 
годината" и за "европеец на 
годината" в годишните награди 
на електронното издание 
European Voice. 
Лекция на тема «Бъдещето на 
България»; дискусия



Д-р

Д-р Соломон Исак Паси, 
български  политик и математик с
еврейски произход. През 2009 г. 
се кандидатира за генерален 
секретар на НАТО. 
Основател и почетен 
председател на Атлантически 
клуб България, министър на 
външните работи в 
правителството на Симеон 
Сакскобурготски.От август 2006
е председател на Комитета по 
прозрачност и отчетност на 
Парламентарната асамблея на 
ОССЕ.
Лекция на тема “Бъдещето на 
България”



Бойко Методиев Борисов
е български политик, 
министър-председател на 
Република България от 27 
юли 2009 година до 13 
март 2013 година и лидер 
на Политическа партия 
ГЕРБ.
Лекция на тема «Бъдещето 
на България»18.06.2012г. 



Христо Смоленов е роден на 30 
август 1954 г. в Пловдив. Следвал 
е в Москва. Специалист по логика 
и методология на науката. Доктор 
на философските науки. Научен 
сътрудник в Института по 
философия и Института по 
математика при БАН, 1980-1989 г. 
Парламентарен секретар на 
Министерство на отбраната, 1995-
1997г. Създател на първия филм 
за България на National 
Geographic “Варна-Загора –
новата суперкултура”.
Лекция на тема ”Спешни мерки за 
опазване на археологическото 
богатство на област Варна”



Проф. Диана Гергова е един от най-
изтъкнатите специалисти по тракийска 
археология. Тя е професор по археология 
в Държавния университет в Жешув, 
Полша. Член е на управителния съвет на 
националния комитет на ИКОМОС -
ЮНЕСКО, Научния комитет по погребална 
археология - Браила, Световния 
археологически конгрес - член и 
координатор за Централна и Източна 
Европа и Азия. Ръководи разкопките на 
селищната могила до с. Дядово в 
резервата "Сборяново", обекти в Ахтопол, 
тракийските светилища на бесите при 
манастира «Свети Илия»-Велинград и 
светилището на Дионис на връх Острец. 
През 2001 г. Американският биографичен 
институт я отличава с наградата "Жена на 
годината" в областта на археологията и 
бизнеса. Лекция Спешни мерки за 
опазване на археологическите паметници 
в област Варна, 13.12.2013г.



Матиас Хьопфнер (горе ляво) -
посланик на Германия и 
Франция в България, Мустафа 
Юрдакул (в средата) -
заместник ръководител на 
дипломатическата мисия на 
Турция в България и Максим 
Алешин (долу дясно) - консул 
на Русия в България

Конференция “Бъдещето на 
отношенията между 
България и Германия, 
Турция и Русия” –
18.07.2013г.



Г -н Петър Михайлов от 
агенция « Изпълнение на 
НСРР и хоризонтални 
въпроси»;
Г-жа Ирина Йорданова -
държавен експерт в 
дирекция «Кохезионна 
политика за околна 
среда»;
Конференция на тема 
"Европейски пари за 
околна среда и 
рибарство“-23.03.2013г. 



� Шийла Камерер, посланик на Република Южна Африка  
( 2009-2013) 

� Иван Табаков, председател на ВАРНЕНСКА 
ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

� Иван Станчов, посланик на Република България във 
Великобритания (1991-1994), настоящ Посланик за 
специални поръчения на Република България

� Боян Бойков, изпълнителен директор на “Булярд”, 
Варна

� Алета фон Масенбах, изпълнителен директор на Fraport
Twin Star Airport Management

� Ванухи Аракелян, председател на Окръжен съд, 
гр.Варна

� Румен Александров, регионален мениджър на 
Пощенска банка за Източна България

� Илия Раев, областен председател на БЧК-Варна



� Април 2014г. – Европейски пазари за 
българското биоземеделие – тенденции, 
иновации и нови решения за рентабилност на 
Вашия бизнес – лектор д-р Рихард Щорхас, 
аграрен експерт и основател на Naturland
International;

� Май 2014г. – Лекция на тема ”Бъдещето на 
България”, лектор – посланик  на 
Конфедерация Швейцария у нас Нейно 
превъзходителство  г-жа Регина Ешер



� Изява на Вашата гражданска инициатива; 
� Възможност за провеждане на Вашето 
имиджово събитие;

� Реклама в рамките на събитията и дейностите 
на „Работилницата“;

� Принос в осъществяване на ключови за 
устойчивото развитие на България проекти;

� Достъп до нашата мрежа от контакти.



� Вашите теми за бъдещи събития;
� Вашите идеи за една по-добра България; 
� Вашите усилия, канализирани в правилната 
посока;



ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА 
БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ,

ЗАЩОТО САМО
ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!


