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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД 

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН  

 

17-18.11.2016 г. 

Регнум Банско Апарт Хотел, гр. Банско 

 

17 ноември 2016 

 

 
13:30-14:00 Регистрация на участниците  

 

14:00-14:20   1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред.  
Докладва:  

Г-н Бисер Михайлов, председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен 

район за периода 01.07.2016-31.12.2016 г., областен управител на област Благоевград 

 

14:20-15:00 2. Регионален и корпоративен облик на туризма – проект „Вдъхновени от 

България“. 

 Докладват: 

Акад. проф. диз. Сашо Драганов, председател на Националната асоциация за дизайн и 

реклама, преподавател в Техническия университет-София 

Г-н Веселин Банковски, председател на Националното сдружение на малкия и средния 

бизнес в туризма, преподавател в Агенция за Бизнес Консултации  

 

15:00-15:40   3. Сравнителен анализ на развитието на електронните услуги в общините от ЮЗР. 

  Докладват: 

Гл. ас. д-р Пламен Милев и гл. ас. д-р Катя Кирилова, Университет за национално и 

световно стопанство 

 

15:40-16:00 Кафе-пауза 

 

16:00-16:40 4. Представяне на проект на последваща оценка за изпълнението на 

Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. 

  Докладва: 

 Г-жа Маргарита Атанасова, представител на Географика ООД 

 

16:40-16:50 5. Актуализиране на представители на Регионалния съвет за развитие на 

Югозападен район в Комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 Докладва: 

 Г-н Бисер Михайлов, председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен 

район, областен управител на област Благоевград 

 

16:50-17:30 6. Информация относно предвидените за рехабилитация и модернизация пътища 

от Републиканската пътна мрежа на територията на Югозападен район през 2017 

г. 

  Докладва: 

 Инж. Благовеста Дедьова, началник отдел „Мониторинг“, Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 
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18 ноември 2016 г. 
 

 

10:00-10:40 7. Проучване на нуждите на бизнеса от работна сила и прогнози в дългосрочен 

план. Потребности на пазара на труда в ЮЗР. 

 Докладва: 

 Г–жа Елка Димитрова, Директор на Дирекция „Политика на пазара на труда и 

трудова мобилност“, Министерство на труда и социалната политика 

 

10:40-11:10 8. Регионални програми за заетост и обучение, финансирани по Националния 

план за действие по заетостта. 

Докладва: 

 Г-н Искрен Ангелов, началник отдел „Активна политика на пазара на труда“, 

Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, Министерство на 

труда и социалната политика 

 

11:10-11:50 9. Туристическа дестинация Банско. 

 Докладва: 

 Г-н Георги Икономов, кмет на община Банско 

 

11:50-12:00 10. Други. 

Докладва:  

Г-н Бисер Михайлов, председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен 

район за периода 01.07-31.12.2016 г., областен управител на област Благоевград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


