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Проект “МЛАДЕЖКИ ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” акроним: ICY 

Реф. № 2007CB16IPO007-2012-3-075 
 

 

Младежки Иновационен лагер 
4 – 7 февруари 2015 

Х-л Делта, Огняново,  България 

 
Предварителна програма 

 

Цели на Младежки Иновационен лагер: 

 Стимулиране на младите хора за иновативно мислене и действие  

 Придобиване на бизнес умения чрез разработване на иновативни идеи от 8 

трансгранични българо-македонски младежки екипи 

  Представяне на разработените иновативни идеи  

 

Методология: учене чрез правене и споделяне, Power Point презентации, работа в 

екипи за разработване на идеите и прототипи, представяне на идеите от екипите, 

обратна връзка 

 

Експерти: 

Крис Харис, Великобритания 

Тодор Ялъмов, България 

Снежана Джугданова, България 

Таня Ангелкова, Македония 

Хари Шутоски, Македония 

 

Час Дейност Експерти Бележки 

1 ден – 4.02.15 (Сряда) 

 

 

13:30-14:30 

Среща на експертите за 

окончателно съгласуване на 

програмата 

БИ-ГД  

13:00 – 15:30 

Пристигане и настаняване в 

хотела на македонските 

участници 

ФИТМР 

(FLORIT) 

Настаняването 

може да се удължи 

в случай на 

забавяне на 

пристигането 

14:30-15:30 Обяд    

15:45-16:00 

Посрещане на участниците в 

лагера 

 

Екип на проект 

ICY и всички 

обучители 

 

16:00-16:30 

Какъв е моят профил/ моята 

роля в екипа – Творец, 

Предприемач, Координатор, 

Оптимист, Критик 

 работа по групи 

16:30-16:45 Кафе-пауза    

16:45 -17:15 Какво направихме до сега, Всички Работа на екипите 
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какво се случва с идеите, 

какво ново измислихме, 

какво да добавим? – 

актуализиране 

Интерактивно представяне 

на участниците 

експерти 

17:15-17:45 

Как креативно да 

представим идеята си и да 

грабнем вниманието на 

потенциален инвеститор 

Всички 

експерти 

Работа на екипите – 

лого на екипа, 

тениски, материали, 

лаптопи 

17:45-18:05 
Идеята в 1 минута  

(Elevator pitch) 

Крис Харис и 

Снежана 

Джугданова 

 Всеки екип  

представя идеята си 

18:05 -18:20 
Какви умения искам да 

развия – лични планове 

Тодор Ялъмов и 

Експертите 
Работа в групи 

18:20-18:30 
Обобщение и обратна 

връзка.  

Всички 

експерти  
 

19:00  
Вечеря 

 
  

2 ден  - 5.02.15   (Четвъртък ) 

8:00-9:00 Закуска   

9:00-9:05 
Официално откриване на 

Иновационния лагер 

Г-н Владимир 

Москов, кмет на 

община Гоце 

Делчев 

 

9:05-9:10 
Кратко представяне на целите 

на Иновационния лагер 

Росица 

Джамбазова и 

Ристо 

Атанасовски 

 

9:10-9:30 
Млад, Иновативен, 

Съобразителен 

Снежана 

Джугданова/  

Тодор Ялъмов 

Експертите, 

екипа по 

проекта 

Игра на екипите за 

съобразителност, 

действие и бързина 

9:30-10:30 Паралелни сесии  

9:30-10:30 
Социално предприемачество 

 

Крис Харис и 

Снежана 

Джугданова 

Кратки презентации 

и дискусии 

9:30-10:30 
Иновативно 

предприемачество 

Хари Шутоски / 

Таня Ангелкова 

Кратки презентации 

и дискусии 

9:30-10:30  

Творческо предприемачество 

 

Тодор Ялъмов Кратки презентации 

и дискусии 

10:30-11:00 Споделяне на наученото от 

сесиите в екипите – какво да 

приложим в нашите идеи 

Всички експерти Работа по екипи 

11:00 -11:20 
Кафе-пауза и работа в 

мрежа 
  

11:20-12:30 Иновативен маркетинг и Хари Шутоски / Кратка презентация 
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бизнес модели Таня Ангелкова и дискусия 

12:30-14:00 Обяд и работа в мрежа    

14:00-16:15 
Разработваме 3 D  прототип 

на идеите 

Крис Харис 

Тодор Ялъмов/  

Снежана 

Джугданова   

Хари Шутоски  
Таня Ангелкова 

 Работа по екипи – 

материали за 

изработване на 

прототипи, лаптопи 

16:15-16:30 
Кафе-пауза и работа в 

мрежа 
  

16:30-17:30 

Разработване на идеите, 

довършване на прототипите, 

подготовка на презентации 

на идеите  

Крис Харис 

Тодор Ялъмов/  

Снежана 

Джугданова   

Хари Шутоски  

Таня Ангелкова 

Работа  по екипи 

17:30 – 17:45 Обобщение на деня Всички експерти Фасилитиране 

    

18:00-19:30 Басейн, спортни игри, 

общуване 
  

19:30  
Вечеря  

 
  

 3 ден – 6.02.15 (Петък) 

8:00-9:00 Закуска   

9:00-9:10 Концентрирай се Снежана 
Игра за 

концентрация 

9:10 -9:15 Цели и задачи за деня 
Хари Шутоски /  

Крис Харис 
 

9:15-10:15 
Представяне на бизнес 

идеите на 4 от екипите 

Снежана 

Джугданова  

Таня Ангелкова 

5 минути за всеки 

екип да представи 

идеята и прототипа 

си пред жури и 

представители на 

бизнеса, банки, 

училища 

11:15 -11:30 Кафе-пауза    

11:30-12:30 
Представяне на бизнес 

идеите на 4 от екипите 

Тодор Ялъмов/ 

Хари Шутоски 

5 минути за всеки 

екип да представи 

идеята и прототипа 

си пред жури и 

представители на 

бизнеса, банки, 

училища 

12:30-14:00  Обяд и работа в мрежа 13:15 – 14:30 
Обяд и работа в 

мрежа 

14:00-15:00 Европейско партньорство и 

добри практики  

Крис Харис Презентация и 

дискусия 

15:00-16:00 

 

Как да финансираме нашите бизнес идеи – 2 паралени сесии 

 

Възможности за 

финансиране на идеи в 

Снежана 

Джугданова 

Презентация и  
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България  

Тодор Ялъмов 

дискусия 

Възможности за 

финансиране на идеи в 

Македония 

Таня Ангелкова 

 

Хари Шутоски 

Презентация и  

 

дискусия 

16:00- 16:30 Кафе-пауза и работа в мрежа 

 

 Презентация и 

дискусия 

16:30-17:30 Разработване на 

иновативните идеи – какво 

научихме, какво 

подобрихме, какво 

планираме да направим 

(план за действие) 

Всички 

експерти и 

екипа по 

проекта 

Работа по екипи 

17:30-17:40 Обобщение на деня   

 

18:30 

 

Вечеря, връчване на 

сертификатите, креативни 

изяви 

 

  

    

 Дискотека в Гоце Делчев   

4 ден  – 7.02.15. ( Събота) 

8:00-9:30 Закуска 

 

  

9:30-13:00 Работно посещение на 

иновативни продукти и 

проекти 

   

  

13:00-14:30 Обяд в с. Лещен и оценка и 

обобщаване на лагера 

  

14:30 Отпътуване    

 
„Тази програма е разработена с помощта на Европейския съюз чрез        -     Програмата за 

трансгранично сътрудничество - България—Македония. Изложените в нея възгледи са на името на 

“Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството” и по никакъв начин 

не отразяват официалната позиция на Европейската комисия”. 

 

 

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, ЦПП 

тел. + 359 751 60404;  

0884/787373, 0884/787372 

e-mail: bi_gd@abv.bg  
 

 


