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Strategic Leadership Forum - The Management Board 
- 06.12.2022, Интер Експо Център, София -  

 
Strategic Leadership Forum e едно от най-вълнуващите събития в бизнес света на 
България, където ще бъдат коментирани най-актуалните теми от експерти на 
световно ниво.  
 
Strategic Leadership Forum е редовното годишно събитие, организирано от The 
Management Board във формат на целодневна конференция. Основната концепция е 
да бъдат обсъдени най-актуалните въпроси и глобални процеси за изминалата и 
предстоящата година в горещи сфери като геополитика, наука, предприемачество, 
икономика, лидерство и др. Гост-лектори са разпознаваеми личности от България и 
света – изявени специалисти в своята област на дейност, коментиращи в дълбочина 
най-належащите теми за 2022-2023. 
 
Като втори пласт на събитието целим да осъществим ценен нетуъркинг, създаване на 
нови контакти в неформална среда за общуване сред внимателно подбрана 
аудитория от представители на науката, предприемачи, инвеститори, собственици на 
бизнеси, директори, управители и мениджъри на ръководни позиции. 
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РАБОТНА ПРОГРАМА 2022* 

- теми и панели – 
 
 

08.10 - 08.50 ����  Регистрация 
08.50 - 09.00 � ��� Официално откриване и приветстване на гостите �  

 

Геополитика: 
09.00 - 09.20 Изборите в Китай и новата посока на Дракона – потенциалният 
развой на събитията и ефекта върху световните отношения – Цън Цон 
09.20 - 09.40 Черноморският регион и процесите в него. Мястото на България и 
перспективите пред нас – проф. Наталия Бекярова  
09.40 - 10.00 Светът след войната в Украйна и ходовете на Русия. Изборите в 
САЩ и глобалната геополитическа игра. Кой раздава картите? Пленено ли е 
българското служебно правителство? – Илиян Василев, Алтернативи и Анализи 
10.00 - 10.15 Q&A  

 
10.15 - 10.30 ���� ������ �Coffee break & networking 

 
Икономика 

10.30 - 10.50 Макроикономика - Глобалните процеси и значението им за България 
- Ясен Георгиев, Институт за икономическа политика 
10.50 - 11.10 Икономически възможности за България в новата геополитическа 
среда – Евгений Кънев, Маконис 
11.10 - 11.30 Фондови пазари, инвестиционни хоризонти и истории на успеха при 
скалиране на български МСП – Николай Мартинов, Impetus capital 
11.30 - 11.45 Q&A  

 
11.45 - 11.50 ���� � �Coffee break & networking 
 

11.50 - 12.05 Енергийният преход в сблъсък с пазара на ресурси: Какво 
представлява енергийният преход и до къде я докара? Какво следва от това за 
пазара на ресурси? Какво очаквам да се случи през 2023 и в средносрочен план 
до 2030г.? – Боян Рашев, Denkstatt 
12.05 - 12.20 Ефектът от натиска на държавата и развитието на регионите – Ирена 
Цакова, DUNDEE 
12.20 - 12.35 Логистиката като двигател на икономиката. Рискът от нов срив в 
доставките и ефектът на доминото – Явор Панталеев, Ойрошпед 
12.35 - 12.50 Перспективите пред България на входа на Еврозоната. Цената на 
парите и поведението на ФЕД и ЕЦБ. Готови ли сме да влезем на скорост или ще 
копираме гръцкия модел? Фундаментален анализ – Кристофор Павлов, УниКредит 
Булбанк 
12.50 - 13.05 Q&A  

 
13.05 - 13.50 ���� � ������Lunch break & networking 
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Наука и технологии 
13.50 - 14.00 Автоматизацията в научен, изследователски и приложен контекст – 
Кристиян Михайлов, PARA  
14.00 - 14.15 AI и еволюцията му по пътя на интеграция. Бизнес приложение в 
сферите HealthTech & InsureTech – Иван Ценов, Anthill 
14.15 - 14.30 Продуктовото иновиране като средство за скалиране – Димитър 
Димитров, CEO Алтерко 
14.30 - 14.45 Иновиране в строителството. Публично-частни партньорства и 
технологичен трансфер на практика – Пламена Ненкова, Главболгарстрой 
14.45 - 15.00 Иновирането като цел, средство и процес – Красимир Костадинов, 
Scalefocus 
15.00 - 15.15 Q&A 

 
15.15 - 15.30 ���� ����� �Coffee break & networking 

 
Здраве и благополучие: Върхово представяне за топ-мениджъри 

15.30 - 15.45 Как да се представяме отлично във високо-конкурентна среда. 
Грижата за себе си и активен начин на живот - Краси Георгиев, ултра атлет  
15.45 - 16.00 Алхимия в домашната кухня – как да се храним с висока добавена 
стойност. Традиционни български храни и техните свойства  - шеф Борис Петров 
16.00 - 16.20 Епигенетика. Средата като фактор за дълголетие. Как да спрем 
стареенето. Безсмъртие или дълголетие? – доц. Милена Георгиева, БАН 
16.20 - 16.35 Топ перформънс за ръководители: Резилентност и Лидерство – 5 
темели като основа за високи постижения – Анастас Гогов 
16.35 - 16.50 Q&A 

 
16.50 - 16.55 ���������� �������������Technical break 
 

Лидерство и пътят на лидера  
16.55 - 17.35 Как се изгражда модерна, независима и конкурентна компания със 
силен дух, въпреки държавата. Модерният stakeholder capitalism като основа за 
устойчиво развитие – Филип Ромбаут, Агрополихим 
17.35 - 17.55 Радослав Бимбалов: Българската народопсихология - бич или 
спасителен пояс на прага на прехода ни към общество на духовността 
17.55 - 18.05 Q&A 

 
Закриващ панел 

18.05 - 18.30 Светът през 2022-23. Въпроси и отговори 
 
 
 
 
Събитието ще се проведе от 08:50ч. на 06.12.2022 в Интер Експо Център, 
София. Очакваме Ви! 
 
Дрескод:  Бизнес Официален 
 
За подробности относно спонсорство и заявка за Вашия билет за участие, свържете 
се с екип събития  The Management Board на имейл: event@tmb.bg 
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- Една крачка напред – 

The Management Board® 

 

 

* Съдържанието на форума може да претърпи изменения поради промяна в личната експертна 
позиция и мнението на лектора; възникнали непредвидени събития и обстоятелства свързани с 
международната обстановка в региона, форсмажорни обстоятелства и COVID-19 ситуацията в 
страната към датата на провеждане. 


