
 
 

 

 
 

 

Опции за настаняване:  
Хотел Грами София -конферентен център 
Хотел Хилтън София  
 
Ден 1 

Неделя  

13:00-17:00   Регистрация, игри за разчупване на леда, 

обиколка за запознаване с мястото на конференцията;  

17:00-18:10    Първа среща в лидерска фокус група 

18:20- 19:00 Приветствие за добре дошли на всички 

участници, стандарти и правила. 

19:10-20:10        Вечеря  

 20:15-21:40        Лидерска фокус група  

 21:40-21:55        Разговори на по сладолед  

 22:00                  Проверка по стаите  

  

Ден 2  

Понеделник  

7:15-8:00 Закуска  

8:00-8:45 Лидерска фокус група -поставяне на цели 

8:45-9:00  Лидерска фокус група -подготовка за посещения в 

центъра на столицата 

9:10 – 9:15  качване и потегляне с автобусите 

9:45-10:30 ч. – посещение на църквата „Св. София“  

10:30 -  качване и потегляне с автобусите 

10:45 – 11:30 посещение на паметника „Берлинската стена“  

11:30-11:45 – качване и потегляне с автобусите 

11:50-14:30 ч. Посещение в Президенството на Република 

България  

Обяд в ресторанта на президенството до ротондата св. 

Георги  

14:30 качване и потегляне с автобусите 

15:00 Лидерска фокус група  (комуникация и обратна връзка) 

16:00-17:15 Лидерска фокус група 

17:30-18:30 Вечеря   

18:45- Качване и потегляне с автобусите 

19:00  Посещение на Международен парк на децата от света 

„Камбаните“  

20:00 – Качване и потегляне с автобусите 

20:30 -21:45 Лидерска фокус група (избор на тема за 

финалния проект)  

22:00 ч. – Проверка по стаите  

 

Ден 3 

Вторник 

7:00 -8:00 Закуска  

8:00-8:30  Лидерска фокус група 

9:00  Качване и потегляне с автобусите 

9:30  Витоша планина по стъпките на Левски до Драгалевски 

манастир  

10:30  Пристигане на екостационар „Белите брези“ 

• провеждане на дебат  

• обяд  

• Априлското въстание: избори и последствия 

16:00   Качване в автобусите и потегляне 

17:00-18:00 Лидерска фокус група  

18:10-19:10 Вечеря  

19:20-19:50 Лидерска фокус група (работа по финалния 

проект презентация)  

19:50 -20:00  Почивка  

20:00-21:00  Лидерска фокус група (работа в екип и решаване 

на проблеми)  

21:00-21:30 Рефлексия  

22:00 Проверка по стаите  

 



 
 

 

 
 

 

Ден 4  

Сряда  

7:30 -8:30 Закуска  

8:30-9:30  Лидерска фокус група (Характер)  

9:30-9:55 Лидерска фокус група  

10:00  Потегляне с автобусите  

10:30 –13:00 Посещение на народното събрание 

Обяд  

14:00 -16:00 Посещение на Националния исторически музей  

16:00 Качване и потегляне с автобусите 

16:30 -18:00 – Свободно време до вечеря 

18:00-19:00- Вечеря 

19:00-20:00ч. Лидерска фокус група (Уважение) 

20:00-20:15 Почивка  

20:15-21:20 Лидерска фокус група (финален проект 

подготовка) 

21:20-21:40 Лидерска фокус група указания за напускане на 

хотела  

22:00   Проверка по стаите  

 

Ден 5  

Четвъртък 

7:30 напускане на стаята и оставяне на багажа на 

предназначените места 

7:45- 8:40 Закуска  

8:40-8:55 Лидерска фокус група (запознаване с биографията 

на госта и подготвяне на въпроси)  

9:00-10:00 Мотивационен лектор  

10:00-11:45 Лидерска фокус група  

12:00 -13:00 Обяд  

13:10-14:00 Лидерска фокус група финални щрихи по 

презентациите  

14:00-15:30 Официално представяне на презентациите от 

всички участници 

15:30-15:40 Почивка  

15:40 -16:10  Сертификати за успешнo представяне 

16:40    Качване в автобусите и потегляне  

17:00 – Вечеря  

19:00 Пристигане в „Музейко“, програма и прекарване на 

нощта в спален чувал 

 

Ден 6 

Петък  

7:00-8:00 Закуска в „Музейко“ 

8:00-8:30 Последна лидерска фокус група  

8:35 -9:35 Поздравителен адрес от програмния координатор  

9:45 – Отпътуване с автобусите 

10:30 –  Напускане на конференцията от хотела или от 

„Музейко“ 

 

 

 

 

 

 


