
 
 

 

 

Проект:  
Повишаване на бизнес капацитета на производителите на био продукти в 

трансграничния регион БГ-МК (EBC-OP-CBR) 

 

 

       

П О К А Н А 
 

ДИСКУСИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: 

„Възможности и перспективи за развитие на био производството в 

трансграничния регион на България и Македония чрез работа в мрежи“ 

 

Място на провеждане: гр. Сандански, Интерхотел Сандански, Конферентна зала 

 

Дата на провеждане: 07 – 08 юли 2017 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Сдружение СЪВРЕМИЕ – Сандански и Федерацията на органичните производители в 

Македония, с най-голямо удоволстие Ви канят да присъствате на дискусионна среща 

на тема „Възможности и перспективи за развитие на био производството в 

трансграничния регион на България и Македония чрез работа в мрежи“, 

която се организира в рамките на проект “Повишаване на бизнес капацитета на 

производителите на органични продукти в трансграничния регион БГ-МК 

(EBC-OP-CBR), финансиран от Interreg – ИПА Програмата за трансгранично 

сътрудничество България – Македония.  

Целта на срещата е да бъдат създадени условия за обединяване на усилията на 

всички заинтересовани страни в био сектора от България и Македония, за 

улесняване на комуникацията, обмена на информация и добрите практики между 

производителите, специалистите и експертите от био сектора в двете страни, 

посредством развитието на  Мрежата за сътрудничество EOP-CBR, създадена в 

рамките на предходен проект. 
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Приложено изпращаме подробна програма на дискусионната среща и бланка за 
регистрация.  

 

При интерес от Ваша страна, Ви молим да попълните приложената регистрационна 
бланка и да я изпратите на e-mail savremie@yahoo.com до 06 юли 2017. 

 

Няма такса за участие в дискусионната среща. 

 

За всички участници от България и Македония има организирани обяд и вечеря на 
07 юли 2017 и обяд на 08 юли 2017, които са за сметка на организаторите. 

 

!!! Разходите за транспорт и нощувки на участниците от България не се 
поемат от организаторите.  

!!! Разходите за транспорт и нощувки на участниците от Македония са за 
сметка на организаторите.  

 

Местата са ограничени за 20 участника от България и 20 участника от Македония.  

 

За допълнителна информация:  

тел: 0876 882050 

лице за контакт: Ани Симеонова 

 

С уважение, 

Ани Симеонова   

Ръководител на проекта 

 

Сдружение СЪВРЕМИЕ 
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