
 
 Проект: 

Повишаване на бизнес капацитета на производителите на био продукти в 
трансграничния регион БГ-МК (EBC-OP-CBR) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СПОРАЗУМЕНИЕ 
за 

ВКЛЮЧВАНЕ В УЕБ ПЛАТФОРМАТА JMTE Organic 

ЗА МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ И ТЪРГОВСКИ ОБМЕН 
www.bio-trade.eu 

 

С настоящото заявявам намерение и съгласие за създаване на уеб страница и 

профил на фирма / земеделски производител  …………………………………………..… 

с ЕИК: ……………………….. в качеството си на управител на същата фирма.  

в  уеб  платформата  за  международен  маркетинг  и  търговия  JMTE  Organic  
www.bio-trade.eu 

 

Запознат съм с Плана за устойчивост на уеб платформата JMTE Organic  

www.bio-trade.eu, който е част от настоящото споразумение. 
 

Запознат съм, че тази услуга се явява като помощ по правилото „де 

минимис“ в размер на 122,50 евро и тази сума ще бъде считана като 

предоставена еднократна субсидия по правилото „de minimis“ на 

 

фирма / земеделски производител …………………………………………………….……….. 
 

Приложение: 

План за осигуряване на устойчивост на уеб платформата JMTE Organic  

www.bio-trade.eu 
 

 

    Име и фамили: ……………………………… 

    

    Позиция във фирмата: ………………………………. 

 

    Подпис……………………….. 

    

*Заявленията  ще  бъдат  приемани, одобрявани  и  публикувани  на уеб  платформата  по  реда  на 
тяхното получаване. 

 

**Всяка  заявка  ще бъде потвърдена с  предоставен  входящ  пореден  номер от  Сдружение 
СЪВРЕМИЕ според датата на нейното получаване. 
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ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВОСТ 
НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА JMTE Organic www.bio-trade.eu 

за 

СЪВМЕСТЕН МАРКЕТИНГ и ТЪРГОВСКИ ОБМЕН 
ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО В СЕКТОРА НА 

ОРГАНИЧНИТЕ ПРОДУКТИ 

за периода 2018 – 2020 година 
 

 

В периода на изпълнение на проект: „Повишаване на бизнес капацитета на 
производителите на био продукти в трансграничния регион БГ-МК“ ще 
бъдат създадени уеб страници и профили за бизнес сътрудничество в 
платформата JMTE Organic www.bio-trade.eu на минимум 40 фирми от 
България и 40 фирми от Македония, активни в сферата на био 
производството.  
Броят за регистрация на фирмите и земеделски производители от био 
сектора не е ограничен до 40 и всеки нов участник ще бъде включен в уеб 
платформата, както по време на изпълнение на проекта, така и след това. 
След приключване на проекта уеб платформата ще продължи активно 
включването на нови фирми – био производители и търговци на био 
продукти. Тя ще остане отворена и поддържана в дългосрочен план за 
всички заинтересовани страни от био сектора, защото целта на нейното 
създаване е да се развива устойчиво в следващите години и да стане един 
полезен инструмент за международен маркетинг на фирмите от био 
сектора. 

 
Друг важен акцент за развитието на уеб платформата ще бъде 
разширяването на мрежата EOP-CBR за развитие на бизнес 
сътрудничеството в био сектора и включването на нови членове в мрежата и 
онлайн форума за комуникация между членовете на мрежата в уеб 
платформата. 

 

В периода 2018-2020 година уеб платформата ще бъде интегрирана и 
популяризирана в други международни платформи, специализирани уеб 
сайтове и асоциации за подпомагане на био производството на международно 
ниво. 
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Всичко това ще допринесе за повишаване на познаваемостта на 
регистрираните в уеб платформата био производители, което ще подобри 
техните възможности за създаване на нови бизнес контакти и тяхната 
конкурентоспособност на Европейски пазар. 

 
След 2021 година уеб платформата ще продължи да се развива в 
международен мащаб на по-високо ниво.  

 
Този План за развитие на уеб платформата JMTE Organic www.bio-trade.eu ще 
бъде осъществен от организациите изпълнители на проект: EBC-OP-CBR, което 
е част от плана за осигуряване на устойчивост на резултатите  от 
изпълнението на проекта. 

 
 

Проект “Повишаване на бизнес капацитета на производителите на органични 
продукти в трансграничния регион БГ-МК (EBC-OP-CBR), финансиран от 
Interreg – ИППА Програмата за трансгранично сътрудничество България – 
Македония се изпълнява от Сдружение СЪВРЕМИЕ – партньор за Република 
България и Федерация на производителите на органични продукти на 
Македония – партньор за Република Македония. 
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