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БЪЛГАРО - МАКЕДОНСКИ БИЗНЕС ФОРУМ – КУМАНОВО 2020 

“ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”.   

28 февруари 2020 г., Куманово – Дом на занаятите 

 

ПРОГРАМА 

Това е предварителен вариант на програмата, като организаторите гарантират, че няма да има 
съществени промени по нея 

 

09.30 – 10.00 – Регистрация на участниците. (Фоайе пред основна зала) 

10.00 – 10.30 – Официално откриване на форума. (Основна зала) 
Откриване на Българо - македонски бизнес форум – Куманово 2020 и представяне на 
официалните гости на събитието от г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК и член на Борда на 
Директорите на Европейски Алианс на Малкия и Средния Бизнес (Брюксел), с ресор Европейски 
фондове и програми 
*  Приветствени слова от високопоставен представител на Република Северна Македония  
*  Приветствени слова от г-н Максим Димитриевски – Кмет на община Куманово 
* Приветствени слова от Н.Пр. г-н Ангел Ангелов – Посланик на Република България в 
Република Северна Македония 
* Приветствени слова от Н.Пр. г-н Марйан Гьорчев – Посланик на Република Северна 
Македония в Република България   
Въпроси и отговори 
 
10.30 – 11.00  Първи панел – Презентации (Основна зала) 
*  Презентация на финансови инструменти на търговска банка в Северна Македония 
* Презентации на машини за земеделие, животновъдство и хранително-вкусова промишленост, 
които могат да се финансират с евро средства  по грантови схеми 
*  Други полезни презентации 
Въпроси и отговори 
 

11.00 – 11.15  Кафе-пауза  (Фоайе пред основна зала) 

11.15 – 12.00 Втори панел – Полезни съвети  (Малка зала) 
*  Как българските фирми могат да открият клонове в Северна Македония и как български частни 
лица могат да основат свои компании на територията на Северна Македония – правни и данъчни 
аспекти 
*  Как македонските фирми могат да открият клонове в България и как македонски частни лица 
могат да основат свои компании на територията на България – правни и данъчни аспекти 
*  Възможности български физически и юридически лица да се възползват от европейските фондове 
в Северна Македония  
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*  Възможности македонски физически и юридически лица да се възползват от европейските 
фондове в България 
* Възможности за участие в трансгранични и транснационални проекти и партньорства 
Въпроси и отговори 
 
 
11.15 – 13.30 Speed dating, b2b, matchmaking БИЗНЕС СРЕЩИ  (Основна зала) 
 
 
13.30 – 14.30 Обяд – нетуъркинг  
 
 
Регистрационната форма можете да изтеглите от сайта на ОБК, www.ubclubs.eu, или да изискате 
да получите такава от централния офис на сдружението и след като я попълните да я изпратите на 
електронната ни поща events@ubclubs.eu 

 
За допълнителна информация относно Българо - македонски бизнес форум – Куманово 2020, 
можете да се обаждате на тел. 0894 377 977 или да пишете на events@ubclubs.eu , както и да 
следите официалният сайт на ОБК www.ubclubs.eu  или фейсбук страницата United Business Clubs-
Bulgaria 
 
 

 
 

Краен срок за записване за участие: 07 февруари 2020 г 


