
09.30 – 10.00 – Регистрација на учесниците. (Фоаје пред салата) 

 

10.00 – 10.30 – Официјално отварање на форумот.(Сала во Занаетчиски дом) 

Отварање на Македонско - Бугарски бизнис форум – Куманово 2020 и претставување на 

официјалните гости на настанот од г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК и член на Одбор на 

Директори на Европската Алијанса на мали и средн претпријатија (Брисел), со европски фондови 

и програми. 

* Воведно обраќање на Висок претставник на Република Северна Македонија 

* Воведно обраќање на г-дин Максим Димитриевски – Градоначалник на Општина Куманово 

* Воведно обраќање на Н.Е г-дин Ангел Ангелов – Амбасадор на Република Бугарија во 

Република Северна Македонија 

* Воведно обраќање на Н.Е г-н Марјан Ѓорчев – Амбасадор на Република Северна 

Македонија во Република Бугарија 

Прашања и одговори 

 

10.30 – 11.00 Прв панел – Презентации (Основна сала) 

* Презентација на финансиски инструменти на трговска банка во Северна Македонија 

* Презентации на машини за земјоделство, сточарство и преработка на храна, кои можат да се 

финансираат со грантови шеми. 

* Други корисни презентации. 

Прашања и одговори 

 

11.00 – 11.15 Кафе-пауза (Фоаје пред основна сала) 

 

11.15 – 12.00 Втор панел – Корисни совети (Мала сала) 

* Како бугарските компании можат да отворат фирми(клонови) во Северна Македонија и како 

бугарските физички лица можат да основат свои компании на територија на Северна Македонија – 

правни и даночни аспекти. 

* Како македонските компании можат да отворат фирми(клонови) во Бугарија и како 

македонските физички лица можат да основат свои компании на територијата на Бугарија – 

правни и даночни аспекти. 

* Можности бугарските физички и правни субјекти да имаат корист од фондовите на ЕУ во 

Северна Македонија. 

* Можности македонски физички и правни лица да имаат корист од европските фондови во 

Бугарија 

* Можности за учество во прекугранични и транснационални проекти и партнерства 

Прашања и одговори 

 

11.15 – 13.30 Speed dating; b2b сесии; matchmaking БИЗНИС СРЕДБИ (Основна сала) 

 

13.30 – 14.30 Ручек – Networking  
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