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Проект: 
„Насърчаване на биологичното земеделие  

в трансграничния регион” 
 
Водеща Партньор: Сдружение „Съвремие“, Р. България 

Партньор по проекта: Федерация на органичните производители в Македония 
(ФОПМ),             Р. Македония 
 
Проектни цели:  
Основната цел на проекта е да намали негативните въздействия върху околната среда и 
да насърчи устойчивото използване на природните ресурси чрез подкрепа за развитието 
на биологичното земеделие и насърчаване прилагането на екологосъобразни стопански 
дейности в общия трансграничен район на България и Македония. 
 
Специфични цели: 

1. Насърчаване започването и преминаването към биологично производство и 
земеделие чрез повишаване информираността и изграждане на капацитет, знания 
и умения за биологично производство сред целевите групи в трансграничния 
район относно екологичните, икономически и социални ползи от преминаване 
към биологично земеделие; 

2. Повишаване на знанията и умения на земеделските производители в 
трансграничния район занимаващи се с биологично производство; 

3. Изграждане на капацитет за повишаване на специализираните познания относно 
модерни земеделски практики и техники за стартиране и развитие на биологично 
земеделие на консултантски, образователни и обучителни доставчици на услуги 
(национални агенции и институции в сферата на консултирането и 
подпомагането на земеделски производители; частни консултанти; местни и 
образователни институции / организации в сферата на професионалното 
образование и обучение; изследователски центрове; университети; 
професионални гимназии в сферата на земеделието) от целевия трансграничен 
район; 

4. Да допринесе за опазване на околната среда и да осигури устойчиво управление 
на природните ресурси посредством развитие на трансграничното 
сътрудничество, кооперирането, обмяната на опит, идеи, добри практики и 
съвместното промоциране в областта на биологичното земеделие. 

 
Основни дейности: 

1. Създаване на система за управление на проекта; 
2. Изпълнение на план за комуникация и публичност на проектните дейности; 
3. Идентифициране и избор на заинтересовани земеделски производители и 

представители на целевите групи за включване в проектните дейности за 
изграждане на капацитет;  

4. Разработване на Обучителен пакет от материали за самообучение и подобряване 
на уменията и ноу-хау в сферата на биологичното земеделие  – Част 1: 
Биологично земеделие за начинаещи; 

5. Разработване на Обучителен пакет от материали за самообучение и подобряване 
на уменията и ноу-хау в сферата на биологичното земеделие  – Част 2: 
Биологично земеделие за напреднали; 
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6. Разработване на Ръководство за биологично земеделие за консултанти / 
обучители / учители 

7. Провеждане на съвместни семинари за изграждане на капацитет, представяне 
на обучителните материали и повишаване на информираността относно 
биологичното производство; 

8. Провеждане на Трансгранични форуми за обмяна на опит и изложения на 
местни органични продукти от трансграничния район на България и 
Македония. 

 
Проектни резултати: 

 Проведена обширна информационна кампания сред целевите групи в 
трансграничния район за промоциране на проекта, предимствата и ползите от 
биологичното земеделие; 

 Идентифицирани и избрани заинтересовани земеделски производители и 
представителите на целевите групи в проектните дейности свързани с 
изграждането на капацитет;  

 Разработен, отпечатан и разпространен Обучителен пакет от материали за 
самообучение и подобряване на уменията и ноу-хау в сферата на биологичното 
земеделие  – Част 1: Биологично земеделие за начинаещи; 

 Разработен, отпечатан и разпространен Разработване на Обучителен пакет от 
материали за самообучение и подобряване на уменията и ноу-хау в сферата на 
биологичното земеделие  – Част 2: Биологично земеделие за напреднали; 

 Разработено, отпечатано и разпространено Ръководство за биологично 
земеделие за консултанти / обучители / учители; 

 Проведени 4 (четири) съвместни семинари за изграждане на капацитет, 
представяне на обучителните материали и повишаване на информираността 
относно биологичното производство в България и Македония; 

 Проведени 2 (два) Трансгранични форума за обмяна на опит и изложения на 
местни органични продукти от трансграничния район на България и 
Македония; 

 Насърчено трансграничното сътрудничество, кооперирането, обмяната на опит и 
добри практики, съвместното промоциране на местни органични продукти в 
областта на биологичното земеделие. 

 

Основни целеви групи на проекта: 
 Земеделски производители и биологични производители от целевия 

трансграничен район; 
 Регионални и национални агенции в сферата на земеделието; 
 Консултантски фирми, неправителствени организации, бизнес подпомагащи 

организации, браншови асоциации в сферата на земеделието и развитието на 
селските райони; 

 Университети, земеделски професионални гимназии, институции в сферата на 
професионалното образование и обучение в целевия район. 
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Проект: 
“Овозможување на органско производство 

во прекуграничниот регион” 
 
Водечки партнер: Асоцијација „СОВРЕМИЕ“ 
Партнер: Федерација на производители на органски производи на Македонија (ФПОПМ) 
 
Цели на проектот: 
Севкупната цел на “EOP – CBR” проектот е намалување на негативните влијанија врз 
животната околина и промоција на одржливо користење на природните ресурси преку 
поддржување на развојот на органско производство и усвојување на економични 
активности кои се еколошки поволни,  во заедничкиот прекуграничен регион на 
Бугарија и Македонија. Покрај органското производство истот така и  земјоделство е 
директно поврзано со биодиверзитетот и заштита на околината. Затоа поттикнувањето 
на транзицијата од конвенционално кон органско производство  ќе им овозможи на 
локалните заедници нови можности кон различни еколошки економични активности и 
активно учество во умно и одржливо користење на заедничките природни ресурси.  
Оддлени цели: 
1. Поттикнување на развојот и транзицијата кон органско производство и земјоделство 
преку подигнување на свеста, создавање капацитети, знаење и способности за органско 
производство меѐу целните групи за разните еколошки, економски и општествени 
придобивки од развивање и преоѐање кон органскотот производство; 
2. Подобрување на способностите и знаењето на земјоделците кои моментално се 
занимаваат со органско производство во прекуграничниот регион; 
3. Зголемување на капацитетите за проширување на одделни познавања за современи 
техники и земјоделски пракси за поставување и користење на органско производство кај 
услужните капацитети -советодавни,обука и едукација (национални агенции и приватни 
консултатнти; локални центри за едукација/обука; средни школи, универзитети и 
земјоделски институти) од заедничкиот прекуграничен регион; 
4. Придонесување кон заштита на околината и да се овозможи одржливо управување со 
природните ресурси преку утврдени основи за прекугранична соработка, размена на 
искуства, добри пракси и заедничка промоција меѐу засегнатите органски 
производители. 
 
Проектни активности: 
Главни проектни активности за имплементација од страна на двата проектни партнера 
се:  

1. Поставување на Систем за управување на проектот; 
2. Имплементација на план за комуникација и транспарентност: 
3. Идентификација и одбирање на заинтересирани земјоделци кои ќе бидат 

вклучени во проектните активности како зголемен капацитет; 
4. Развој на Прошитен пакет за познавање на органско производство за 

самоподобрување 1- Основно органско производство 
5. Развој на Проширен пакет за познавање на органско производство за 

самоподобрување 2- Напредно органско производство 
6. Развој на Упатство за органско производство за Советници/ учители / обучувачи 
7. Работилница за заедничка промоција- презентација и достава на изработени 

материјали и подигнување на свеста за органско производство 
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8. Заедничак промоција на органски производи и размена на искуства помеѐу 
прганските производители од прекуграничниот регион – прекугранични форуми 
и изложби. 

 
Резултати од проектот: 

 Имплементација на опширна промотивна кампања за целите на проектот, 
предностите и поволностите на органското производство помеѐу целните групи 
во прекуграничниот регион; 

 Идентификувани, пристапени и одбрани заинтересирани земјоделци кои ќе бидат 
вклучени во проектот како зголемени капацитети; 

 Изработени, печатени, распределени и промовирани Прошитено прирачник за 
познавање на органското производство за самоподобрување 1 и 2: Основа на 
органско производство и Напредно органско производство; 

 Изработено, печатено, разделено и промовирано Упатство за органско 
производство за советници/ учители / обучувачи 

 Изведени 4 (четири) прекугранични работилници за информирање и 
подигнување на свеста за органско производство организирани во Бугарија и 
Македонија; 

 Изведени 2 (два) прекугранични форуми и изложби на локални органски 
производи во Бугарија и Македонија; 

 Развој и одржување на заедничката прекугранична соработка, размена на 
искуства, добри пракси и заедничака промоција на локалните органски 
производи од прекуграничниот регион пред засегнатите органски 
производители; 

 Директно информирани претставници на целните групи. 
 
Целни групи: 

 Земјоделци и органски производители од целните региони; 
 Експерти и персоналот на локалните и националните агенции во велните 

региони; 
 Експертите во приватните консултантски, невладините организации, бизнис 

организации за поддршка и здруженија во полето на земјоделството и руралниот 
развој; 

 Универзитети, стручни земјоделски средни школи, стручни институции во 
целните региони. 
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ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ     

БЪЛГАРИЯ 
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Фирма / Организация:  „АМИТИЦА“ ООД 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт:  Здравка Димитрова Смиленова 

Позиция: Управител 

Адрес: гр. Кресна ул.“Вардар“№93 

Web site: www.amiti.org E-mail: bioamiti@abv.bg 

Тел: 00359 882557755 Година на основаване: 1992 г. 

 

Вид на фирмата/организацията: 
 

Малко или средно предприятие             Голяма фирма      Земеделски производител 
Браншова организация / сдружение     Консултант             НПО 
Представител на университет                  Представител на друга обучителна 

институция 
Численост на персонала*:  < 10 човека  11- 49     50 – 250   250 – 500  > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

"Амитица" ООД притежава биологично сертифицирана ферма и единствения биологично 
сертифициран хотел на 6-то място в света. 

 Амитица ООД е създадена   през 1992г. с основна дейност растителна защита и торене 
създаване на производствени полета. През 1998г започва изграждането на Био 
хотел”Моравско село”, който през 2011г, бе класиран на шесто място в света, в класацията 
на вестник “Таймс” и в сайта www.hostelbookers.com. 

Сертифицирането на обектите на фирмата започва  през 2003г., като първия сертификат 
излиза през 2005г. от Балкан Био Серт. Амитица ООД  се развива в три  основни 
направления: Био хотел, Био ферма и Био продукти за разстителна 
защита.Представители сме  на немските фирми Трифолио и Биофа 
и активно консултираме биологичното производство в България и на балканите. Поради 
големия интерес на произвежданите от нас зеленчуци и плодове, плавно увеличаваме 
производствените площи,които към момента са над 55 дка. 

Био фермата е разположена на територията на две землища: в местността Предела 
общ.Разлог  - Био хотел Моравско село (1000м надморска височина)  и в землището на 
Кресна на 200м надморска височина. 

Въз основа на опита във фермата, знанията в земеделската наука и постоянното търсене 
на най-новите технологии – ние сме гарант за успешно производство. 

1.Изготвяне на проекти по европейските програми за развитие на селските райони. 
2.Технологии за биологично производство. 
3.Пълна гама от биологични продукти за растителна защита: 

 - срещу всички неприятели в оранжериите; 

 - срещу нематода в оранжерии и на открито; 

http://www.hostelbookers.com/
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 - почвени патогени в оранжерии и на открито; 

 - колорадски бръмбар и листни въшки при картофите; 

 - био агенти (енкарзия, фитосейлус, микролофоус, еретмоцерус и други); 

 - цветни лепливи уловки плюс феромон за трипс; 

 - пчели за опрашване (бомбуси); 

 - органични торове. 

4.Собствено производство на биологично сертифицирана продукция за консумация и 
семепроизводство. 
5.Търговия и консултации за препарати за растителна защита, торове, семена. 
6.Професионални семена за зеленчуци, полски култури и цветя. 
7.Търговия с препарати за дезинсекция и дератизация. 
8.Влажна дезинсекция на складове и мелници. 
9.Битова дезинсекция и дератизация. 
10.Консултация и почвена диагностика. 
11.Технически материали за оранжерии ( за засенчване и за измиване на стъклата и 
други). 
12.Зеленчуков разсад. 
13.Директен внос на френски сертифициран лозов посадъчен материал, с консултация на 
полето от представител на фирмата и безплатно едноседмично обучение във Франция по 
технологии за отглеждане на лозя. 
14.Консултация и ноу-хау в земеделието. 
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Фирма / Организация:  "Биоагрофудс  2000" ООД 

 

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: Благой  Русев 

Позиция:  Управител 

Адрес: 1606 - гр. София, ул. " Лайош Кошут " № 39 

Web site: www.orbelus-bg.com Web site:  www.orbelus-bg.com 

Тел: 00359 887 45 22 14  

 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие              Голяма фирма        Земеделски 
производител 

 Браншова организация / сдружение      Консултант              НПО 
 Представител на университет                   Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Дружество  " Биоагрофудс 2000 "  ООД е създадена  през  2000г . Основният предмет  на 
дейност е отглеждане на  биологични лозя и прерабтването на гроздето в биологично 
вино. Продукцията на дружеството е сертифицирана съгласно  българските и  на  ЕС 
регламенти   като биологична.  
 
Вината, които  дружеството  произвежда, се предлагат под името " Орбелус"  - древно 
тракийското име на района, където се намират лозята и винарната.  
 
Освен  предлаганите биологични вина дружеството организира туристически посещения 
на винарната , дегустации на продукцията   и  беседи  с  енолозити  ни, разходки  сред 
лозята, участие в прибиране на реколтата. 
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Фирма / Организация:  Грийн Смайл България ЕООД 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: Йорданка Пандева 

Позиция: Търговски представител 

Адрес: ул.Г.Казепов 26, гр. Сандански 

Website: www.green-smile.com E-mail: info@green-smile.com 

Тел: 00359 882629396 Година на основаване: 2007 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие              Голяма фирма        Земеделски 
производител 

 Браншова организация / сдружение      Консултант              НПО 
 Представител на университет                   Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Грийн Смайл България ЕООД е една от водещите компании на българския пазар 
доставяща торове и фитосанитарни продукти одобрени и сертифицирани за Био 
земеделие. Работим в тази сфера от 2007 година. 
Нашите специалисти са подготвени и могат да дадат адекватен съвет на всеки начинаещ 
или опитен био производител. 
Широката ни гама продукти позволява лесно и безпроблемно преминаване от 
конвенционално към органично производство. 
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Фирма / Организация:  Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: Соня Фердинандова Джандарова 

Позиция: Главен инспектор офис Петрич 

Адрес: гр. Петрич ул“Яне Сандански“№31 

Web site: E-mail: rzs_petrich@abv.bg 

Тел: 00359 889535366 Година на основаване: 2011 г. 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие              Голяма фирма        Земеделски 
производител 

 Браншова организация / сдружение      Консултант              НПО 
 Представител на университет                   Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Държавна институция подчинена на МЗХ, отговорна за регион Петрич-Сандански 
относно: 
- контрол на Земеделските производители употребяващи ПРЗ и торове; 
- употреба на биопродукти и торове; 
издаване на становища на ЗП кандидастващи по европейски проекти; 
- наблюдение върху развитието на икономическите вредители в региона и давене на 
предписания за борба с тях. 
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Фирма / Организация:  Био Ферма „Райски кът” 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: Райна  Стоянова Вънгева 

Позиция: Собственик 

Адрес: с. Горна Железница 

Website: E-mail: оrganicfarm_blg@abv.bg 

Тел: 00359 878 129 237 Година на основаване: 2012г. 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие              Голяма фирма         Земеделски 
производител 

 Браншова организация / сдружение      Консултант               НПО 
 Представител на университет                   Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Био ферма „ Райски кът“-Производство на биотор от Калифорнийски червеи, рафинирана и 
нерафинирана с отлично качество за износ и за национален пазар. 
Продуктите, които предлагаме са: 

- развъден материал,  
- био тор, 
- материали за изглаждане на ферма,  
- био зеленчуци и плодове.  

 
Услугите, които предлагаме са:  

- консултации по изграждане на ферма за Калифорнийски червеи и тяхното 
отглеждане,  

- консултации и съдействие при участие по евро програми. 
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Фирма / Организация:  Ферма BIO EMA 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт:  Емилия Трендафилова 

Позиция: Собственик 

Адрес: Благоевград, ул.“ Страцин“ 2, ап.4 

Web site: www.bioema.eu E-mail: info@bioema.eu 

Тел: 00359 896 29 06 01 Година на основаване: 2013 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие             Голяма фирма       Земеделски производител 
 Браншова организация / сдружение     Консултант              НПО 
 Представител на университет                  Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
BIO EMA е българска ферма, специализирана в отглеждането на червен калифорнииски 
червей и производството на биотор (биохумус / лумбрикомпост) от него.Биоторът е 
незаменим източник на хранителни вещества и активни биостимулатори за използване в 
биологичното земеделие.  
Прилага се за възстановяване на изтощена почва, основно и листно торене, подхранване 
на зеленчуци, лозя, овошки, цветя и др. 
Продуктът ни е предназначен за производителите на биопродукти,като гарантира по-
ранно узряване и по-богата реколта. 
Съдържание на био тора е изследвано в лаборатория СЖС България ЕООД. 
 
Повече информация на www.bioema.eu 
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Фирма / Организация:  Професионална гимназия по механизация на селското 
стопанство – гр. Разлог 

 

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: Татяна Динчева 

Позиция: Учител 

Адрес: гр.Разлог, ул.“Екзарх Йосиф“ №139 

Website: pgmss-razlog.bg E-mail: pg_mss@abv.bg 

Тел: 00359 879400651 Година на основаване: 1963 г. 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие             Голяма фирма       Земеделски производител 
 Браншова организация / сдружение     Консултант              НПО 
 Представител на университет                  Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Разлог е 
земеделска гимназия, в която се обучават ученици от региона на гр. Разлог, гр.Белица, гр. 
Якоруда ,гр. Гоце Делчев в следните специалности и професии:  

1. Монтьор на ССТ; 
2. Фермер; 
3. Растителна защита и агрохимия. 

Професионалната гимназия има опит и 50-год.  история и традиции в обучението по 
конвенционално земеделие.  
След успешно реализирани проекти в областта на екологията и биологичното земеделие 
, идеята за биопроизводство се явява приоритет в училище и  в регион с малки селски 
стопанства. 
Учениците , обучавани в ПГ по МСС - гр. Разлог идват от такива селски райони и имат 
желанието и амбициите да станат фермери и земеделски производители от нов тип - 
образовани , с нови идеи и европейски опит. 
Възможностите на биологичното земеделие предлагат алтернатива пред младите 
 хора  . 
Така професиите , предлагани в  Професионална гимназия по механизация на селското 
стопанство ще придобият нова визия и авторитет. 
Такива са и целите и стратегията на Професионалната гимназия за превръщането и в 
успешна, от европейски тип, Земеделска гимназия. 
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Фирма / Организация:  ЗП Милчо Великов 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт:  Милчо Великов 

Позиция: Управител 

Адрес: с. Коларово, Петрич 

Web site:   E-mail: velikov@abv.bg 

Тел: 00359 898509535 Година на основаване: 2012 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие              Голяма фирма        Земеделски 
производител 

 Браншова организация / сдружение      Консултант              НПО 
 Представител на университет                   Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
От 2012 г. сертифициран производител на органични сливи и череши.  
Производител  на ябълки – в период на преход. 
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Фирма / Организация:  СТЕФИЕЛИ ЕООД 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт:  Елена Ташкова 

Позиция: Собственик 

Адрес:  гр.Благоевград , ул.Тодор Александров 52 

Web site:  
www.stefielieood.wordpress.com 

E-mail: stefielieood@gmail.com 

Тел: 00359 898 678 744 Година на основаване: 2010 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие             Голяма фирма       Земеделски производител 
 Браншова организация / сдружение     Консултант              НПО 
 Представител на университет                  Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
СТЕФИЕЛИ ЕООД , гр.Благоевград е регистрирана като Земеделски производител с 
ЕКАТТЕ № 04279 . 
Основната и дейност е производство и пакетиране на Пирински ( 
Алиботушки,Мурсалски) , 
Планински чай (Sideritis scardica) в ПИРИН ПЛАНИНА (Южен Пирин), в подножието на 
Лясковския връх (в.Св. Дух , 1412 м. ) към община Хаджидимово. 
Притежава следните сертификати: 
 - Сертификат за ботаническа принадлежност и качество от института по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН от 07.02.2014 г.; 
- Сертификат за биологично земеделско производство ,биологичен в преход, съгласно 
 договор №1441/24.10.2013г. с “Балкан Биосерт” ООД, гр.Пловдив. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stefielieood.wordpress.com/
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Фирма / Организация:  ЗП Димитър Г. Аладжов 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт:  Димитър Г. Аладжов 

Позиция: Управител 

Адрес:  с. Поленица, общ. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Св.С Кирил и Методий” № 12 

Web site:   E-mail: agris2@abv.bg 

Тел: +359  876 900 970 Година на основаване: 2008 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие             Голяма фирма       Земеделски производител 
 Браншова организация / сдружение     Консултант              НПО 
 Представител на университет                  Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Земеделски производител съм от 2008 г. по М. 112. Отглеждам 25 дка бадеми по методите на 
биологичното земеделие в землището на с. Поленица. Половината от насажденията вече са в 
плододаване. Предвиждам да реализирам бъдещата си продукция като ядки. За целта имам 
спечелен проект по М 121 за закупуване на машина за чупене на бадеми. 
Бих искал да се свържа с желаещи за бъдещо сътрудничество с цел увеличаване на площите с 
бадемови насаждения и/или създаване на друга форма на бизнес партньорство на основата 
на продукта «био бадем». 
Отворен съм и за предложения за сътрудничество в областта на здравословния туризъм под 
формата на био ферма за туристи. Завършил съм Колеж по туризъм. 
 
Димитър Георгиев Аладжов 
Земеделски производител на био бадеми 
+359 876 900 970                                      
+359 879 323240            
agris2@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agris2@abv.bg


 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Фирма / Организация: Мелнишка Ласка ООД  

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: Маргарита Мишовска 

Позиция: Собственик 

Адрес:  гр. Петрич,  ул. „Родоп” № 4 

Web site:   E-mail: melnishkalaska@gmail.com 

Тел: 00359 878171013 Година на основаване: 2005 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие             Голяма фирма       Земеделски производител 
 Браншова организация / сдружение     Консултант              НПО 
 Представител на университет                  Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Производители на грозде. Производители на вино. В процес на сертификация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Фирма / Организация:  Интеркроп ЕООД 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: Костадин Емилов Цветков 

Позиция: Търговски представител 

Адрес: ул. Одрин 52 гр.Петрич 

Web site: www.intercrop.bg E-mail: k.cvetkov@mail.bg 

Тел: 00359 876840119 Година на основаване:2004 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие             Голяма фирма       Земеделски производител 
 Браншова организация / сдружение     Консултант              НПО 
 Представител на университет                  Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 

Професионални семена. 
Биологичен контрол. 
Биологични торове. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.intercrop.bg/


 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Фирма / Организация:  Ахромат Гама 4 ООД 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: Маруся Ил. Аладжова 

Позиция: Управител 

Адрес: Благоевград 2700, ул. „Петко Д. Петков” № 14 

Web site:  в процес на обновяване E-mail: info.ahromat@gmail.com 

Тел: 00359 876323250 Година на основаване: 2008 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие             Голяма фирма       Земеделски производител 
 Браншова организация / сдружение     Консултант              НПО 
 Представител на университет                  Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Ахромат Гама 4 ООД (АГ4) е семейна фирма на Георги и Маруся Аладжови, основана през 
2008 г, която работи главно като агенция за езикови услуги - преводи и легализация на 
документи, чуждоезиково обучение и обучение по български език, обществен писател и 
издателска дейност. Проявяваме интерес към  бизнес оферти - споразумения за услуги, 
подизпълнителска дейност и съвместни преводачески и/или издателски проекти при 
изгодни условия в областта на био земеделието и храните, ароматерапия и др. 
 
АХРОМАТ ГАМА 4 ООД 
Благоевград 2700 
Ул. „Петко Д. Петков” № 14 
Тел.: + 359 73 830332 
Моб.: +359 876 323 250 
info.ahromat@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.ahromat@gmail.com


 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Фирма / Организация:  БОНЕВИ ПЕРФЕКТ ООД 

 
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: Руска Балева Бонева 

Позиция: Управител 

Адрес :  гр. Нова Загора: ул. ,,Атанас Димитров” 1, ет. 4, ап. 7  

Web site:  E-mail: rosi_bb@abv.bg 

Тел: 00359 886783221 Година на основаване: 2011 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие             Голяма фирма       Земеделски производител 
 Браншова организация / сдружение     Консултант              НПО 
 Представител на университет                  Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Фирмата ни се занимава със земеделие. Отглеждаме зърнено житни култури – пшеница, 
царевица, маслено етерични – слънчоглед, кориандър и протеинови – соя и люцерна .  
Сега сме в преход към биологично производство. 
Започваме да създаваме трайни насаздения – десертни лозя, сини сливи и орехи. 
Планираме да изградим цех за сушене на плодове и зеленчуци. 
Разполагаме със собствена земя,  земеделска техника, терени.  
Отворени сме за сътрудничество. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Георги Лачев 

Позиция:  

Адрес:  

Web site: E-mail:  

Тел: 00359 876 606465 Година на основаване:  

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие              Голяма фирма         Земеделски 
производител 

 Браншова организация / сдружение      Консултант               НПО 
 Представител на университет                   Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Животновъдство на едър рогат добитък. 
Млекопроизводство. 
Производство на фураж. 
Всичко се отглежда по биологичен начин, но фермата не е сертифицирана. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма/Организация: ЗП Георги Лачев 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Васил Вангелов 

Позиция: Мениджър 

Адрес: 2850 Петрич 

Web site: E-mail: vasil.vangelov@abv.bg 

Тел: 00359 888519775 Година на основаване: 2004 

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие              Голяма фирма         Земеделски 
производител 

 Браншова организация / сдружение      Консултант               НПО 
 Представител на университет                   Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Производител на органични череши, орехи и зеленчуци. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Фирма/Организация: ЗП Васил Вангелов 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Илия Илиев 

Позиция:  

Адрес:  

Web site: E-mail: ani.a.ilieva@abv.bg 

Тел: 00359 885 059 760 Година на основаване:  

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие              Голяма фирма         Земеделски 
производител 

 Браншова организация / сдружение      Консултант               НПО 
 Представител на университет                   Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Животновъдство на едър рогат добитък. 
Млекопроизводство. 
Производство на фураж. 
Всичко се отглежда по биологичен начин, но фермата не е сертифицирана. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Фирма/Организация: ЗП Илия Илиев 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Кирил Пехливанов 

Позиция: Мениджър 

Адрес:  

Web site: E-mail:  

Тел: 00359 899 802626 Година на основаване:  

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие              Голяма фирма         Земеделски 
производител 

 Браншова организация / сдружение      Консултант               НПО 
 Представител на университет                   Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Производство на сини сливи. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фирма/Организация:  ФАВОРИТ ЕООД 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Николай Сезанов 

Позиция:  

Адрес:  

Web site: E-mail:  

Тел: 00359 898 739576 Година на основаване:  

Вид на фирмата/организацията: 
  

 Малко или средно предприятие              Голяма фирма         Земеделски 
производител 

 Браншова организация / сдружение      Консултант               НПО 
 Представител на университет                   Представител на друга обучителна 

институция 

Численост на персонала*:   < 10 човека    11- 49      50 – 250     250 – 500     > 500  

 

Описание на организацията  (200-300 думи) 
(кратко представяне на фирмата, основни дейности, основни продукти/ услуги,  

които предлага и друга подходяща информация ) 

 
Животновъдство на едър рогат добитък. 
Млекопроизводство. 
Производство на фураж. 
Всичко се отглежда по биологичен начин, но фермата не е сертифицирана. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фирма/Организация: ЗП  Николай Сезанов 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ     

МАКЕДОНИЯ 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  ДПТУ „НИНЕКС“ ДООЕЛ  („ОРГАНО-ЛОГИСТИК“ – 
Струмица) 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: аорги Хаџи-Котаров 

Позиција: Раководител, производител 

Адреса:Младинска 146 - Струмица 

Web site: nineks.com.mk E-mail:gjorgi@nineks.com.mk 

Тел: 00389 078/222-044 Година на основање: 2006 

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Компанија која има регистрирано подружница за производство на органска храна. На 
подружницата (концесиско земјиште) која изнесува 19000м2 има сертификат веќе 4 
години и е произведувано тикви, лубеници, дињи, морков, а во годините на одмор е 
садено медоносна трева фацелија една година и една година медоносно растение 
лофант.  
Како дополнителна дејност аорги произведува органски киви на површина од 3500 м2 
и одгледува пчелни семејства околу 40 семејства. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  КОСТАДИН КОСТАДИНОВ  („ОРГАНО-ЛОГИСТИК“ – 
СТРУМИЦА) 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Костадин Костадинов   

Позиција: Производител 

Адреса: Габрово - Струмица 

Web site: кostadinovi-gabrovo.blogspot.com E-mail: kostadinovi.gabrovo@gmail.com 

Тел: 00389 70 310 467 Година на основање: 2006 

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија             Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Семејна компанија која има регистрирано подружница за производство на органска 
храна. На подружницата има и објект. Површината има сертификат веќе 5 години и е 
произведувано киви, костени, лешници, ореви, а во просториите на објектот се 
организира сместување на туристички групи кои сакаат да го почуствуваат селскиот 
туризам. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  Ѓурѓа Трајкова(„ОРГАНО-ЛОГИСТИК“ – Струмица) 

 
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: аурѐа Трајкова 

Позиција: Производител 

Адреса: Ново село - Струмица 

Web site: E-mail:dragitrajkov@yahoo.com 

Тел:00389 70 568 115 Година на основање: 2006 

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија             Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Семејна компанија која има регистрирано производство на органска храна. 
Површината има сертификат веќе 5 години и произведува киви, а исто така 
произведува и садници за киви и аронија.  
Како дополнителна дејност се одгледуват околу 40 сертифицирани пчелни семејства.    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  ГЕОТЕРМИКА – Струмица 

 
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Надица Петрова 

Позиција: Консултант, Производител 

Адреса: Градашорци - Струмица 

Web site: E-mail:оrgano_logistik@yahoo.com 

Тел:00389 70 568 115 Година на основање: 2010 

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Консултант во органското земјоделско производство, кој освен тоа магистрира на 
областа за производство и одгледување органски тикви.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 

Компанија/Организација:  АГРИЦОМ ДООЕЛ - СКОПЈЕ 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт:  аорги аоргиевски 

Позиција: Управител 

Адреса: ул. Васил аоргов бр.11, 1000 Скопје, Република Македонија 

Web site: www.agricom.mk E-mail: gorgi@agricom.mk 

Тел: 00389 75 200-816 Година на основање:  2013 

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Mлада компанија, увозник и дистрибутер на сертифицирани органски продукти за ѐубрење, 
прихрана и заштита на растенија.  
 
Во нашата палета на продукти имаме: 

- Multibloom – органско течно НПК ѐубриво од риба, богато со аминокиселини, 
омега 3, рибини масла и протеини.  

- Морски алги – 100% течен концентрат од Аscofilum Nodosum, природен 
биостимулатор за вкоренување, цветање и природна прихрана  

- Хумусна киселина – подобрувач на почва. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  ЗДРУЖЕНИЕ НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ “NATURA 
ORGANIC” - КОЧАНИ 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Сергеј Охомуш 

Позиција:член 

Адреса:Браќа Ставреви 12  Кочани 2300 Реп.Македонија 

Web site: www.OHLA.EU E-mail:  sergej.ohomus@telekom.mk 

Тел: 00389 71 200 661 Година на основање: 2014 

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Здружение на граѐани кое се грижи за подигање на свеста на граѐаните за косумирање на 
здрав органска храна, за чист околина, како и за подобрување на можностите на членовите 
на Здружението за производство на органска храна.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  ZEMMAKS DOOEL 

 
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Ilco Janev 

Позиција: Direktor 

Адреса: Ul Gigo Danilov S.Mojanci Kochani 

Web site:  E-mail: ilsu@gmail.com.mk 

Тел: 0038971571291 Година на основање: 2006 

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
ZEMMAKS e kompanija osnovana vo 2006 godina so glavna aktivnost -proizvodsto na 
gradinrarski  i zitni kulturi od koi najzastapeni se crvenata piperka i orizot.Vo poslednite 3 
godini aktivno se zanimava i so lozarstvo(zasadeni se okolu 7ha so vinova loza). 
 Piperkata pretezno se iskoristuva  za potrebite  na   prerabotuvackite kapaciteti vo Makedonija, 
a orizot e namenet i za izvoz vo BIH  i Srbija. Glavnata cel na kompanijata vo narednite godini e 
orientirana kon izgradba na sopstveni kapaciteti za prerabotka i pakuvanje na oriz so sto Bi se 
zgolemile moznostite za izvoz vo pogolem broj zemji. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  Здружение „Македонска градина” 

 
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Кирил Филев 

Позиција: Председател 

Адреса:  

Web site:  E-mail: makedonskagradina@gmail.com 

Тел: Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Здружение на граѐани, одгледувачи на земјоделски односно градинарски култури. Во рамки 
на здружението постојат инвидуалци земјоделци кои произведуваат органски производи. 
Најчесто произведуван органски производ е марула. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  ИЗ Стојан Узунов 

 
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Стојан Узунов 

Позиција: Производител 

Адреса:  

Web site:  E-mail: stojanuzunov@yahoo.com 

Тел: 0038976 407 750 Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Производство на органски киви, садници, аронија , рибизла, гоџи бери и брусница. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  ИЗ Илија Н. Ѓорѓиев 

 
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Илија Н. аорѐиев 

Позиција: Производител 

Адреса:  

Web site:  E-mail:  

Тел: 0038976 352226 Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Собирање на лековити билки и шумски плодови.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 

Компанија/Организација:  Ајхан-М 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Дињавир Јашров 

Позиција: Управител 

Адреса:  

Web site:  E-mail:  

Тел: 0038978 636 407 Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Одгледување на органски  овци и кози, јачмен и сончоглед.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 

Компанија/Организација:  ИЗ Драган Манев  

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Драган Манев 

Позиција: производител 

Адреса: Струмица 

Web site:  E-mail:  

Тел: 0038972-276-948 Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Одгледување на органски морков и пипер. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 

Компанија/Организација:  ИЗ Петре Бекиров  

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Петре Бекиров 

Позиција: собирач на билки 

Адреса:  

Web site:  E-mail:  

Тел: 0038970/885-129 Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Собирање на лековити билки и шумски плодови ( органски производи). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 

Компанија/Организација:  ИЗ Петар Димитров 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Петар Димитров 

Позиција: производител 

Адреса:  

Web site:  E-mail:  

Тел: 0038971/591-391 Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Одгледување и продажба на органска зелка и домат. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

 

Компанија/Организација:  ИЗ Бранко Којев 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Бранко Којев 

Позиција: Пчелар 

Адреса: Струмица 

Web site:  E-mail:  

Тел: 0038971 809-112 Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Производство на органски мед и прополис. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  ЕВРО-САДНИЦИ ДОО  Гевгелија 

 
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Дамјан Смилков 

Позиција: маркетинг/продажба 

Адреса: Гевгелија 

Web site:  E-mail: damjansmilkov@yahoo.com 

Тел: 0038978-212-128 Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Продажба на сертифицирани овошни садници. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  ФЕНИКС КА2 -Струмица 

 
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: аорги Рубелов 

Позиција: Управител 

Адреса: Струмица 

Web site:  E-mail: 1akfeniks@gmail.com 

Тел:  Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Нудиме органска боја за кошници за пчели со сите сертификати од ЕУ. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект: 

“Насърчаване на биологичното земеделие в трансграничния регион” 
2007CB16IPO007-2012-3-029 

 
Проекта е финансиран от  

 Европейския съюз , Програма за трансгранично сътрудничество между -  2007—2013,  
Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007 

 

www.eop-cbr.eu 

Компанија/Организација:  Нинекс 

 
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Горги Анчев 

Позиција: вработен 

Адреса: Струмица 

Web site:  E-mail:  

Тел: 0038978 /222 -041 Година на основање:  

Вид на организација: 
 

Мали и средни претпријатија                 Голема компанија            Фармер  
Подружница/ асоцијација                        Консултант                          НВО 
Претставник на Универзитет                 Претставници од образовни институции 

Големина на организацијата*:  < 10 вработени  11- 49  50 – 250  250 – 500 > 500  

 

Опис на организацијата: 
(краток опис на компанијата, главни активности, главни продукти/услуги и други  

релевантни информации) 

 
Производство на органски мед и јабонско јаболко. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


