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До 
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Дата: 01/07/2015 
 

 
Предмет: ПОКАНА за учество на семинар „Обврски кои произлегуваат од законодавството за 

управување со отпад и предизвици за малите и средни претпријатија за добро управување со 
отпадот“ 

 
 
Почитувани, 
 
Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на семинарот за 

управување со отпад, со наслов „Обврски кои произлегуваат од законодавството за управување со отпад и 

предизвици за малите и средни претпријатија за добро управување со отпадот“ кој ќе се оддржи на 9 ти 

јули 2015 година (четврток) во просториите на Хотел Сириус во Струмица со почеток во 10ч. 

 

Целта на семинарот е да презентира информации за придобивките од добро управување со отпадот 

во малите и средни претпријатија, како и законодавството за управување со отпад , при што ќе се фокусира 

на обврските кои произлегуваат од законодавството и како полесно компаниите да се усогласат со 

законските обврски кои произлегуваат од ова законодавство. 

 

 Семинарот се организира во рамките на проектот „Промоција на практики за управување со отпад 

и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион“, Реф.бр. 2007CB16IPO007-2012-3-026, а се 

имплементира од Центар за климатски промени – Гевгелија и Сојузот на производители на еколошка 

енергија – БГ, со финансиска поддршка на ИПА програмата за прекугранична соработка Македонија – 

Бугарија, 2007CB16IPO007. 

 

Главната  цел на проектот е да обезбеди техничка помош на малите и средни претпријатија за 

подобро искористување на енергенсите и воведување на добри практики за управување со отпадот кои ќе 

овозможат подобра конкурентост и зголемување на извозната ориентираност кај компаниите како и 

намалување на негативните ефекти врз животната средина. 

 

Со цел успешна организација на настанот Ве молиме Вашето присуство најавете го најдоцна до 7ми 

јули 2015 година (вторник), на следната е-маил адреса: ckp.gevgelija@gmail.com или телефонски 078/344-

905. Во прилог на поканата Ви го доставуваме дневниот ред од семинарот. 
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Се надеваме дека ќе ја прифатите нашата покана и ќе бидете дел од овој настан! 

 

Срдечен поздрав,             

           

Фана Христовска,  
Претседател, 

ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 


