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Проект  „Увеличаване на потенциала за конкурентно и ефективно производство, чрез 

модернизация на технологиите в „Енеркемикал” ООД., финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

 

ДО: 

 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ  

ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН 

КОПИЕ ДО: 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ГР. ПЛЕВЕН 

КОПИЕ ДО: 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с регистрационен номер BG16RFOP002-2.001-0914-C01 и съгласно Ръководството за 

изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” имам удоволствието да ви поканя на 

заключителна  пресконференция, която ще се състои на 26 Юни 2017 г. в гр. Белене, ул. 

„България” №74 от 10,00 часа. На пресконференцията ще бъдат представени резултатите от 

проекта, доставеното оборудване, демонстрация на закупените по проекта машини.  

 

Приложение: ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ПРОЕКТ  BG16RFOP002-2.001 -0914– С01 „Увеличаване на потенциала за конкурентно и 

ефективно производство, чрез модернизация на технологиите в „Енеркемикал” ООД ” 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение 

Тихомира Лазарова 

Ръководител проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/


   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  „Увеличаване на потенциала за конкурентно и ефективно производство, чрез 

модернизация на технологиите в „Енеркемикал” ООД., финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ  

BG16RFOP002-2.001 -0914– С01 „Увеличаване на потенциала за конкурентно и ефективно 

производство, чрез модернизация на технологиите в „Енеркемикал” ООД ” 

 

 

 

 

 

Организатор: „Енеркемикал” ООД 

Петък, 26 Юни 2017 г., начало 10,00 часа 

Място за провеждане: Административната част на „Енеркемикал” ООД, гр. Белене, ул. 

„България” №74 

 

 

Ход на пресконференцията: 

09,30-10,00- регистрация; 

10,00-10,15- Откриване на пресконференцията от Ивайло Богданов Георгиев- Управител на 

„Енеркемикал” ООД; 

10,15-11,00- презентация, представяща изпълнените дейности и постигнатите резултати, от 

ръководителя на проекта г-жа Тихомира Лазарова 

11,00-11,30- демонстрация на работата на закупените по проекта машини и оборудване 

11,30- финал на пресконференцията 

 

 

 

 

Участници- общ брой- около 60  

- Представители на УО; 

- Представители на ОИЦ; 

- Представители на МСП от региона; 

- Представители на местните медии; 

- Представители на местната власт; 

- Представители на Бенефициента и Екипа за управление на проекта 
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