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от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на документа се носи от „КАМ - 919” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ - 919 ЕООД“ 

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001: „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО 
БЕНЕФИЦИЕНТ „КАМ – 919“ ЕООД 

 

На 4 май 2018 г. от 13:00 часа се проведе първата пресконференция по повод 
изпълнението на проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ - 919 ЕООД“ по програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ 2014-2020, изпълняван от едно от водещите предприятия в региона – 
„КАМ - 919“ ЕООД. 

Управителят на дружеството – г-н Крум Мандуров представи основните дейности, 
планирани за 18-месечния период на изпълнение по проекта. Участие в проведеното събитие 
взеха представителите на ОИЦ – Пловдив, служители на компанията, партньори и други 
заинтересовани лица. 

Повече за информация за проекта и предприятието можете да намерите на нашата страница или се 
свържете с Ръководителя на проекта на посочените по-долу контакти. 

 
 

ЗА КОНТАКТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ: 
Дарина Делчева – Ръководител проект 
ул. „Коматевско шосе“ № 314,  
гр. Пловдив, България 
Tel.: + 359 887 625 846, Fax: + 359 32 691338 
E-mail: d.delcheva@kam919.com 
Web: www.kam919.com 
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Снимки от проведената първа пресконференция на дата 04.05.2018 г. 
по проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ - 919 ЕООД“,  

изпълняван от бенефициента КАМ - 919 ЕООД 
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