
За нас

„Интериор” ООД е създадена като семейна фирма през 1997 година. Собственик е инж.
Евелина Стойчева. Фирмата е собственик на търговската марка „Евиан - интериорни
салони”.

  

„Интериор” ООД започва дейността си като изключително представителство за град
Русе на мебелна фабрика „Карабулев” – гр.Плевен. В последствие продуктовата гама се
разширява до изделия на водещи български и италиански фирми за обзавеждане,
аксесоари за интериор, кухненски уреди за вграждане и механизми за мека мебел.

  

Член сме на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

  

Изключително удоволствие за нас е да Ви запознаем с основните направления в
интериора и обзавеждането с които разполагаме. 
 Голямото ни преимущество е в умелото комбиниране на възможностите на добри
производители в различни направления.

  

Благодарим на всичките ни клиенти и партньори, с които сме подбрали за Вас всичко
това, което ще видите в приложенията!

  

Инж. Евелина Стойчева

  

  Контакти
  

    
    -  Централен офис : гр. Русе,бул."Трети Март"№46, офис ет.1, evianruse@abv.bg  

  

 1 / 3



За нас

  

моб.тел.0888 741 409

  

    
    -  Шоорум мебели : гр. София, кв."Манастирски ливади", ул."Пирин" 79-А,
eviansofia@abv.bg   

  

  

моб.тел.0887 057 147

  

  

  

  

Проект  BG16RFOP002-2.073-11754-C01, финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Eропейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
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За нас

  

  

На 02.09.2020 г. „ИНТЕРИОР“ ООД стартира изпълнението на проект
BG16RFOP002-2.073-11754-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.073 -
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19. Бюджет на проекта: 10 000.00 лева от които 8
500.00 лева европейско и 1 500.00 лева национално съфинансиране. Средствата ще
бъдат вложени за разходи, необходими запреодоляване на недостига на средства или
липса на ликвидност,настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. /наеми
на складова база/

  

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал за
българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията
COVID-19. Резултати: изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на
микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

  

Начало: 02.09.2020 г.

  

Край: 02.12.2020 г.
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