
 
 

На 28.02.2022 г. „БГ МЕБЕЛ ИТС“ ЕООД сключи с ДФ „Земеделие“ административен 

договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура „МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ за изпълнението на проект „Закупуване 

на технологично оборудване за производство на мебели от ПДЧ за мебелен цех в гр. Гълъбовo, 

общ. Гълъбово, обл. Стара Загора”.  

Общата стойност на проекта е 268 510,20 лева, от които 169 161,42 лв. европейско и 18 

795,72 лв. национално съфинансиране и е с краен срок на изпълнение до 30.06.2023 г.  

Главната цел на проекта е насърчаване на предприемачеството на територията на общ. 

Гълъбово, въвеждане на иновативни и енергоспестяващи технологии за производство, 

разнообразяване към неземеделски дейностти в региона, създаване на възможности за заетост и 

повишаване на качеството на живот.  

След провеждане на процедура за определяне на изпълнители „Избор с публична 

покана“ съгласно изискванията, регламентирани в ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. ще 

бъдат закупени 1 брой пакеторазкройващ циркуляр, 1 бр. електрокар и 1 брой – електрически 

стакер (високоповдигаща палетна количка). След въвеждане в експлоатация на новото 

оборудване, дружеството очаква като резултат повишаване на ефикасността и ефективността 

при използване на материалите и консумативите в производството, намаляване на 

производствения брак, автоматизация на процесите, свързани с неефективен човешки труд и 

подобряване на енергийната ефективност и екологичния отпечатък на предприятието. По този 

начин „БГ МЕБЕЛ ИТС“ ЕООД освен, че ще изгради модерни производствени мощности и ще 

увеличи конкурентоспособността си, ще има и пряк принос към стимулирането и развитието на 

неземделски инвестиционни дейности в селска община като общ. Гълъбово.  

При изпълнението на АДБФП фирмата ще съблюдава принципите за добро финансово 

управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага 

принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на 

дискриминация и устойчиво развитие (защита на околната среда), насърчаване на заетостта и 

конкурентоспособността, както и ще спазва изискванията и приложимите правила за 

информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на 

изпълнявания проект съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата 

за информация и комуникация 2014-2020. 

 

АДБФП № BG06RDNP001-19.172-0005-C01 се изпълнява с финансовата подкрепа на 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 


