ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП
На 11.09.2015 г., в гр. Троян, се състоя заседание на Управителният съвет /УС/ на
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/.
На заседанието присъстваха:
Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП - Управител на ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ООД,
ГОДПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД, ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД.
Елица Ненчева – Изпълнителен директор на БКДМП;
членовете на УС в състав:
1. Васил Живков - Управител на ПРОДИЗ ООД
2. Димитър Янушев - Управител на ПАЛИСАНДЪР ООД
3. Мариана Иванова - Управител на ДИЗМА ООД
4. Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД
5. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
6. Недялко Христов - Управител на ХАРМОНТ ЕООД
7. Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
8. Стела Василева – Управител на СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ООД
9. Татяна Гигова - Управител на АРХИДЕЯ ООД
и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
1. Георги Сиренков - Председател на КС, Управител на ГЕОС МАШИНИ ЕООД и ИЗАБЕЛ ГС ЕТ
2. Денница Каназирева –Управител на АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД
3. Маргарита Стойкова – Управител на ЗОРА СТИЛ ООД
Почетен гост на заседанието беше г-н Стоян Стоянов - председател на предходния
мандат на УС на БКДМП.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Светът на мебелите и Техномебел
2. Бюджет на БКДМП и Техномебел България ЕООД
3. Годишна конференция
4. Сив сектор-мерки
5. Социална кампания
6. Сектор дървообработване-инициативи
7. Образование и кадри-инициативи
8. Работни комисии
9. Избор на изпълнителен директор на БКДМП и управител на Техномебел България ЕООД
10. Разни
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Председателят на БКДМП откри заседанието и представи дневния ред на заседанието за
гласуване, като участниците единодушно гласуваха предложения дневен ред.
Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:
1. Изложения Светът на мебелите и Техномебел 2016
1.1.

Договор и ценови условия

Г-н Господинов докладва пред присъстващите членове на УС за проведена среща с
представители на Интер Експо Център /ИЕЦ/ и за изпратен от тяхна страна проект на
договор с Техномебел ЕООД, като уточни, че условията по договора остават непроменени
спрямо тези от договора за 2015 г.
Г-н Господинов информира членовете на УС, че от ИЕЦ биха искали да започнат преговори
за плавно повишаване на цените на площта за „Светът на мебелите“, за да бъдат
изравнени с тези на Техномебел, като уточни, че цените към момента са 65 евро/кв.м за
Техномебел и 45 евро/кв.м за Светът на мебелите.
Г-н Слави Славов отправи предложение да се почерпи опит от румънското мебелно
изложение BIFE SIM, където цените за наем на площ са 90 евро/кв.м, но членовете на
румънската мебелна асоциация ползват отстъпка от 50%, т.е. 45 евро/кв.м.
Беше уточнено, че цените на наемна площ на Пловдивския панаир са приблизително 41
евро/кв.м., което би могло да бъде допълнителен довод за преговор с ИЕЦ.
Г-жа Маргарита Стойкова изказа мнение, че последните две години изложбените зали са
пълни, което води и до по-голям приход на ИЕЦ.
Г-жа Елица Ненчева информира присъстващите, че в рамките на предишни срещи ИЕЦ са
споделили, че това са минималните цени, които могат да предложат и под които не могат
да паднат.
1.2.

Работно време

Г-н Марин Генов поиска при последващи срещи с ИЕЦ да бъде коментирано работното
време на изложението и да се постави забрана за разглобяване на щандове в рамките на
работното време на изложението през последния ден.
1.3.

Реклама и визия

Г-н Господинов докладва, че ИЕЦ са изпратили рекламната визията на изложенията, която
остава същата като тазгодишната, като единствено е променен фона.
Г-н Марин Генов направи предложение да бъде обсъдено с ИЕЦ, рекламата да бъде
насочена и към клиенти от хотелиерския и ресторантьорския бизнес.
1.4.

Отваряне на зала 4

Бяха обсъдени възможностите за отваряне на зала 4 за мебелни експонати.
Г-н Васил Живков предложи да бъде проверено дали ИЕЦ ще предложат цени за наем на
площ, идентични на тези в зали 5 и 6 на Светът на мебелите.
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Г-жа Ненчева информира, че по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ще има възможност да бъдат финансирани участия на национални изложения и програми
за насърчаване на купувачи.

По т.1 единодушно бе взето решение Работната група, отговорна за двете
изложения и г-жа Елица Ненчева да проведат среща с ИЕЦ, на която да се
коментират следните въпроси:





да не се покачват цените за наем на площ на Светът на мебелите;
условия за отваряне на зала 4;
работно време на Светът на мебелите и Техномебел;
рекламната кампания да бъде насочена и към хотелиери и ресторантьори.

Г-н Господинов призова да бъде продължена традицията членовете на УС и КС да наемат
щанд на изложението.
2. Бюджет на БКДМП и Техномебел България ЕООД
Г-н Митко Гатев представи основни пера на индикативен бюджет /приложение към
настоящия протокол/.
Бяха отправени следните предложения:
-

Да се изготви балансиран бюджет /предложено от Н.Христов/;
Да се заложат разходи за наем на по-голям офис и нов служебен автомобил
/предложено от М.Иванова/

Членовете на УС приеха за сведение представения проект, като се взе единодушно
решение в рамките на следващото заседание на УС да бъде представен подробно разписан
бюджет за 2016 г., като членовете на УС да предоставят предварително своите
предложения.
3. Годишна конференция
По т. 3 от дневният ред, единодушно бяха взети следните решения:
 Годишната конференция да се проведе на 27 ноември 2015 г.
 Темата на конференцията да бъде „Конкурентоспособност на вътрешния и външния
пазар“
 Да бъдат връчени Годишни награди на БКДМП със следните категории:
Инвеститор на 2015 година
Износител на 2015 година
Иновация на 2015 година
Най-бързо развиваща се фирма на 2015 година
Корпоративно и социално отговорно предприятие
Най- добър уебсайт на 2015 година
Най-активен нов член на БКДМП за 2015 година


Екипът на БКДМП да направи проучване и да събере оферти за провеждане на
конференцията в Пловдив, Велико Търново или Хисаря, като гласуването на място
за провеждане да се осъществи по електронна поща.
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4. Сив сектор – мерки
Г-жа Елица Ненчева направи въведение за извършените от предходния УС дейности по
отношение на борбата със сиви сектор и че към момента най-реализируема мярка би била
създаване на регистър на предприятията в бранша.
Г-н Господинов докладва за проведени срещи между БКДМП и предприятия от регионите
на Плевен, Русе и Ямбол. Като основен проблем, пред който са изправени фирмите е
сивият сектор.
Той информира, че са предприети действия за организиране на официална среща с
министър-председателят на Р България – г-н Бойко Борисов, на която да бъде обсъдено
предложението за създаване на регистър на фирмите в бранша, като мярка за борба със
сивия сектор.
5. Социална кампания
Г-жа Елица Ненчева представи пред присъстващите идеята да се организира социална
кампания, чрез която да се популяризира бранша. Чрез кампанията да се дарят на мебели
на нуждаещи се, като тя би могла да се проведе в рамките на определено събитие или като
помощ в следствие на бедствие.
Членовете на УС взеха решение да бъде проведена среща със Национално сдружение на
общините в Република България /НСОРБ/, които да бъдат евентуален партньор при
организиране на кампанията.
6. Сектор дървообработване
Г-н Галин Господинов информира присъстващите за проведена среща с Консултативния
съвет към БКДМП относно комуникацията и взаимодействието с Камарата. Той информира
за изпратено до Министерството на земеделието и храните писмо от г-н Калин Симеонов
/председател на КС/, което не е било предварително съгласувано с БКДМП. Също така,
съобщи за проведена среща с г-н Джоков /член на КС/ във връзка с негово писмо относно
необходимостта за предприемане на мерки срещу това, че държавното регулиране не
поставя на равни начала всички фирми в сектора. В рамките на тази среща г-н Господинов
е отправил предложение да се работи в посока създаване на регистър на договорите от
тръжните процедури.
Г-н Димитър Янушев поясни, че търговете, които се провеждат са с явно или тайно
наддаване. Директорите на държавните предприятия в зависимост от близостта си с
определени фирми имат възможността да манипулират тръжните процедури. Практикува се
налагане на санкции на фирми, които не са приближени, като се взимат банковите
гаранции.
Г-н Янушев изказа своето мнение, че тръжните условия трябва да се определят от
Изпълнителната агенция по горите и да бъдат еднакви за всички държавни предприятия.
Г-жа Елица Ненчева докладва, че всяка информация постъпила в Камарата, касаеща
дървообработващата промишленост и Консултативния съвет се изпраща в срок по е-мейл
до председателя на КС и неговите членове, но към момента няма регистрирана активност
от тяхна страна.
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Тя информира, че в началото на м.октомври предстои посещение на представител на
Европейската комисия, в качеството си на главен администратор за горската и свързани с
нея индустрии. Планирано е провеждане на срещи с него и посещение на фабрики, в
рамките на които представителите на сектора могат да споделят своите проблеми и
предложения.
Г-жа Ненчева сподели, че г-н Палешутски – управител на фирма „Средна гора“ АД, се е
свързал с нея относно проблемите със сертифицирането на горските стопанства. По
информация от Министерството на земеделието и храните, към настоящия момент са
сертифицирани около 25% от стопанствата. Г-н Палешутски е информирал г-жа Ненчева,
че ще обсъди проблема с депутати от Народно събрание и би искал да съгласува дали да
бъде от името на Камарата. Членовете на УС единодушно взеха решение да подкрепят
инициативата на г-н Палешутски.

7. Образование и кадри
Г-жа Ненчева докладва, че на 25.08.2015г. е проведена среща със заместник – министъра
на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева, с участието на фирми членове на
Камарата и директори на професионални гимназии – асоциирани членове на БКДМП.
По време на срещата са разисквани следните теми:
 Планов прием - предложения, които биха помогнали, облекчили и дали резултат при
приема на ученици в професионалните гимназии
 Промени в нормативни документи
 Учебно съдържание
 Дуално обучение
Г-н Васил Живков, който също е присъствал на срещата в МОН, сподели, че възможните
варианти е да се мине към защитени професии, да се ограничи приема в езиковите
гимназии и система на дуално образование.
По време на срещата г-жа Ненчева
популяризиране на професията.

е

предложила

да

се

направи

кампания

за

Г-н Живков информира, че за проблема е необходимо да се изиска среща с Комисията по
образованието и науката към Народно събрание на Република България, с цел обсъждане
на проблеми по отношение на кадрите и професионалното образование в бранша.
Той предложи да се изискат актуализация на учебните планове и по-атрактивни имена на
специалностите. Също така, трябва да се извърши проучване какъв брой и какви точно
специалисти са необходими на бранша.
Г-жа Ненчева сподели, че в следствие на проведените срещи с фирми в гореспоменатите
региони, са взети следните решения:



Фирмите в Плевен са взели решение да създадат сдружение и да създадат
специален фонд за образование.
Фирмите в Ямбол са получили подкрепа от местната власт за финансиране на
кампания за популяризиране на професията.

Г-жа
Ненчева
информира,
професионалните гимназии.

че

има

фирми,

които

самостоятелно

подпомагат
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Г-жа Татяна Гигова отправи предложение бизнеса със собствени средства да подпомогне
създаването на частно училище и бази за професионално образование, което би могло да
се реализира и чрез публично-частно партньорство.
Тя предложи също така при възможност БКДМП да участва в проекти, финансирани със
средства от ЕС за професионално образование.
Г-н Господинов отправи предложение да се потърсят частни училища, с които да се
преговаря да отворят професионални паралелки.
Г-жа Маргарита Стойкова предложи при възможност да се изиска ограничаване на бала за
прием в езиковите гимназии, за да може останалите бройки да разпределят към
професионалните гимназии.
Г-жа Стела Василева изказа мнение, че в момента няма връзка между училищата и бизнеса
и е необходимо бизнеса да отиде в училищата и да споделят опита си с учениците и какви
възможности предлага професията. Също така, би могло да се презентира изработката на
продукт.
Г-н Васил Живков отправи предложение да се организира среща между УС на БКДМП и
ръководството на ЛТУ.
Г-жа Татяна Гигова отправи предложение да бъде създадена вътрешна база данни за
некоректни и нелоялни служители, която да може да се ползва от членовете на БКДМП.
Членовете на УС решиха екипът на БКДМП да проучи интереса на членове от създаване и
поддържане на такава база данни.
По т.7 от дневния ред се взе решение Работната група за образование към УС да направи и
обобщи предложения за решаване на проблемите, които да се съгласуват от останалите
членове на УС. След като са изготвени и съгласувани предложенията да се изиска среща с
Комисията по образованието към НС.
8. Комисии към УС на БКДМП
Г-н Галин Господинов представи създадените към УС на БКДМП работни комисии и
отговорните участници в тях. Г-жа Денница Каназирева беше включена към Комисиите по
образование и човешки ресурси и Комисията за работа с браншови организации. По
желание на г-н Митко Гатев, той беше допълнително включен в Комисията за работа с
държавни институции с цел работа по създаване на официален регистър с фирми от
бранша.
Комисиите бяха определени, както следва:
- Медии и медийна политика: г-н Г.Господинов, г-н В.Живков и г-н М.Генов;
- Регионална политика: г-жа Ст.Василева, г-н Сл.Славов, г-жа М.Иванова, г-н
Г.Господинов, г-н Н.Христов и г-н Бл.Ангелов;
- Международна дейност: г-н Г.Господинов, г-жа Т.Гигова и г-н М.Генов;
- Държавни институции: г-н Г.Господинов, г-н Бл.Ангелов и М.Гатев;
- Работа с браншови организации: г-н Н.Христов, г-н М.Генов и Д.Каназирева;
- Европейски програми: г-жа Т.Гигова и г-н Н.Христов;
- Образование и човешки ресурси: г-н В.Живков, г-жа Т.Гигова, г-жа М.Иванова и
Д.Каназирева;
- Дърводобив и дървообработване: г-н Д.Янушев;
- Качество/сертифициране: г-н В.Живков, г-н Бл.Ангелов и г-н Н.Христов;

Стр. 6 от 9

-

Изложби СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ и ТЕХНОМЕБЕЛ: г-н Г.Сиренков, г-н Бл.Ангелов
и г-н В.Живков;
Търговци-производители: г-жа М.Иванова, г-н Сл.Славов и г-н М.Генов;
Икономическа: г-н М.Гатев.

9. Избор на изпълнителен директор на БКДМП и управител на Техномебел
България ЕООД
Членовете на УС единодушно избраха за изпълнителен директор на БКДМП и управител на
Техномебел България ЕООД г-жа Елица Ненчева.
10.Разни
10.1. Предложение за създаване на рекламен пакет
Г-жа Елица Ненчева представи идеята за създаване на рекламен пакет, чрез който фирми
доставчици на материали и машини биха могли да се рекламират чрез спонсорство за
създаване на рекламен клип за бранша и календар на БКДМП. В зависимост от
спонсорството, на доставчиците ще бъде предоставена възможността да поставят своето
лого в рекламния клип и календара и чрез тяхното разпространение ще популяризират
фирмата си.
10.2. График с дейности на БКДМП
Г-жа Елица Ненчева представи пред членовете на УС и КС изготвен график с планираните
събития, които ще бъдат организирани от БКДМП. Също така, уточни че се очаква и нов
проект на ИАНМСП, по който евентуално може да отправят предложения за организиране
на прояви.
10.3. Интернет сайт на БКДМП
Беше представена инициатива сайтът на Камарата да бъде модернизиран и актуализиран с
цел да бъде по-атрактивен.
10.4. Съвместен проект с дизайнерска група „Черга“
Г-н Господинов представи идеен проект, който да бъде изпълнен съвместно с дизайнерска
група „Черга“. Целта на проекта е създаване на дизайнерски прототип на мебелен продукт,
чрез който да се брандира бранша.
10.5. Партньорство с немска консултантска организация Юник
Г-жа Ненчева докладва за осъществена среща с представител на немска консултантска
организация Юник, която е подкрепена от немското правителство и Германския институт за
външна търговия. От страна на организацията е изразено желание за сътрудничество в
съвместни проекти за подобряване на капацитета на БКДМП и ефективно взаимодействие с
държавните институции. Също така, проявяват интерес за партньорство по конкретна
проектна идея – създаване на структура подобна на БКДМП в Казахстан със съдействието
на експерти от Камарата.
10.6. Партньорство с американската организация SP Consult
Г-жа Ненчева информира членовете на УС за установен контакт с американската
организация SPI Consult, с която са обсъдени различни инициативи и възможности за
финансиране на различни двустранни проекти в областта на образованието и
интернационализацията.
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10.7. Кампания „Защо съм член на БКДМП?“
Г-жа Ненчева представи кампанията „Защо съм член на БКДМП?“, която екипът на БКДМП е
предприела с цел привличане на по-голяма членска маса. Целта е управителите на
фирмите-членове на БКДМП да представят ползата си от членство в Камарата.
10.8. Подписване на документи, изискващи подписи на всички членове на УС
В рамките на заседанието беше подписано споразумителен протокол за Минимален
осигурителен доход за 2016 г., между БКДМП и ФСОГСДП. Беше решено при последващо
подписване на такъв тип документи, това да се извършва по електронен път.
10.9. Участие на представител на БКДМП в търговски мисии
Беше обсъдено финансирането на участие на член на екипа на БКДМП в организирани
търговски мисии, където Камарата не е допустима за финансиране. Беше предложено да се
запитват участниците в мисията дали биха желали да си поделят разхода за пътуването на
представител на БКДМП, като при отказ тези средства да бъдат поети от Камарата.
Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на 23.10.2015
г. в гр. София
Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП

............................
/подпис/

Васил Живков

.....................................
/подпис/

Димитър Янушев

.....................................
/подпис/

Стела Василева

.....................................
/подпис/

Мариана Иванова

....................................
/подпис/

Марин Генов

.....................................
/подпис/

Митко Гатев

.....................................
/подпис/

Недялко Христов

.....................................
/подпис/

Слави Славов

.....................................
/подпис/
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Татяна Гигова

.....................................
/подпис/

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
Георги Сиренков - Председател на КС

.....................................
/подпис/

Денница Каназирева

.....................................
/подпис/

Маргарита Стойкова

.....................................
/подпис/

Изготвил протокола:
Росица Пешева

....................................
/подпис/
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