ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП
На 13 май 2016 г., в с. Жеравна, 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.
Росица Пешева – Административен директор на БКДМП
членовете на УС в състав:
1.
Благой Ангелов - Управител на БЛАГОЙ АНГЕЛОВ - КОЛОРАДО ЕТ
2.
Димитър Янушев - Управител на ПАЛИСАНДЪР ООД
3.
Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД
4.
Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
5.
Недялко Христов - Управител на ХАРМОНТ ЕООД
6.
Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
7.
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
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1.

Регистър

2.

Общо събрание

3.
Предложения относно промени в Наредба №-1 от 30.01.2012 г. за
контрола и опазването на горските територии
4.

Международни прояви
-

Предложения ИАНМСП

-

Щанд IMM Кьолн

-

Търговски мисии Израел, САЩ
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5.

Фонд образование

6.

ЛТУ
6.1.

Среща студенти – работодатели, ЛТУ

6.2.

Писмо Декан на ЛТУ

7.

Закон за Браншовите организации

8.

Правилник за работа на УС на БКДМП

9.

Разни
9.1.
Светът на мебелите и Техномебел – съгласуване на отдаването на
безплатни щандове с ИЕЦ
9.2.

Търговци – производители: организация на събития

9.3.

Организиране на платени събития

9.4.
Представителството на БКДМП в Съвета на БО към БТПП и в
Националния съвет към АИКБ
9.5.

Представител в работната група за стандарт FSC /WWF

9.6.

Информация относно среща с БСЧП Възраждане

Председателят на БКДМП откри заседанието и представи дневния ред за
гласуване. Участниците единодушно гласуваха предложения дневен ред.
Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:
1.

Регистър

Г-н Господинов представи пред членовете на УС и КС проекта, на изготвената от
г-н Ивелин Желязков – юрист на АИКБ, наредба за регистър като уточни, че наредбата
в този вид няма задължителен характер и подлежи на допълнителни обсъждания,
коментари и предложения от страна на БКДМП.
Г-н Генов изказа своето виждане, че критериите за изготвянето на регистър
трябва да бъдат систематизирани и от части заимствани от този на Камарата на
строителите, с идеята да бъдат изяснени преследваните цели от създаването на
наредбата.
По взаимно съгласие, изготвената проектонаредба за Публичен регистър се прочете
гласно от г-н Господинов. След края на прочита беше дадена думата на членовете на
УС и КС за коментар.
Г-н Славов изказа мнение, че влизането в този регистър, трябва да бъде
придружено от стимул за участниците в него.
Г-н Христов предложи да бъдат разгледани директиви на ЕС, от които да бъдат
заимствани, както и да бъде организирана среща с Камарата на строителите на
България/КСБ/, както и да бъде проучена международната практика.
Бяха гласувани следните предложения:
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1.
Да бъде направено проучване на международната практика за срок от
един месец /до 13 юни 2016г./ от страна на БКДМП и лицето Ивелин Желязков –
юрист на АИКБ
2.
Провеждане на среща с представител на УС, на КСБ, с цел организиране
на среща с председателя. С поставената задача се ангажираха г-н Христов и г-н
Гатев
Единодушно бяха определени следните конкретни цели и възможности на наредбата,
които да се представят пред г-н Желязков:
1.
Задължителен характер на наредбата
2.
Възможност за налагане на санкции, за онези които не са включени в
регистъра
3.
Права и привилегии за фирмите, които се регистрират /напр. право на
участие в търговски мисии, изложения, панаири/
4.
Всички фирми, извън регистъра да бъдат проверявани от съответните
държавни институции и органи за извършваната от тях дейност, вкл. и към
БКДМП
5.
Да бъде изработена процедура за подаване на сигнали от гражданите
2.

Общо събрание

Г-жа Росица Пешева запозна присъстващите, с това че предстои изготвяне на
финансов отчет от КС на БКДМП и отчет на дейността от УС на БКДМП.
Единодушно се гласува следното:
1.
До 20 май 2016г. да бъде изготвен отчета за дейността от УС на БКДМП
2.
До 27 май 2016г. да бъде изготвен отчета за дейността от КС на БКДМП
3.
Да бъде отложена Срещата търговци – производители, плануваната за 03
юни 2016г. /по време на Общото събрание на БКДМП/ като организираната
среща да бъде като отделно събитие
4.
Да бъде организирана семинарна част в рамките на Общото събрание за
енергийна ефективност
3.
Предложения относно промени в Наредба №-1 от 30.01.2012 г. за
контрола и опазването на горските територии
Членовете на УС и КС обсъдиха писмото на г-н Симеон Йорданов. Г-н Янушев
изказа своето съгласие с писмото и поясни, че облата дървесина трябва да бъде
контролирана до входа на предприятието, тъй като на територията на предприятието и
на неговия изход вече не е обла дървесина, а материал.
Единодушно бяха взети следните решения:
1.
Писмото да се изпрати до всички заинтересовани организации, с молба
при съгласие с исканите промени да се подпишат съответните представители
2.
Писмото да бъде входирано в началото на м. юни
4.

Международни прояви

Г-жа Росица Пешева запозна членовете на УС и КС с провелата се среща с
ИАНМСП, по време на която финансирането на предстоящото, през 2017 г., изложения
– IMM Cologne, , Германия. По време на тази среща също е отправено предложение, от
страна на БКДМП, финансирането от страна на ИАНМСП да бъде за площ, а
самофинансирането от страна фирмите – участници да бъде изразходено за дизайн на
щанда.
Г-н Господинов предложи критериите за участие да бъдат изготвени от БКДМП.
Г-н Ангелов даде своето предложение за изготвянето на предварителен бюджет и
обявяване на таван на разходите по изграждането и дизайна на щанда.
Беше гласувана работна група за създаване на критерии, които да се изпратят към
ИАНМСП, в състав: г-н М. Генов; г-н Бл. Ангелов; Н. Христов; М. Гатев
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Бяха гласувани следните дестинации за търговски мисии и участие на щандове:
1.Израел – октомври 2016г., където да вземат участие до шест фирми, т.е.
Национален щанд – участие на международно изложение, единодушно „за“
2.САЩ – презентационно участие на бранша, единодушно „за“
3.Букурещ – участие на изложение BIFE – SIM, гласувано „за“, с един въздържал
се
4.Търговска мисия до Африка, гласувано „за“, с един въздържал се
5.Финансиране на експортен каталог (луксозно издание) – на хартиен вариант и
електронен носил - единодушно „за“
6.Търговска мисия до Скандинавските страни - единодушно „за“
5.

Фонд образование

Единодушно беше гласувана
Каназирева и г-жа Стойкова.
6.

работна

група

в състав:

г-жа Гигова, г-жа

ЛТУ

Членовете на УС и КС бяха запознати с постъпилото писмо – покана от г-н Живко
Гочев, Декан на Факултет „Горска промишленост“, ЛТУ, както и предстоящото на 19 май
2016г., по време на връчването на дипломите на студентите от ЛТУ. Коментирани бяха
варианти за организиране на срещи, както и варианти за разпространение на
информация за кариерния портал на сайта на БКДМП.
Гласувано бе с мнозинство, по време на събитието на 19 май 2016г., на
студентите от ЛТУ да бъдат раздадени рекламни материали на БКДМП, заедно с
информация за кариерния портал, както и г-н Васил Живков да представи възможности
за реализация в бранша чрез БКДМП.
7.

Закон за Браншовите организации

Г-жа Пешева представи пред членовете на УС и КС проект на Закон за
Браншовите организации, изпратен от страна на БТПП за становище и коментар.
Беше взето единодушно членовете на УС и КС да изпратят коментар до 19 май
2016.
8.

Правилник за работа на УС на БКДМП

Единодушно беше гласувано приемането на Правилника за работа на УС на
БКДМП да бъде отложено за следващия УС на БКДМП.
9.

Разни
9.1.
Светът на мебелите и Техномебел – съгласуване на отдаването на
безплатни щандове с ИЕЦ

Единодушно беше решено да се проведе разговор с ИЕЦ, където да се представи
нашето искане за предварително съгласуване за отдаване на безплатни щандове
9.2.

Търговци – производители: организация на събития

Решено беше единодушно да бъде организирана среща
Производители, след провеждането на Общо събрание на БКДМП
9.3.

Търговци

–

Организиране на платени събития

Г-жа Росица Пешева представи пред членовете на УС и КС възможността за
провеждане на три платени обучения, с комисионна от 30%
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Беше гласувано единодушно при организиране на платени събития с
партньорски организации процентът на комисионна за БКДМП да бъде не по-малък от
30 %
9.4. Представителството на БКДМП в Съвета на БО към БТПП и в Националния
съвет към АИКБ
Беше гласувано и прието единодушно следното:
- За представител на БКДМП в Съвета на БО към БТПП да бъде определен г-н
Васил Живков
- За представител на БКДМП в Националния съвет към АИКБ да бъде
определена г-жа Елица Ненчева
9.5.

Представител в работната група за стандарт FSC /WWF

Беше гласувано и прието единодушно представител в работната група за
стандарт FSC /WWF да остане г-н Ефтим Мутафов
9.6.

Информация относно среща с БСЧП Възраждане

Г-н Господинов запозна членовете на УС и КС с провелата се среща с БСЧП
Възраждане, които отправят покана към БКДМП за членство като мнението на всички
членове на УС беше на този етап да се въздържат от такова.
Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на
02.06.2016 г. в к.к. Албена

Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП

............................
/подпис/

Благой Ангелов

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

Димитър Янушев

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

Марин Генов

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

Митко Гатев

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

Недялко Христов

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

Слави Славов

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

Татяна Гигова

.....................................
/подпис/
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и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
Георги Сиренков
Денница Каназирева

Маргарита Стойкова

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

Протоколчик: ………………….
Деница Иванова
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