ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП

На 21 септември 2018 г., в с. Спанчевци, 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
Мирослава Симеонова – Мениджър събития, БКДМП
членовете на УС в състав:
1. Недялко Христов – Управител на ХАРМОНТ ООД
2. Павел Димов – Управител на МОС КОНСУЛТ ООД
3. Симеон Йорданов – Съдружник на Д.О.М. ЕХ ООД
4. Татяна Гигова - Управител на АРХИДЕЯ ООД
5. Елена Желязкова – Представител на ДИАЛОГ ЕООД
6. Стела Василева – Управител на СТЕЛЛА 97 Велинград ЕООД
членове на КС в състав:
1. Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД
Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1.

Професионално образование

1.1. Предложения на Комисията по ПО – прикачен файл изпращам информация
от проведена скайп среща на комисията с предложения и идеи.
1.2. ЛТУ – откриване на учебната година.
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2.

Светът на мебелите и Техномебел – информация относно проведена

среща на комисията по изложенията с представители на ИЕЦ.
3.

Дървообработване – информация относно проведена среща в МЗХГ и

активност на консултативния съвет
4.

Национален щанд Кьолн.

5.

Годишна конференция – теми, програма, спонсори.

6.

Конкурс изпълнителен директор.

7.

Други

Председателят на БКДМП откри заседанието и представи дневния ред за гласуване.
Участниците единодушно гласуваха предложения дневен ред.

1.

1.1.

Професионално образование

Предложения на Комисията по ПО – прикачен файл изпращам информация от
проведена скайп среща на комисията с предложения и идеи.

Г-н Димов запозна участниците в заседанието с предложенията взети по време на
проведения конферентен разговор на комисията по Образование, посочени в
приложение 1 и представи статистика относно броя ученици в професионалните
гимназии и ученици обучаващи се по дуална система.
Бяха предоставени за преглед учебници от швейцарски професионални гимназии,
обучаващи по дуална система.
В следствие на представената информация, членовете на УС взеха единодушно
решение

да

17.11.2018г.

се
в

проведе
гр.

Кръгла

Пловдив.

На

маса

за

събитието

професионалното
да

се

поканят

образование

на

директорите

на

професионалните гимназии и други потенциални гимназии, представители на МОН,
швейцарския проект DOMINO, фирми от бранша. Целта на събитието е да се обсъдят
възможности за подпомагане развитието на професионалното образование. Като
разходите на директорите да бъдат за сметка на Камарата.
1.2.

ЛТУ – откриване на учебната година.
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Г-жа

Пешева

запозна

присъстващите

с

предстоящото

събитие

„Запознаване

с

професията“, което има за цел да задържи интереса на младите студенти в бранша, като
им покаже възможностите за реализация в бранша. Г-жа Пешева отправи покана към
участниците за присъствие по време на събитието, като г-жа Василева и г-н Йорданов.
2.

Светът на мебелите и Техномебел – информация относно

проведена среща на комисията по изложенията с представители на
ИЕЦ.

Г-н Димов и г-н Гатев запознаха участниците с проведената среща с представители на
ИЕЦ относно изложенията Светът на мебелите и Техномебел. По време на срещата са
обсъдени промени в договора относно цената за изграждане на стандартен щанд, която
е увеличена от 18 на 20 евро и промяна в отстъпките, които да се определят на следните
стъпки: до 50 кв.м, от 51 до 100 кв.м и над 101 кв.м. . Отстъпката за Техномебел за наем
площ над 150 кв.м отпада. По време на срещата е взето решение в договора да се
включи клауза за предоставяне на информация, относно регистрираните участници в
изложението. Договорено е за следващото изложение форматът за регистрация да бъде
безплатен вход с предварителна регистрация и 10лв. платен вход за посетители, които
не желаят да се регистрират.
Промяна също така ще има в работното време – удължава се с един ден – четвъртък,
петък, събота и неделя.
Комисията информира, че следва допълнителна среща за уточняване на рекламата и
маркетинговото позициониране на изложенията.
Също така, г-н Гатев информира, че тази година няма да има промяна в името на Светът
на мебелите, като тази стъпка ще се предприеме по-скоро, когато се пристъпи към
разделение на изложенията.
3.

Дървообработване – информация относно проведена среща в

МЗХГ и активност на консултативния съвет
Г-н Йорданов информира участниците за провелата се среща с представители на МЗХГ
относно промяна в НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности
в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти.
Г-н Йорданов заяви, че комисията по дървообработване не е активна и е необходимо да
се предприемат мерки за промяна.
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В тази връзка Управителния съвет взе решение да се изпрати съобщение до членската
маса относно активността на Консултативния съвет.

4.

Национален щанд Кьолн.

Г-жа Пешева информира участниците в срещата, че тази година ИАНМСП няма да
финансира национално участие на IMM Кьолн и БКДМП е стартирала организация на
национален щанд на изложението, като фирмите ще финансират сами участието си.
Фирмите ЕТ Елимекс - Иван Радевски, Летиция Мебел ООД, КАН Учтехспорт България
ООД, Мебекс ЕООД ще участват, като изложители на националния щанд. Очаква се
отговор за потвърждение за участие от няколко фирми.
5.

Годишна конференция – теми, програма, спонсори.

Г-жа Пешева информира участниците, че събитието ще се проведе в хотел Санкт
Петербург, гр. Пловдив, на 16.11.2018г., както бе решено.
В процеса на дискусия Управителния съвет реши преди Годишната конференция да се
създаде Морален кодекс срещу сивата икономика, който да бъде изпратен до членовете.
Г-н Симеон Йорданов предложи да се покани представител на ИАГ, който да представи
предстоящи промени в нормативните уредби, касаещи сектор дървообработване.
Членовете на УС предложиха и гласуваха единодушно следните теми, които да бъдат
представени по време на Конференцията:
-

Сива икономика

-

Промени в нормативните уредби, касаещи сектор дървообработване.

-

Професионално образование

Г-жа Росица Пешева информира участниците, че за момента имаме една фирма кандидат
спонсор за ГК и помоли присъстващите за съдействие. Г-н Димов заяви, че ще съдейства
с Procredit bank. Г-н Господинов заяви, че ще предостави контакт на фирма, имаща
интерес за участие с презентационна маса.
6.

Конкурс изпълнителен директор.

Управителния съвет взе решение да се организира конкурс за избор на изпълнителен
директор на БКДМП. Г-жа Пешева представи длъжностната характеристика на предния
изпълнителен

директор.

Участниците

взеха

решение

изпълнителния

директор

да
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отговаря на изискванията поставени в длъжностната характеристика, като допълнително
бяха предложени следните критерии:
 Висше образование – бакалавър, магистър
 Владеене на английски език бизнес ниво и втори чужд език
 Професионален опит над 5 години трудов стаж
 Управленски и житейски опит
 Опит в работата с обществени и държавни институции
 Опит в организиране на събития
 Опит в изпълнението и ръководенето на проекти и програми финансирани от ЕС и
други източници на финансиране.
 Предприемаческо мислене
 Социални умения
 Адекватност към фирмената култура
 Работа в екип
 При кандидатура да представи, мотивационно писмо и концепция за развитие на
Камарата.
Г-н Господинов предложи да се наеме агенция за подбор на персонал, която да извърши
предварителния подбор. Като информация относно търсенето на изпълнителен директор
да бъде официално публикувана и на сайта на БКДМП.
Членовете на УС единодушно решиха интервютата да се проведат на 3 етапа, като за
целта ще бъде сформирана Комисия с членове – Павел Димов, Марин Генов, Таня
Гигова, Галин Господинов, Маргарита Стойкова / резерва Стела Василева/ и г-н Митко
Гатев – резерва.
Първи етап включва подбор от агенцията – предложения до 7, но не по-малко от 5
кандидата. Втори етап включва интервю с комисията – избор на минимум 3 –ма
кандидата. Трети етап включва интервю с УС и КС на БКДМП.
7. Други
7.1.

Нов член.
Г-жа Пешева информира членовете за кандидатурата за членство на фирма
Топал ЕООД, гр. Негован. Всички членове единодушно приеха фирмата.

7.2.

Внос на работници от трети страни
Г-н Господинов предложи на УС Камарата да включи в дейностите си нова
услуга – съдействие за намиране на канали и подкрепа за наемане и внос на
работна

сила

от

държави

извън

Европейския

съюз.

Членовете

на

УС

единодушно приеха предложението.
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7.3.

Софтуер за организация на работата на екипа на БКДМП и достъп до
информация от страна на УС.
Г-н Димов запозна присъстващите с офис система за работа 365, с годишен
абонамент около 1200 лв. Офис системата за работа дава възможност
членовете на УС и КС да имат достъп до информацията в офиса, която се
изготвя от екипа. Членовете на УС единодушно взеха решение да се закупи
тази система.

7.4.

Представител на БКДМП в EFIC.
Г-жа Пешева информира Управителния съвет относно предстоящите срещи на
EFIC – Конфедерация на европейската мебелна индустрия, в която БКДМП
членува. Г-жа Пешева заяви необходимостта от участие на представител на
Камарата, тъй като се обсъждат важни въпроси и теми касаещи бранша. Г-жа
Пешева

предложи

г-н

Васил

Живков,

управител

на

Продиз

ООД.

Управителният съвет единодушно реши г-н Живков да бъде представител, при
негово съгласие, като ще информира г-н Господинов относно провелите се
срещи.
Следващото събрание бе решено да се проведе на 26 октомври 2018 г., с. Боженци.

Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП

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

Недялко Христов

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

Павел Димов

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

Митко Гатев

.....................................
/подпис/
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Симеон Йорданов

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

Елена Желязкова

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

Татяна Гигова

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

Стела Василева

.....................................

/подпис/

Марин Генов

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

Изготвил: ……………………….

Мирослава Симеонова
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