ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП
На 25.03.2016 г., в гр. Шумен, 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. Мариана Иванова - Управител на ДИЗМА ООД
2. Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД
3. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
4. Недялко Христов – Управител на ХАРМОНТ ООД
5. Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
6. Стела Василева – Управител на СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ООД
7. Татяна Гигова - Управител на АРХИДЕЯ ООД

Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Светът на мебелите и Техномебел
1.1. Работилница
1.2. НВР
1.3. Конкурс за рисунка
1.4. Рекламен бюджет
1.5. Избор на дати за следващото издание на изложенията
2. Избор на работодателска организация
3. Регистър
4. Правилник за работа на УС на БКДМП
5. Разни
5.1. Нови членове
5.2. Служебен автомобил
5.3. Търговци – производители: организация на събития
5.4. Конференция ЛТУ
5.5. Експортен каталог
5.6. Организационни

Председателят на БКДМП откри заседанието и представи дневния ред на заседанието за
гласуване, като участниците единодушно гласуваха предложения дневен ред.
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Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:
1. Изложения Светът на мебелите и Техномебел 2016
На присъстващите членове на УС и КС бяха предоставени за информация скици със заетите
към момента площи на двете изложения.
1.1.

Работилница

На присъстващите членове на УС беше предоставен проект на бюджет за посещението на
ученици от професионалните гимназии, с график на посещенията. Бюджета беше одобрен
и гласуван единодушно „за“ от членовете на УС.
Беше решено наименованието на събитието да бъде „Учебна работилница“ под патронажа
на БКДМП.
Членовете на УС бяха информирани относно получени оферти за рекламните материали.
Бяха обсъдени организационни въпроси, като координатор на организацията беше решено
да бъде г-н Мерджанов, който ще бъде ръководител на щанда.
1.2.

НВР /Програма за насърчаване посещението на търговци/

Г-жа Пешева информира присъстващите членове за записалите се търговци в програмата.
Беше обсъдено и взето решение да се провери възможността Програмата и бюджета за нея
да бъде управлявана изцяло от БКДМП.
1.3.

Конкурс за рисунка

Г-жа Пешева информира, че към момента в офиса на БКДМП са постъпили към 200 бр.
рисунки на ученици от цялата страна.
Беше взето решение да се обсъди с дизайнерска група „Черга“ каква е възможността те да
оценят рисунките и да излъчат победители.
Беше решен бюджет за наградния фонд – 150 лв. за таблет и 60 лв. за пуф/барбарон.
1.4.

Рекламен бюджет

Г-н Марин Генов информира относно проведена среща с представители на Интер Експо
Център относно разпределянето на рекламния бюджет.
Беше взето единодушно решение за следващото издание на изложенията обсъждането на
рекламния бюджет с ИЕЦ да стартира през м.ноември тази година.
1.5.

Избор на дати за провеждане на изложенията през 2017 г.

Беше решено единодушно периода на следващото издание на „Светът на мебелите“ и
„Техномебел“ през 2017 г. да бъде в периода 24 – 28 април 2017 г. /понеделник – петък/.

2. Избор на работодателска организация
Г-н Галин Господинов информира, че от страна на БСК, БТТП и АИКБ в отговор на наши
писма са отговорили положително на всички поставени от БКДМП изисквания.
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Беше гласувано и взето единодушно решение мандата на национално представена
работодателска организация, която да представлява БКДМП на Националния съвет за
тристранно сътрудничество да бъде връчен на Асоциацията на индустриалния капитал в
България.
3. Регистър на фирмите от сектора
Беше решено единодушно да бъде изпратено писмо до г-н Ивелин Желязков, адвокат към
АИКБ, в което да бъдат предложени следните критерии за включване в нормативен
документ за регистър на фирмите от бранша:
Да има регистрирана фирма с основна дейност „производство на мебели“;
Да нямат ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и задължения за
задължителни осигурителни вноски, както и лихви, свързани с тези задължения,
освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
Да не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство по
несъстоятелност или ликвидация;
Да притежава собствено помещение или такова под наем;
Да предостави списък с машинния парк на предприятието;
Да предостави списък с нает персонал;
Да притежава договор с фирма за трудова медицина;
Наети квалифицирани служители – минимум 1.
Целите, които да са заложени като основание за създаване на регистъра да бъдат:
- Свеждане до минимум на фирмите от бранша, които работят в сивия сектор.
- Повишаване на контрола и качеството на произвежданата продукция в сектор
„мебелно производство“.
- Чрез регистъра, БКДМП ще подпомага държавата като извършва допълнителен
контрол върху дейността на фирмите от сектора.
Също така, беше решено да бъде предложено предприятията да бъдат категоризирани по
категориите микро, малко, средно и голямо предприятие.
4. Правилник за работа за членовете на УС – декларация за конфиденциалност
На присъстващите членове на УС и КС беше предложен примерен правилник за работа
/приложение №1, неразделна част към настоящия протокол/ и примерна декларация за
спазване на конфиденциалност на информацията, станала достояние по време на
заседанията.
Единодушно бе взето решение да бъде приет предложения примерен правилник за работа
от предходното заседание на УС към БКДМП.
5. Разни
5.1.

Прием на нови членове

Г-жа Пешева информира за подадено заявление за членство от фирма ДПС Бимекс ООД,
София, която единодушно беше приета за член на БКДМП.
5.2. Служебен автомобил
Г-н Марин Генов предостави оферти за закупуване на автомобил съгласно гласувания
бюджет.
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След обсъждане на офертите беше взето единодушно решение да не бъде закупуван нов
автомобил, а да се направи ремонт на сегашния автомобил, собственост на БКДМП в
рамките на 2 месеца. За осъществяване на ремонтните дейности беше определено
отговорно лице – г-н Марин Генов.
5.3. Търговци – производители – инициативи
Бе взето решение в рамките на Общото събрание на БКДМП да бъде проведено
съпътстващо събитие за „Търговци-производители“.
5.4. Конференция на Лесотехническия университет
Г-н Галин Господинов информира за получено писмо от страна на ЛТУ, в което се обръщат
към БКДМП с покана за присъствие и молба за спонсорство на събитието. Участниците в
заседанието бяха информирани, че до сега е практика БКДМП да спонсорира това събитие
със сума в размер на 500 лв.
Единодушно беше взето решение, тазгодишното събитие на ЛТУ да бъде спонсорирано със
същата сума.
5.5. Експортен каталог
Г-жа Пешева отправи предложение за създаване на експортен каталог, който да бъде
луксозно издание.
Беше решено да бъде стартирано проучване и организация от страна на екипа на БКДМП
относно тираж, разпространение и оферти за изработка на експортен каталог.
6. Организационни
6.1.
Беше взето решение Общото събрание на БКДМП да се проведе на 03 юни
2016 г., в гр. Пловдив.
Извън точките, определени в Дневния ред, на заседанието бяха отправени
предложения и взети решения, както следва:
1. Създаване на паричен фонд към БКДМП за подпомагане на професионалните
образователни институции в бранша.
Присъстващите членове на УС взеха единодушно решение да бъде създаден паричен фонд
към БКДМП за подпомагане на професионалните образователни институции в бранша. Чрез
фонда да бъдат финансирани проекти за нуждите на ЛТУ и професионалните гимназии,
които те ще подават към БКДМП и ще се одобряват от УС.
Беше подложено на гласуване дали БКДМП да участва със встъпителна сума във фонда.
Предложението беше одобрено със 7 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.
Бяха гласувани следните суми за финансиране от страна на БКДМП:
За сумата 10 000 лв. гласуваха 1 глас „за“, 2 „против“ и 5 „въздържали се“.
Сумата от 5 000лв. беше гласувана и приета със 6 гласа „за“ и 2 „въздържали се“.
Беше предложено на гласуване, чрез този фонд да бъде финансирана рекламна кампания
за професионалното образование. Предложението беше прието със 7 гласа „за“ и 1
„против“.
2. Среща с ръководството на ЛТУ.
Беше взето решение г-н Васил Живков да организира среща с ръководството на ЛТУ в
рамките на изложенията „Светът на мебелите“ и „Техномебел“.
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Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на 13.05.2016
г., в обл. Ямбол.

Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП

............................
/подпис/

Недялко Христов

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

Стела Василева

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

Мариана Иванова

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

Марин Генов

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

Митко Гатев

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

Слави Славов

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

Татяна Гигова

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

Изготвил протокола:
Росица Пешева

...........................
/подпис/
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