ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП
На 09 септември 2016 г., в Арбанаси, Велико Търново, 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.
Васил Живков – Управител на ПРОДИЗ ООД
3.
Димитър Янушев - Управител на ПАЛИСАНДЪР ООД
4.
Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД
5.
Мариана Иванова – Управите на ДИЗМА СД
6.
Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
7.
Недялко Христов - Управител на ХАРМОНТ ЕООД
8.
Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
9.
Стела Василева – Управител на СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД
и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
1. Маргарита Стойкова –Управител на ЗОРА СТИЛ ООД
2. Денница Каназирева –Управител на АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД
Председателят на БКДМП откри заседанието и представи дневния ред за
гласуване. Участниците единодушно гласуваха следния дневен ред:
Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:
1. Колективен трудов договор
2. Процедура за проектиране и изграждане на национален щанд за участието на
фирми от сектор „Производство на мебели“
3. Други
4. Създаването на нормативна уредба за регистър на фирмите от сектор
„производство на мебели“
1. Колективен трудов договор
На 23.08.16 г. на членовете на УС на БКДМП беше изпратен в оперативен порядък,
проект на Колективен трудов договор, изготвен от Федерацията на синдикалните
организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост
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/ФСОГСДП/ към КНСБ и Федерация „Лека промишленост“ на КТ “Подкрепа” /ФЛП на
“Подкрепа”/.
Присъстващите членове на заседанието взеха единодушно решение за съставяне на
работна група за преговори със синдикалните организации, в която участие да
вземат г-жа Татяна Гигова и г-жа Денница Каназирева.
2.

Процедура за проектиране и изграждане на национален
участието на фирми от сектор „Производство на мебели“

щанд за

Г-н Господинов и г-н Гатев представиха пред присъстващите членове изработено от тях
техническо задание за обявление за конкурс за проектиране и изграждане на
национален щанд за участието на фирми от сектор „Производство на мебели“,
включващо бюджет, критерии за оценка и брой фирми изложители. Заданието е
приложение и неразделна част от настоящия протокол.
Бяха взети следните решения:
- Със 7 гласа „за“ беше гласуван бюджета за изготвяне на проект и дизайн на
щанда за IMM Кьолн 2017 год. да е в рамките на до 15 лв./кв.м.
- Единодушно бяха гласувани предложените в техническото задание критерии.
- С 5 гласа „за“ беше гласувано разпределението на площта щанда за IMM Кьолн
2017 год., да бъде между 14 фирми.
3.

Други

3.1. Светът на мебелите и Техномебел 2017
Г-жа Пешева информира присъстващите членове, че стартира кампанията за
следващото издание на изложенията и е необходимо да бъде взето решение относно
това дали 4-та зала да бъде специализирана. Единодушно беше взето решение 4-та
зала да бъде обособена като зала с мостри за обзавеждане на хотели и обществени
сгради.
3.2. Годишна конференция
Беше взето решение бюджета за ГК на БКДМП да не надхвърля сумата от предишното
издание.
3.3. Събитие ЛТУ
Г-жа Пешева и г-н Живков информираха за хода на организацията на срещата на
работодатели и студенти от ЛТУ. Беше гласуван бюджет за кетъринг в рамките на до
1000 лв.
4. Създаването на нормативна уредба за регистър на фирмите от сектор
„производство на мебели“
В работен порядък присъстващите членове на УС и КС стартираха изготвяне на Проект
на Закон за регламентиране на дейността на производителите на мебели и създаване
на регистър на производителите на мебели. Като основа на създаването на проекта
беше използван Закона на Камарата на строителите в България.
В хода на обсъждането на проекта присъстващите изготвиха 5 члена, като единодушно
се взе решение на всяко следващо заседание да продължи работата по проекта, като
бъде отделяно по 1 час от времето на заседанието.
Изготвения материал е неразделна част от настоящия протокол.
Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на
14.10.2016 г. в гр. Монтана
Приложение: Съгласно текста.
Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП
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и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Изготвил: ………………….
Росица Пешева
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