ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП
В периода 10 – 11 март 2017 г., в гр. Велинград, 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.
Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
6.
Недялко Христов - Управител на ХАРМОНТ ЕООД
7.
Стела Василева - Управител на СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД
8.
Татяна Гигова - Управител на АРХИДЕЯ ООД
и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
1. Маргарита Стойкова –Управител на ЗОРА СТИЛ ООД
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
10 март 2017 г.
1.
Партньорство с ЛТУ. Среща с Деканското ръководство на ФГП.
2.
Професионално образование
2.1.
Консултативен съвет
2.2.
Информация относно участие в срещи с отговорни институции
3.
Кьолн - ИАНМСП
4.
Светът на мебелите
4.1.
Конкурс рисунка – награден фонд
4.2.
Коктейл
5.
Дървообработване
5.1.
Сигнал за проблем с износа на дървесина
5.2.
Наредба 1
6.
Бюджет 2017
7.
Други
7.1.
Прием на нови членове
7.2.
Платени обучения. Предоставяне на информация и график.
7.3.
Изпълнение на решенията от заседания на УС
11 март 2017 г.
1.
Създаването на нормативна
„производство на мебели“

уредба

за

регистър

на

фирмите

от

сектор
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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. Партньорство с ЛТУ. Среща с Деканското ръководство на ФГП.
По покана на УС на БКДМП, по т.1 от дневния ред, на заседанието присъстваха доц.
Нено Тричков, зам.-ректор на ЛТУ, доц. Живко Гочев, декан на ФГП, доц. Димитър
Ангелски, зам.-декан на ФГП и доц. Десислава Ангелова, зам.-декан ФГП.
Целта на поканата беше да се преразгледат партньорските отношения между двете
организации, за да бъдат постигнати ефективни резултати. Обезпокоителен е фактът,
че към момента общо в 4-те курса се обучават 49 студента редовно обучение по
специалност „Технология на дървесината“.
Бяха поети следните ангажименти от двете страни:
1.

Съставяне на Комисия за контакти между БКДМП и ЛТУ. От страна на

Камарата единодушно се определиха за участие Стела Василева и Маргарита Стойкова.
От страна на ЛТУ гл. ас. д-р Павлин Бисеров Вичев и доц. д-р Десислава Иванова
Ангелова.
2.

Ежегодно

провеждане

на

учебни

визити

в

предприятията

за

първокурсници, през първата седмица на учебната година.
3.

Подпомагане на рекламата на кандидатстудентска кампания.

4.

Покана към бизнеса с предложение да бъдат гост – лектори, които да

водят лекции, за конкретни актуални теми.
5.

Стимулиране на студентите за обучение и завършване на специалностите

със стипендии за успех още от I – ви курс.
6.

Презентация на фирмите - членове на БКДМП в ЛТУ

7.

Провеждане на стажове в предприятията.

8.

Приемане на нова специалност: „Компютърни технологии в мебелната

индустрия“.
2.

Професионално образование

2.1. Консултативен съвет
Г-жа Росица Пешева и г-н Васил Живков представиха предложенията за лица, които да
се включат в Консултативния съвет по образование. Единодушно беше гласуван
следния състав на консултативен съвет по образование: Васил Живков /БКДМП/,
Костадин Константинов /ПГ Пловдив/, Петя Евтимова /МОН/, Стела Василева /БКДМП/,
Димитър Ангелски /ЛТУ/.
2.2. Информация относно участие в срещи с отговорни институции
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Г-жа Стела Василева и г-жа Татяна Гигова информираха за участието си на четвъртата
Национална среща на общинските експерти по образование, която се проведе в
периода: 08-10 февруари 2017 г., гр. Пазарджик. Те са имали възможността да
проведат диалог с г-жа

Мария Тодорова-директор на дирекция "Професионално

образование и обучение", г-жа Валерия Нинова - старши експерт, отдел „Техническа
верификация” и г-жа Петя Евтимова, ръководител на проект „Швейцарска подкрепа за
въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“.
Г-жа Гигова и г-жа Василева са запознали, присъстващите със стоящите пред бранша
проблеми, във връзка с

липсата на кадри и са отправили предложения относно

възможности за повишаване качеството на професионалното образование.
Г-жа Гигова представи и възможностите за финансиране на дуално обучение като
информира за възможностите на Швейцарска подкрепа.
3.

Кьолн - ИАНМСП

Г-жа Росица Пешева информира, че от страна на ИАНМСП не са предприети
действия по организацията и конкурса за подбор на фирми за следващото издание на
IMM Кьолн.
4. Светът на мебелите
По точка 4.1. от дневния ред беше обсъден наградния фонд на конкурса за рисунка
като единодушно беше гласуван бюджет до 500 лв. за всяка от двете възрастови групи.
По т.4.2. г-жа Пешева представи предложението от страна на ИЕЦ коктейла по случай
откриването на изложбите да бъде изнесен извън изложбения център. Предложението
беше единодушно отхвърлено.
Г-жа Пешева запозна присъстващите и с предложението да се организира и конкурс за
щанд, като присъстващите единодушно приеха предложението.

5. Дървообработване
По т. 5 от дневния ред беше обсъден сигнал, подаден от член на БКДМП за износ на
висококачествена широколистна дървесина. Беше решено да се организира среща на
консултативния съвет по дървообработване и всички заинтересовани страни за
съгласуване на действията, които трябва да се предприемат. При нужда да се изиска
подкрепа от АИКБ.
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6. Бюджет 2017
По т. 6 от дневния ред беше решено г-н Благой Ангелов да изготви предложение за
промяна в плащането на членския внос с цел по-добра събираемост.
Беше предложено и прието на Общото събрание на БКДМП да бъдат предложени
правила за плащане на членски внос.
Беше гласувано единодушно да се разпределят разходите на двете организации т.е.
кой разход от коя организация да се извършва.
Беше решено общо двете организации да запазват консолидирана годишна печалбо от
20 000лв.
7. Други
Г-жа Росица Пешева информира за подадени заявления за членство от фирмите:
Илчови ООД и Конас ООД. И двете бяха единодушно приети за членове на БКДМП.
Беше представена препоръка за членство на Фурниртех от Мебел К.
Г-жа

Пешева

предостави

информация

относно

графика

на

предстоящите

обучения.
На участници беше предоставена справка за решенията на УС и тяхното
изпълнение/неизпълнение.
Беше определена дата 10.06.2017 г. за провеждане на Общо събрание.
Беше

решено

екипът

на

БКДМП

да

изготви

дизайн

на

брошура

за

професионалните гимназии.
Беше решено да се публикуват решенията на УС на страницата на БКДМП.
На 11 март 2017 г. присъстващите членове завършиха изготвянето на нормативна
уредба за регистър на фирмите от сектор „производство на мебели“
Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на
22.04.2017 г. в гр. София
Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП
Благой Ангелов
Васил Живков

Димитър Янушев

............................
/подпис/
.....................................
/подпис/
.....................................
/подпис/
.....................................
/подпис/
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Марин Генов

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

Митко Гатев

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

Недялко Христов

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

Стела Василева

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

Татяна Гигова

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Маргарита Стойкова

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

Изготвил: ………………….
Росица Пешева
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