ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП
На 10 юни 2017 г., в гр. Несебър, 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.
Димитър Янушев - Управител на ПАЛИСАНДЪР ООД
2.
Мариана Иванова – Управител на ДИЗМА СД
3.
Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД
4.
Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
5.
Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
6.
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. Маргарита Стойкова –Управител на ЗОРА СТИЛ ООД
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Общо събрание – отчети и одит
2. Предложения за промени в Устава на БКДМП
2.1. Членски внос
3. Закон за производителите на мебели
4. Други
4.1. Приемане на нови членове
4.2 Професионално образование
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. Общо събрание – отчети и одит
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Гласува се с мнозинство да се приемат изготвеният от КС на БКДМП отчет за
2016г., отчет за дейността на БКДМП и представеният доклад на независимия
одитор за 2016г. за БКДМП и Техномебел България ЕООД.

2. Предложения за промени в Устава на БКДМП
Във връзка с предстоящото заседание на УС и обсъждането на промяна на Устава,
г-жа Росица Пешева изпрати на вниманието на УС и КС, на БКДМП, предложения за
промени в членския внос, изготвени от г-н Благой Ангелов и от екипа на БКДМП.
Предложенията са неразделна част от настоящия протокол.
Г-н Димитър Янушев изказа мнение, че увеличаването на членския внос ще доведе
до загуба на членска маса и по-специално от малките предприятия.
Г-н Галин Господинов даде предложение размерът на членския внос да бъде в
зависимост от наетия брой служители във фирмата-член на БКДМП:
-

микропредприятия – 80 % от минималната работна заплата;

-

малки предприятия – 100 % от минималната работна заплата;

-

средни предприятия – 120 % от минималната работна заплата и

-

големи предприятия – 130 % от минималната работна заплата

Г-н Галин Господинов

заяви, че една от основните цели на УС на БКДМП е

задържането и увеличението на членската маса.
Г-жа Маргарита Стойкова предложи да се организират срещи, по области, с
неактивните членове, с цел да бъдат запознати с дейността и резултатите от работата
на БКДМП, както и да се получи информация за исканията им.


Гласува се единодушно да се изготви план – график за организиране на
регионални срещи, по време на които да се представят целите на БКДМП,
както и да бъдат разисквани проблемите, стоящи пред бранша. Задачата бе
възложена за изпълнение на екипа на БКДМП.



Гласува се, по време на Общото събрание на БКДМП, да се предложат
следните промени на членския внос:

1. Отпадането на встъпителна такса от 50 лв.
Всички гласуваха единодушно да се предложи за гласуване пред ОС на БКДМП.
2. Намаление на членския внос с 5 % при заплащане до края на м. януари за
настоящата година:
С три гласа „за“ гласуваха: г-н Галин Господинов, г-н Марин Генов и г-н Слави
Славов
С четири гласа „против“: г-н Димитър Янушев, г-жа Мариана Иванова, г-н Митко
Гатев и г-жа Татяна Гигова
3. Намаление на членския внос с 10 % при заплащане до края на м. януари
С четири гласа „за“ гласуваха: г-н Димитър Янушев, г-жа Мариана Иванова, г-н
Митко Гатев и г-жа Татяна Гигова
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С три гласа „против“ г-н Галин Господинов, г-н Марин Генов и г-н Слави Славов


Гласува се единодушно неплатилите до 31 декември от януари месец
следващата година фирми да отпадат като член на БКДМП.

3. Закон за производителите на мебели
Г-н Марин Генов направи предложение изготвеният „ЗАКОН за камарата на
дървопреработвателната и

мебелната промишленост“ да се върне за редакция за

отпадането на „дървообработване“ от заглавие, чл. 3, ал.2 , след което да бъде внесено
за разглеждане в Народното събрание.
Г-жа Татяна Гигова изказа мнение по повод категоризацията в закона за в бъдеще,
както и камарата да създаде нужните контакти с браншовите организации от
дървообработващата и мебелната промишленост в други страни.


Гласува се единодушно корекциите и окончателният вариант на проекта да
бъдат разгледани на следващото заседание на УС на БКДМП.

4. Други
Извън дневния ред бяха гласувани следните решения:
 Гласува се единодушно до следващото заседание на УС да се установени
контакти с адвокатски кантори.
 Гласува се единодушно протоколът от заседанието на УС да се изпраща до
членовете на УС и КС до 10 дни, заедно с изготвяне и изпращане на
Новина за взетите решения от УС до членовете на БКДМП.
4.1. Приемане на нови членове
Поради липса на време се прие приемът на новите членове да бъде гласуван с
неприсъствено решение на УС на БКДМП, по електронна поща.
4.2 Професионално образование


Гласува се единодушно т. 4.2 от дневния ред да бъде разгледана на
следващото заседание на УС.
 Гласува се единодушно до следващото заседание на УС да се установени
контакти с адвокатски кантори.
 Гласува се единодушно протоколът от заседанието на УС да се изпраща до
членовете на УС и КС до 10 дни, заедно с изготвяне и изпращане на
Новина за взетите решения от УС до членовете на БКДМП.
Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на
14.07.2017 г. в гр. Русе.

Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП

Димитър Янушев
Мариана Иванова

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

3

Марин Генов

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

Митко Гатев

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

Слави Славов

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

Татяна Гигова

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

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Георги Сиренков

Маргарита Стойкова

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

Изготвил: ………………….
Деница Иванова
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