ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП
На 14 октомври 2016 г., в гр. Вършец, 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.
Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД
4.
Мариана Иванова – Управите на ДИЗМА СД
5.
Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
6.
Татяна Гигова – Управител на Архидея ООД
и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
1. Георги Сиренков - Председател на КС- фирми ГЕОС МАШИНИ ЕООД и
ИЗАБЕЛ - ГС ЕТ
2. Маргарита Стойкова –Управител на ЗОРА СТИЛ ООД
Председателят на БКДМП откри заседанието и представи дневния ред, като
предложи за гласуване промяна в поредността на точките за обсъждане.
Участниците единодушно гласуваха следния дневен ред:
Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:
1. Сектор дървообработване – Наредба 1
2. Щанд IMM
3. Професионално образование и партньорство с ЛТУ
4. Годишна конференция
5. Прием на нови членове
6. Проект на ЗАКОН за Производители на мебели

1. Сектор Дървообработване – Наредба 1
Г-жа Пешева и г-н Господинов информираха присъстващите членове относно проведена
среща с членовете на Комисията по земеделие и храни към Народното събрание на Р
България, със зам.-министъра по земеделие и храни г-н Георги Костов и с
изпълнителния директор на ИАГ г-н Тони Кръстев. Срещата е организирана от АИКБ по
искане на БКДМП относно искане на промяна в Закона за горите и Наредба 1 от
30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии в частта за
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видеонаблюдението и контрола на дървесината. Исканите промени са понятията
„ДЪРВЕСИНА“ и „ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА“ да се заменят с „ОБЛА ДЪРВЕСИНА ЗА
ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА“.
Беше взето решение г-н Димитър Янушев, като председател на Консултативния съвет
към БКДМП да организира работна среща,
2. Щанд IMM
Г-н Господинов и г-жа Пешева представиха пред присъстващите членове изработен
проект на щанд от избраната фирма.
Беше решено единодушно Комисията, отговаряща за щанда да изработи задание и
критерии за избор на изпълнител в срок до 21 октомври 2016 г.
3.

Професионално образование и партньорство с ЛТУ

Г-н Живков и Г-жа Пешева представиха резултатите от направено проучване за
нуждата от кадри в двата основни бранша – мебелна и дървообработваща
промишленост. В анкетата са се включили 62 фирми от сектор „Производство на
мебели“ и 6 от сектор „Дървообработване“. Анализа на резултатите показва две
основни тенденции. Първата е, че производителите на мебели имат остра нужда от
мебелни инженери (над 100 инженера са резултатите само от анкетираните), а ако се
отнесе към цялата мебелна промишленост вероятно бройката ще бъде няколко стотин.
Втората е, че съотношението на търсенето на мебелните инженери и инженери по
дървообработване е повече от 10:1.
След сериозно и обстойно обсъждане на много варианти, присъстващите членове на УС
стигнаха до следното заключение и решение:
И в мебелната, и в дървообработващата промишленост са необходими инженери, като в
мебелната има много по-остра нужда от такива. Запознавайки се с плановете на
специалност ТД, се установи, че има много дисциплини, които са специфични за единия
или другия бранш. Отчитайки невъзможността от пълното им застъпване в сегашния
план, членовете на УС счетоха, че най-доброто решение за факултета и за членовете на
браншовата камара ще бъде създаването на 3 нови бакалавърски специалности за
обучение на инженери, както следва:
1.
Технология на дървесината (алтернативно наименование – Продукти от
дървесина)
Мотиви: Това ще е специалност, която ще подготвя инженери за предприятията от
сектор „Дървообработване“ произвеждащи продукти от дървесина – фасонирани
материали, слепена дървесина, ПДЧ, ПДВ, OSB, шперплат и др.). Те ще имат
задълбочени познания, свързани с дървесината; химичната и механична обработка на
дървесина; машините, инструментите и оборудването, свързани с тяхното обработване;
технологиите за производството на всички дървесни материали; строителни дървени
конструкции, включително и производства на нестандартни продукти, като пелети,
бъчви, опаковки и др. В тази специалност ще е необходимо студентите да имат базови
познания и в областта на мебелното производство. Считаме, че наименование, в което
фигурира думата „дървообработване“ не прави специалността привлекателна за
младите хора и не трябва да присъства. Това го доказва провалът на приема на всички
паралелки в професионалните гимназии, където името или в част от него има думата
„дървообработване“.
Потребители: производители на фасонирана дървесина, производители на ПДЧ, ПДВ,
ПОЧ, шперплат, детайли от дървесина и дървесни продукти, производители на дървени
конструкции, търговци на дървесина и дървесни материали и др.
Прогнозен брой приемани студенти годишно: 15-20
2.
Конструиране и технология на мебелите
Мотиви: Това е най-честият профил на търсените инженери в мебелното производство.
Инженерите, завършили тази специалност трябва да имат умения в следните насоки:
чертожни умения, чрез използване на съвременни софтуерни продукти; да познават
материалите – дървесина, дървесни материали, недървесни материали; да познават
експлоатационните характеристики на машините и инструментите, предназначени за
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мебелното производство; да познават процесите на механична и химична обработка на
дървесината и другите материали, които влизат в конструкциите на мебелите; да имат
задълбочена подготовка в областта на конструирането на мебели, която да включва
максимален брой разработени проекти; да имат задълбочени познания по технология
на мебелите, която да включва спецификата на производството на мебелите от
плочести материали, от масивна дървесина, столарство и на тапицираната мебел; да
могат да ценообразуват; да имат умения за организация и планиране на
производството и ръководството на проекти; да са запознати с управлението на
контрол на качеството, стандартизацията и охраната на труда в мебелното
производство; да имат комуникационни умения и да могат да работят в екип.
Студентите от тази специалност трябва да имат базови знания за всички видове
продукти от дървесина и технологията за тяхното получаване, обект на изучаване от
първата специалност. Студентите трябва да получат и обширна практическа
подготовка, включително и стажове в мебелни фирми.
Потребители: Всички мебелни фирми, включително микро, малки, средни и големи,
дизайнерски, интериорни и архитектурни студия, търговци на мебели и материали за
мебелното производство и др.
Прогнозен брой приемани студенти годишно: 40-50
3.
Компютърни технологии в мебелната индустрия
Мотиви: Компютъризацията в съвременния свят, както и във всяко индустриално
производството, е факт. Това ясно се вижда и в мебелния бранш, където
индустриалните производители все повече използват компютърни програми за
проектиране, конструиране, управление на машините и производствения процес,
включително и за управление на цялостната дейност на фирмата. При сегашната
подготовка на инженерите от ЛТУ, ние сме принудени основно да ползваме инженери от
други технически университети, които са по-подготвени за работа с различни
софтуерни продукти, особено когато се касае за машинен софтуер, но пък те не
познават спецификата на нашето производство. Трябва да вземем предвид и фактът, че
много от младите хора се ориентират към компютърно и софтуерно инженерство и
вероятно една такава специалност ще бъде атрактивна за тях.
Завършващите спец. „Компютърни технологии в мебелната индустрия“ трябва да имат
познания по компютърни технологии и информационни системи; задълбочени знания,
свързани с ползването на софтуерни продукти за проектиране и управление на
технологичния процес, в т.ч. CAD-CAE-CAM програми, програми за визуализации, за
разкрой, за оразмеряване; за управление на машини и CNC и тяхното интегриране с
програмите за проектиране и конструиране; програми за управление на складови бази;
програми за управление на бизнес (ERP системи); изграждане на компютърни мрежи;
съхраняване на база данни, WEB програмиране и др. Студентите трябва да имат базови
познания, свързани с материалите; машините и инструментите в мебелната
промишленост; конструкциите на мебелите и технологията на мебелите.
Отчитайки сложността при създаването на една такава специалност, ние сме готови да
предоставим информация, какви са основните нужди от специфичен софтуер, както и
да търсим възможност за оборудване на лаборатория, свързана с нуждите на тази
специалност.
Потребители: Всички средни и големи мебелни фирми, произвеждащи както серийна и
масова мебел, така и индивидуална мебел за големи обекти.
Прогнозен брой приемани студенти годишно: 15-20
Това предложение за създаване на 3 нови специалности бе взето с абсолютно
мнозинство от Управителния съвет на БКДМП.
Беше взето единодушно решение да бъде предложено наименованието на
професионалната квалификация да стане „Инженер по Мебели и продукти от
дървесина“.
За промяната на името на факултет „Горска промишленост“, единодушно се взе
категоричното становище, че името трябва да бъде Факултет по дизайн и технологии.
4. Годишна конференция
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Г-жа Пешева представи темите и лекторите на конференцията.
Гласувано беше единодушно годишните награди да бъдат в следните категории:
- Инвеститор на 2016 г.
- Износител на 2016 г.
- Най-бързо развиващо се малко предприятие
- Най-бързо развиващо се средно предприятие
- Най-бързо развиващо се голямо предприятие
- Корпоративно и социално предприятие за 2016 г.
- Най-иновативно предприятие за 2016 г.
Единодушно беше гласуван бюджет в рамките на от 8000 до 10000 лв. за изпълнители
на забавна програма в рамките на вечерта на Годишната конференция.
5. Прием на нови членове
Фирма Зенит – 357 ЕООД беше приета единодушно за член на БКДМП.
6. Проект на ЗАКОН за Производители на мебели
Точка 6 беше отложена за следващото заседание на УС, поради напраднелота
време.
Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на
19.11.2016 г. в Боровец.

Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП
Благой Ангелов

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

Васил Живков

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

Марин Генов

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

Мариана Иванова

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

Митко Гатев

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

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
Георги Сиренков
Маргарита Стойкова

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

Изготвил: ………………….
Росица Пешева
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