ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП

На 15 септември 2017 г., в к.к. Боровец, 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. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
5. Стела Василева - Управител на СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД
6. Татяна Гигова - Управител на АРХИДЕЯ ООД
и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
1. Денница Каназирева – Управител на АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД
2. Маргарита Стойкова –Управител на ЗОРА СТИЛ ООД
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Информация

относно

проведени

разговори

за

Закона

за

производителите на мебели
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2. IMM Кьолн
3. ЛТУ
3.1.

Информация относно събитие – откриване на учебната година в ЛТУ

3.2.

Информация за разпределение на дейностите на двете организации

и изпълнението им
4. Регионални срещи
5. Годишна конференция
6. Видео
7. Други
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.

Информация

относно

проведени

разговори

за

Закона

за

производителите на мебели
Г-н Господинов информира присъстващите за проведената, на 27 юли 2017 г., първа
регулярна среща между Министерство на икономиката и Браншовите организации. Г-н
Господинов сподели, че по време на срещата са били обсъдени текущите проблеми,
стоящи пред бизнеса и възможностите за тяхното адресиране. Председателят на БКДМП
е взел участие като е представил, пред заместник-министъра на икономиката – г-н
Александър Манолев, проблема свързан с липсата на квалифицирана работна ръка и е
дал предложение за включване на представители на МОН в следващата среща, която
ще се проведен през м. септември 2017 г., за да се бъдат обсъдени навременните мерки
за справяне с недостига на кадри за бранша.
Г-н Господинов сподели, че след официалната част е провел среща със заместникминистър Манолев, на която е представил предложенията на БКДМП за създаване на
регистър на българските фирми за производство на мебели. От страна на г-н Манолев е
било заявено, че правителството се е ангажирало с намаляване на регулациите за
бизнеса. Това се е оказало и причина предложението от страна на БКДМП да не бъде
подкрепено от страна МИ.
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Във връзка със становището на заместник - министъра, УС на БКДМП установи, че за
прокарването на законопроекта е необходимо съдействие от законодателната власт.
2.

IMM Кьолн

Г-жа Пешева запозна членовете на УС и КС с одобрените предприятия за участие в
Международната изложба за мебели и обзавеждане IMM Cologne 2018, 15–21.01.2018
г., Кьолн, Германия:
1.

Волфрам ООД

2.

Б-Дизайн ЕООД

3.

Белкаро България ЕООД

4.

ЕТ Благой Ангелов – Колорадо

5.

ЕТ Елимекс – Иван Радевски

6.

К2 ООД

7.

Кан Учтехспорт -България ООД

8.

Летиция Мебел ООД

9.

Мела ООД

10.

Некрато ООД

11.

Опус 44 ООД

12.

Рико Стил ООД

Г-жа Пешева информира членовете на УС и КС, за това че, г-н Никола Стоянов вече не
заема длъжността - заместник изпълнителен директор на ИАНМСП, тъй като е напуснал
агенцията.
3.

ЛТУ

Г-жа Пешева запозна присъстващите с изготвената, съвместно от екипа на БКДМП и
представители на ЛТУ, програма за провеждане на събитието и разпределените
дейности между организациите.
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Г-н Галин Господинов предложи на откриването на учебната година в ЛТУ да
присъстват: г-жа Стела Василева, г-жа Маргарита Стойкова, г-жа Татяна Гигова и г-н
Васил Живков.
Г-н Васил Живков дари от името на фирма „Продиз“ ООД 1500 лв. /хиляда и петстотин
лева/, които да бъдат прехвърлени във Фонд „Образование“ към сметката на БКДМП.
Гласува се единодушно да бъдат разходвани средства на обща стойност до 5 000 лв. от
Фонд „Образование“ за следните дейности:
1.

Провеждане на три регионални срещи, по време на които студенти от ЛТУ да

посетят определени предприятия от бранша.
2.

Финансиране на семестриалните такси за една учебна година на двама студента

от специалностите: ТМД и ИД.
3.

Изготвяне на рекламни материали за кандидатстудентска кампания на ЛТУ, която

включва плакати и брошури.
Гласува се с мнозинство следващото заседание на УС на БКДМП да се проведе на тема
„Професионално образование“.
4.

Регионални срещи

По повод представения на предходното заседание примерен вариант за посещение по
региони, екипът на БКДМП изготви график, който да се попълни по време на
разглежданата от дневния ред точка.
Присъстващите членове на УС и КС на БКДМП попълниха графика с избрани от тях
дати/период, във връзка с планираните регионални срещи.
5.

Годишна конференция

Г-жа Росица Пешева информира членовете на УС и КС относно избора на дата и място
на предстоящата годишна конференция – 17 ноември 2017 г., гр. Велико Търново, х-л
„Интерхотел Велико Търново“.
Предложението беше единодушно прието, след което се обсъди програмата на
събитието.
Членовете на УС и КС взеха решение за Годишната конференция да се изготви следната
програма:
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1.

Теоретична част

2.

Отворена дискусия

Гласува с мнозинство Годишната конференция 2017 да се проведе под мотото
„Професионално образование“.
По предложение от страна на екипа на БКДМП, се взе единодушно решение от УС се
включи нова награда за принос в образователната система.
6.

Видео

Г-жа Росица Пешева представи, под формата на презентация, две оферти за
заснемането на видеоклип за бранша и организацията.
Г-н Господинов даде предложение да се акцентира на кадрите, придружени с
озвучаване.
Г-жа Гигова сподели, че интервютата, заложени в предложенията, могат да отпаднат.
Г-н Гатев предложи като акцент в клипа да се включат и цифри.
Единодушно се взе решение видеоклипът:
1. да бъде насочен както към българските фирми, така и към чуждестранните
партньори
2. да бъде с продължителност до 3 /три/ минути
3. да има две версии – на български и английски език
4. да се изработи и кратка версия
5. да показва цялостния процес на изработка на мебели
6. да показва, че България е отворена за бизнес
7. други
Гласува се с мнозинство от страна на екипа на БКДМП, въз основа на коментарите, да
се оформи новата визия на видеоклипа, която да се представи пред фирмите. Взе се
решение след проведените срещи от страна на фирмите да се изготвят новите: визия,
презентация и оферта за заснемането на видеоклипа.
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7.

Други

Г-жа Росица Пешева запозна членовете на УС и КС с проект „EQ-WOOD 2017“, по който
БКДМП е одобрена.
Г-жа Росица Пешева запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване по
ОПРЧР по проект „Развитие на предприемачеството“, който ще бъде разписан със
съдействието на АИКБ Консулт ЕООД.
Г-н Галин Господинов запозна членовете на УС и КС с отправеното от страна на
Българския мебелен клъстер предложение да бъдем партньор на стартиращ проект, по
който е одобрен.
Членовете на УС и КС взеха решение да се проведе среща с представител на
Българския мебелен клъстер, по време на която да се обсъдят възможностите за
участие в проекта.
Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на
27.10.2017 г., с. Могилово.

Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП

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

Благой Ангелов

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

Васил Живков

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

Марин Генов

.....................................
/подпис/
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Митко Гатев

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

Стела Василева

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

Татяна Гигова

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

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Денница Каназирева

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

Маргарита Стойкова

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

Изготвил: ……………………….

Деница Иванова
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