ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП

На 26 януари 2018 г., в Шато Копса – гр. Карлово, се състоя заседание на
Управителният съвет /УС/ на Браншова камара на дървообработващата и
мебелната промишленост /БКДМП/.
На заседанието присъстваха:
Васил Живков – заместващ Председателя на УС на БКДМП - Управител на ПРОДИЗ ООД
Росица Пешева – Административен директор на БКДМП
членовете на УС в състав:
1. Благой Ангелов - Управител на БЛАГОЙ АНГЕЛОВ - КОЛОРАДО ЕТ
2. Димитър Янушев - Управител на ПАЛИСАНДЪР ООД
3. Мариана Иванова – Управител на ДИЗМА М ЕООД
4. Стела Василева - Управител на СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД
5. Татяна Гигова – Управител на АРХИДЕЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
1. Георги Сиренков – 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.

Стратегия за привличане на интерес към професията

2.

Светът на мебелите и Техномебел 2018

2.1.

Финансиране

2.2.

Съпътстващи събития
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3.

Дървопреработване

4.

Информация проекти

5.

Обучения членове – бюджет и финансиране

6.

Прием на нови членове

7.

Други

7.1.

Общо събрание

7.2.

Одит

7.3.

Членство EFIC

Г-н Васил Живков, представляващ Председателя 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. Стратегия за привличане на интерес към професията
С решение от предходното заседание на УС представените предложения от г-жа Мариана
Иванова, Татяна Гигова, г-жа Денница Каназирева и г-н Константин Костадинов бяха
обобщени и представени пред членовете на УС.
Г-жа Мариана Иванова предложи точките от документа да бъдат разпределени според
това към кого са насочени и с кои институции ще е необходима съвместна работа, а
именно: МОН и Областни и Общински администрации, Професионални гимназии,
Непрофесионални гимназии и т.н.
Г-н Живков предложи така обобщените предложения да бъдат структурирани в
документ, който да се обособи като Стратегия за развитие на професионалното
образование. В предложението му се включи и разпространение на материала сред
държавни институции, на сайта на Камарата, сред фирмите от бранша, както и всички
заинтересовани лица.
Г-н Васил Живков изказа предложение, че за да направим по-атрактивна професията за
младите хора е необходимо да се популяризира идеята, че служителите в бранша са
добре платени. В тази връзка беше предложено да се изготви анкета до членовете на
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БКДМП с цел да се направи анализа как те виждат развитието на работната заплата в
сектора.
По тази точка бяха взети следните решения:
-

Екипът на БКДМП да разпише проект на стратегията, която да включва
дългосрочни и краткосрочни цели и програма за постигането им.

-

Към обобщените

точки да

бъде

добавено,

че

БКДМП подкрепя

Дуалното

образование.
-

Да бъде изготвена анкетна карта, която да се разпространи по време на Общото
събрание на БКДМП на тема: „Как виждаме работната заплата в сектора?“

2. Светът на мебелите и Техномебел 2018
2.1.

Финансиране

Г-жа Росица Пешева информира членовете на УС и КС за заетите площи на изложенията.
Също така информира, че няма да има финансиране от страна на ИАНМСП с размерите
на предходните години, като от Агенцията ще финансират: 90 м2 за Светът на Мебелите
и 60 м2 – Техномебел.
Г-жа Пешева информира, че от страна на Камарата е изпратено писмо към Министерство
на икономиката с искане за целево финансиране от национален бюджет, но за момента
няма отговор.
По тази точка се взе следното решения:
-

Разпространяване

на

информацията

до

членовете

за

възможността

да

се

възползват от предложените от ИАНМСП квадратни метри.
2.2.

Съпътстващи събития

Г-жа Росица Пешева представи идеята за провеждане на състезание по време на
Изложенията. Идеята на събитието е да се състезават групи ученици от различни
училища, като чрез симулация възпроизведат процеса на производство на един продукт
стъпка по стъпка - от закупуване на материали до доставка на клиент. Членовете на УС
и КС одобриха идеята като бе взето решение екипът на БКДМП да предложи разписана
концепция за следващото заседание.
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Беше обсъдена Hоsted Buyers Programme. Членовете на УС взеха решение тази година
отново да бъде проведена такава програма с бюджет като предходната година, а именно
разпределен между ИЕЦ и БКДМП - 5000+5000 лв.
Г-жа Маргарита Стойкова предложи да се проведе разговор с ИКЕА, с цел да излъчват в
магазина си клипа направен по проекта съвместно Америка за България. Предложението
бе прието, като беше добавено да се проведе разговор и с Интер Експо Център да
излъчват клипа и в ИЕЦ по време на изложението.
3.

Дървопреработване

Г-жа Пешева информира членовете на УС за проведена среща в Министерство на
земеделието, горите и храните, която се е провела по молба на членове на Камарата и
се е осъществила със съдействието на Асоциация на индустриалния капитал в България.
Срещата е поискана с цел разискване на проблем с износ на дървесина към страни от
Азия, който допринася за липса на достатъчно материал за задоволяване нуждите на
българските производители. Като резултат от дискусията заместник-министър Атанас
Добрев е предложил от страна на Камарата да бъдат изпратени предложния за решение
на проблема, които в последствие да бъдат обсъдени в работна група. Г-жа Пешева
информира, че до всички заинтересовани членове на БКДМП е изпратено запитване по
електронна

поща

да

отправят

своите

предложения.

В

Камарата

са

постъпили

предложения от 5 фирми, които не са на единно мнение. В резултат на това, беше
свикан Консултативния съвет по Дървообработване към БКДМП, както и всички
заинтересовани лица на среща в офиса на Камарата с цел да се постигне единна
позиция, която да се представи пред МЗГХ чрез АИКБ. Г-жа Пешева даде думата на г-н
Янушев да представи резултатите от срещата.
Г-н Янушев информира, че по много точки фирмите нямат единно мнение. В резултат на
дискусията фирмите са постигнали единодушие по следните точки:
-

Засилване на контрола в Горските стопанства и увеличаване на санкциите и
дисциплинарната

отговорност

на

служителите

им

при

извършени

от

тях

нередности.
-

Създаване на единна система на национално ниво за обявяване на тръжни
процедури и единна документация за територията на България.

-

Да бъдат реорганизирани процедурите за добив на дървесина.

-

Гаранциите за участие в тръжна процедура за добив и изпълнение да се увеличат,
като бъдат всяка от тях не по-малко от 10%.
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След активна дискусия участниците в заседанието единодушно се съгласиха, че
проблема се корени в липсата на ефективен контрол за защита на горските територии от
страна на държавата, както и липса на модерни технологии за управление на горите.
Г-н Васил Живков отбеляза, че ролята на БКДМП е да бъдат защитени интересите на
нейните членове, които потребяват и обработват дървесина, а контрола и защитата на
горските територии е държавна функция.
Г-жа Пешева отправи предложение Консултативния съвет за сектор дървообработване да
организира периодично срещи, на които да се обсъждат проблемите и да

представя

пред УС предложения и решения.
Г-н Благой Ангелов предложи да се организира кръгла маса, на която да се поканят
всички заинтересовани страни, за да обсъдят проблема.
След обсъждането бяха взети следните решения:
-

Да се организира кръгла, маса на която да присъстват всички заинтересовани
страни:

МЗХГ,

ИАГ,

БКДМП,

Лесовъди,

фирми

представители

на

сектор

Дървообработване и Мебели, както и от сферата на Софтуер и информационни
технологии. Целта на това събитие да бъде обсъждане на проблемите и взимане
на мерки за разрешаването им.
-

Да се проучи опита на държави като Германия, Словения, Румъния и Хърватия в
контрола и управлението и защитата на горските територии.

4. Информация проекти
Г-жа Росица Пешева информира членовете на УС и КС относно проект EQ WOOD,
бюджета на БКДМП като партньор по проекта, както и необходимостта от подписване на
партньорски договор. Беше дискутирано работата по проекти и заплащането на екипа на
Камарата.
Беше взето единодушно решение да бъде изпратена на УС подробна информация за
проекта, бюджета както и условията за изпълнение и да се вземе неприсъствено
решение за подписване на договор.
5. Обучения членове – бюджет и финансиране
На присъстващите членове на УС беше представена таблица с провелите се през
изминалата

година

обучения

и

извършените

за

тях

разходи.

Към

момента

са

изразходвани 15 913,46 лв. от предвиден 30 000 лв. бюджет за обучения.
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Г-жа Пешева информира, че счетоводителя на Камарата сигнализира, че не е коректно
финансирането на обученията да се извършва от Техномебел България ЕООД, тъй като
тя е регистрирана като търговски дружество и е необходимо да има печалба от
дейността си. Г-н Васил Живков предложи Камарата да сключи договор с Техномебел
България ЕООД, като възложи да провежда обученията. Предложението беше прието
единодушно, като следва да се консултира със счетоводителя.
Г-н Ангелов предложи да бъде актуализиран списъкът с теми за обучения за новата
година.
Г-жа Пешева информира относно идеята да се провеждат обучения за фирмите членове
по региони, където има концентрация на фирми от бранша. Единодушно беше прието
предложението обученията да се провеждат по региони.
Г-жа Пешева информира за предложения от страна на г-н Любомир Гетов за провеждане
на обучения на ученици и учители от Професионални гимназии, като Камарата да поеме
разходите за транспорт и хотел. Предложението беше прието единодушно.
6.

Прием на нови членове

Г-жа Росица Пешева информира за подадено заявление от фирма „Емос АД“ – гр. Ловеч,
която единодушно беше приета за член на БКДМП.
7. Други
7.1.

Общо събрание

Във връзка с предстоящото Общо отчетно изборно събрание беше решено то да бъде
проведено в периода 1-10 юни 2018, като екипа на Камарата следва да направи
проучване за оферти за настаняване.
Беше взето единодушно решение да се изпрати съобщение до членовете за номинации
на нови членове на УС и КС.
7.2.

Одит

Г-жа Росица Пешева представи пред членовете на УС и КС получените оферти за одит.
Гласувано бе единодушно одита да се възложи на „Шуманска Одит“ ЕООД, с одитор г-жа
Любка Шуманска.
7.3.

Членство EFIC

Г-жа Пешева информира, че към момента Камарата членува в европейската организация
UEA. В ЕС съществуват две такива организации UEA и EFIC, като първата е по-малката и
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неактивната от двете. БКДМП не отчита ползи от членството си в тази организация.
Членския внос за UEA е 500 евро, а в EFIC – 2000 евро. В EFIC членуват всички големи
европейски държави с развита мебелна и дървопреработваща промишленост – Австрия,
Белгия, Дания, Франция, Германия, Унгария, Италия, Холандия, Норвегия, Португалия,
Швеция и Турция. При членство в UEA и EFIC Камарата ще има възможност да създаде
по-сериозна мрежа от партньори, с които да си сътрудничи при изпълнение на проекти,
организиране на събития, ще има възможност да участва в социалния диалог към
Европейската комисия за бранша. EFIC е с много по-силни позиции пред европейските
институции.
Беше решено единодушно Камарата да премине към членство в EFIC.
Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на
23.02.2018 г.
Приложени към протокола и неразделна част от него са: Обобщени предложения за
развитие на Професионалното образование, разходи за обучения през 2017г. и справка
- фонд образование.

Васил Живков

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

Благой Ангелов

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

Димитър Янушев

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

Мариана Иванова

.....................................
/подпис/
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Стела Василева

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

Татяна Гигова

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

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Георги Сиренков

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

Маргарита Стойкова

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

Изготвил: ………………………

Денница Костова
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