ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП
На 27 януари 2017 г., в гр. София, 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.
Димитър Янушев - Управител на ПАЛИСАНДЪР ООД
3.
Мариана Иванова – Управител на ДИЗМА СД
4.
Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД
5.
Недялко Христов - Управител на ХАРМОНТ ЕООД
6.
Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
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. Георги Сиренков - Председател на КС, Управител на ГЕОС МАШИНИ ЕООД и
ИЗАБЕЛ - ГС ЕТ
2. Денница Каназирева – Управител на АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД
3. Маргарита Стойкова –Управител на ЗОРА СТИЛ ООД
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. IMM Кьолн – разбор на участието 2017
2. Национални щандове, финансирани от ИАНМСП
3. Професионално образование
3.1
Център за професионално образование
3.2
Консултативен съвет по ПО – Общо събрание
4. Платени обучения – бюджет
5. Светът на мебелите – баерска програма
6. Прием на нови членове
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:
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1.
IMM Кьолн – разбор на участието 2017
По т. 1 г-н Господинов предостави първо думата на представителите на УС, взели
участие като изложители да предоставят обратна връзка от участието и щанда.
Г-жа Денница Каназирева направи кратък разбор на участието си като
изложител на Националния щанд на България, на IMM Кьолн 2017 г., като подчерта
доброто позициониране в залата, визията на щанда, високата оценка от посетителите,
както и професионално и адекватно отношение на служителите от ИАНМСП.
Г-н Марин Генов сподели, че според него участието имало успех заради добрата
визия на щанда, която се постига за първи път, и селекцията на участниците –
подходящи и добре подготвени фирми.
Г-н Недялко Христов изказа мнение, че положително е участието на повече
фирми и надградения вид на щандовете им. Посочи като минус липсата на
предварителна уговорка за логистиката, преноса на мострите и необходимостта от
такава за предстоящите изложения.
Присъстващите членове на УС на БКДМП отправиха следните предложение за
следващото издание да се комуникира с ИАНМСП при кандидатстване да има изискване
за палетно опаковане, както и възможността да бъдат поети разходи по логистиката.
Като слабост се отчете и изборът на палата за национални щандове, а като
стъпка за решаването му – разпределянето на изложителите по различни зали, с три
национални щанда.
г-н Галин Господинов, г-н Марин Генов и г-жа Росица Пешева информираха
присъстващите за проведена среща с ИАНМСП, на 27 януари 2017г., на която са
постигнати следните уговорки:
1. До 30.01.2017г. ИАНМСП да заяви квадратурата в три зали според
продуктовия сегмент.
2. В рамките на три седмици да се изпрати конкурс за участие на фирмите, като
от тях се изисква конкретна информация за исканата квадратура и в коя зала
да бъдат изложители.
Г-н Галин Господинов предложи да се изготви бюлетин и да се включи нова
схема за следващата година, която да се изпрати до всички членове.
Определи се работна комисия, включваща: г-н Недялко Христов, г-жа Росица
Пешева и г-жа Денница Каназирева във връзка с вземане на решения, по отношение на
сключения договор с „Крон Експорт“ ЕООД и от която да бъдат дадени идеи за
изграждането на щандовете на IMM Cologne 2018.
2.

Национални щандове, финансирани от ИАНМСП

Г-жа Росица Пешева информира, че ще бъде предоставена възможност за
участие в
изложения, с национални щандове, финансирани от ИАНМСП след м.
септември 2017.
Единодушно бяха избрани изложенията:
-

M.O.W. 2017, Германия – квадратура 500 кв.м;
BIFE 2017, Румъния - квадратура 400 кв.м и
MB - International Furniture Fair 2017, Белгия - квадратура 500 кв.м

Гласува се с мнозинство Националният щанд да бъде изграден като този на
изложението IMM Cologne 2017.
3. Професионално образование
3.1
Център за професионално образование
Г-жа Росица Пешева запозна присъстващите с лиценза за обучения на БКДМП,
което позволява издаването на сертификати.
Взаимно се даде предложение да бъде проведен разговор с г-н Симеон Йорданов
– фирма Д.О.М. ЕХ ООД и г-н Васил Живков – фирма Продиз ООД по повод
предложения за обучители.
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Гласува се с мнозинство да се стартира по-задълбочена работа на Центърът за
професионално обучение.
3.2
Консултативен съвет по ПО – Общо събрание
Гласувано бе с мнозинство да се състави Консултативен съвет от 5 души по
професионално образование, с отправено предложение за представителство до:
- доц. д-р Васил Живков – като представител на ЛТУ
- инж. Росица Рускова – като представител на ПГ
- инж. Константин Костадинов - като представител на ПГ
и двама представители от фирми-членове на БКДМП.
Г-жа Росица Пешева и г-н Васил Живков, в срок до следващия УС да предложат състав.
4. Платени обучения – бюджет
Г-жа Росица Пешева запозна членовете на УС и КС с организираните срещи с
преподаватели от ЛТУ и техните ценови условия за провеждане на обучения по
ценообразуване, предвид интереса от членове на Камарата.
Г-н Благой Ангелов информира, че ценообразуването продължава да бъде
актуална за всички работодатели тема. Предложи част от оставащите средства в
сметките на Техномебел и БКДМП, от предходните години, да бъдат инвестирани в
обучения на различни теми. Г-н Благой Ангелов пожела да изпрати до членовете на УС
и КС електронно изготвена оферта за обучения, с която накратко ги запозна.
Взе се решение за отделянето на фонд в размер на 30 000 лв. за обучения,
гласувано с трима въздържали се и дванадесет „за“.
Г-жа Росица Пешева предложи да бъде изпратен електронно до УС и КС на
БКДМП график с теми за обучения, изготвени от служителите в офиса, в срок от две
седмици.
Г-жа Мариана Иванова прояви желание за това да има обучение на тема,
подходяща за фирмите търговци, от типа на:
- Взаимоотношения търговци – производители;
- Култура между търговци и производители и
- Образуване на промоционални цени,
както и да бъдат търсени успешни практики в други страни
Г-жа Татяна Гигова предложи тема за оптимизация на производството.
5.

Светът на мебелите – баерска програма

Г-жа Росица Пешева запозна присъстващите с предвидената ограничена
възможност за финансиране на баерска програма от страна на ИАНМСП и постави за
обсъждане въпроса дали плащането ще се извършва от страна на Техномебел и Интер
Експо Център, както предходните години.
Взето беше единодушно решение за 30 броя баери за бюджет до 10 000 лв.
6.

Прием на нови членове

Г-жа Росица Пешева информира за подадени заявления за членство от фирмите:
Лазур 152 ЕООД, Фурнир Тех ЕООД, Биттел ЕООД и Бетаком ООД. Три от четирите
фирми: „Лазур 152“ ЕООД, „Биттел“ ЕООД и „Бетаком“ ООД бяха единодушно приети за
членове на БКДМП.
Г-н Марин Генов изиска преди одобрението на фирма „Фурнир Тех“ ЕООД да
бъдат издадени и изпратени до БКДМП до две препоръки от
фирми-членове на
камарата. Гласуването на приема на фирмата бе отложено за следващия УС.
7.

Други
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Беше взето решение г-н Митко Гатев да представи бюджет за 2017 г. за
следващото заседание на УС.
Беше взето решение да се изготвя финансов отчет на тримесечие.
Единодушно беше гласувана и приета комисия по бюджета в състав г-н
Митко Гатева, г-н Благой Ангелов и Мариана Иванова
Г-жа Росица Пешева информира за това, че БКДМП очаква от Америка за
България резултат, по повод стартирала инициатива за развитие на
професионалното образование – „Лятна академия“
Г-жа Татяна Гигова да представи трудови норми на следващия УС
Г-жа Пешева представи предложение БКДМП да бъде представена в
сдружение с нестопанска цел „Съвет за устойчиво управление и
сертифициране на горите в България“. Сдружението се създава 2010 г. с
цел да бъде национален орган за горска сертификация съгласно Паневропейските рамкови критерии, като единствен член на България за
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemmes /PEFC/.
Основна цел e създаване на български Стандарт по системата «PEFC» за
сертификация на устойчивото стопанисване на горите в България. PEFC е
алтернативен сертификат на FSC. До 2018 г. фирмите ще бъдат задължени
да бъдат сертифицирани, но не е указано кой точно сертификат да
изберат. Доводите на Консултативния съвет са, че с въвеждането PEFC ще
може да се създаде възможност на фирмите да избират по кой от двата
стандарта да се сертифицират. Също така, при евентуално стартиране на
финансиран проект би могло да доведе до приходи за БКДМП.
Беше взето решение Консултативния съвет по дървообработване да даде
препоръка дали Камарата да участва.

Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на
10.03.2017 г. в гр. Велинград
Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП

............................
/подпис/

Благой Ангелов

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

Димитър Янушев

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

Мариана Иванова

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

Марин Генов

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

Недялко Христов

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

Слави Славов

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

Стела Василева

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

Татяна Гигова

.....................................
/подпис/
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и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
Георги Сиренков
Денница Каназирева

Маргарита Стойкова

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

Протоколчик: ………………….
Деница Иванова
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