ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП
На 18.07.2014 г., в гр. Шумен, се състоя заседание на Управителният съвет
/УС/ на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост
/БКДМП/.
На заседанието присъстваха:
Стоян Стоянов - Председател на УС на БКДМП - Управител на ТЕДИВА
Елица Ненчева – Изпълнителен директор на БКДМП;
членовете на УС в състав:
1. Благой Ангелов - Управител на БЛАГОЙ АНГЕЛОВ - КОЛОРАДО ЕТ
2. Григор Виденов - Управител на ВИДЕНОВ ГРУП ООД
3. Димитър Янушев - Управител на ПАЛИСАНДЪР ООД
4. Васил Живков - Управител на ПРОДИЗ ООД
5. Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
6. Орлин Пашомов – Управител на ДЕЙЗИ МЕБЕЛ ООД
и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
1. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ - М ООД

Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Подпомагане на фирмите-членове на БКДМП за излизане на външни пазари ;
2. Създаване на бранд;
3. Конкурс „ Българска мебел на годината“;
4. Приемане на нови членове;
5. Разни
Председателят на БКДМП откри заседанието.
Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:
1. Интернационализация на предприятията.
Изпълнителния директор
Елица
Ненчева
представи
на
вниманието
на
УС
и
КС
проектопредложения за кандидатстване по оперативни програми, а
именно:
1.1.
Проектопредложение по „ОПАК“
Заложените дейности по проекта са следните:
- Разработване на стратегически план за развитието на БКДМП
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-

Организиране на специализиран отдел в БКДМП за ефективно взаимодействие с
държавните институции
Проучване на добри международни практики в областта на управлението на НПО
Маркетингова кампания за популяризиране на дейността на организацията и
нейните членове
Обучения на специализираното административно звено по отношение на
въпросите на управление, ефективна комуникация, лобизъм и др.
Регионални срещи/кръгли маси
Подобряване на материално-техническата база
Подобряване на функционалността на сайта на БКДМП

1.2.

Проектопредложение „Интернационализация на предприятията от сектор
Дървообработване и Мебелно производство“
Заложените дейности по проекта са следните:
- Изготвяне на експортна стратегия
- Пазарни проучвания
- Форуми в страната
- Търговски мисии
- Участия в специализирани международни изложби
- Маркетингова кампания за популяризиране на българския продукт
1.3.

Проектопредложение съвместно с ИАНМСП.
Проектопредложението включва следните дейности: създаване на експортни
хъбове
с
цел
подобряване
конкурентоспособността
на
фирмите:
организиране на В2В срещи, консултации, изготвяне на “swot” анализ,
експортен каталог – хартиен и електронен;
УС приема единодушно отправените предложения и при възможност за
кандидатстване по оперативни програми ще съдейства оперативно.

1.4.
Проектопредложение съвместно с Италианска търговска камара в България
Заложените дейности по проекта са следните:

-

Изграждане на мрежа от експерти (консултанти, ментори и треньори) в различни области
на предприемачеството (производствен мениджмънт, маркетинг, брандинг, експортна
дейност, развитие на ЧР, социални и ръководни компетенции, диверсификация).

-

Избор на пилотни предприятия, които да бъдат подпомогнати по проекта
Предоставяне на цялостен анализ и оценка на производствените и управленските процеси,
в пилотните предприятия от браншовете дървообработване и мебелна промишленост в
България; изготвяне на стратегия за тяхното развитие; предоставяне на наставнически
услуги от експертите.

-

Организиране и провеждането на работни посещения в страните партньори по проекта, с
участие на предприятия от секторите дървообработване и мебелна промишленост, с цел
обмяна на опит и предприемачески умения.
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-

Подготовка на кадри от БКДМП за предоставяне на консултантски услуги и обучения в
сферата на (производствен мениджмънт, маркетинг, експортна дейност, развитие на ЧР,
социални и ръководни компетенции)

-

Създаване на Онлайн платформа за обучение по предприемачество и мениджмънт, която
да служи като:
 инструмент за обмяна на опит, знания и умения в сферата на предприемачеството и
мениджмънта
 средство за директна комуникация между експертите от мрежата и предприятията
 Предоставяне на безплатни онлайн консултации на N на брой предприятия в
периода на изпълнение на проекта
 Достъп до електронна библиотека съдържаща информационни материали

-

Подготовка на кадри от Камарата за предоставяне на консултантски услуги в различните
области

1.5.
Предстоящи събития:
- Бизнес пътуване с посещение на международно изложение INTERMOB 2014 и
WOOD PROCESSING MACHINERY 2014, Истанбул, Турция, в периода 26 – 29
септември 2014 г.
- Бизнес пътуване с посещение на международно изложение Мебель Москва 2014,
в Москва, Русия, и организиране на В2В срещи, в периода 24 – 28 ноември 2014
г.
- Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на
специализирани изложби Saudi Build, Риад и Decofair, Джеда, Саудитска Арабия,
в периода 8 – 14 ноември 2014 г.

2. Създаване на бранд
По т.2 беше дискутирана идеята за създаване на бранд, който да постави началото на
кампания за популяризиране на Българските мебели в България.
Кампанията се предвижда да включва ползване на стикери, телевизионна реклама и
други маркетингови похвати.
Беше обсъден и минимален бюджет от 20 000 лева, с който да стартира кампанията.
Г-н Григор Виденов се ангажира да направи предложение относно визията и слогана на
бранда.

3. Конкурс „ Българска мебел на годината“
По т.3 бяха взети следните решения:
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3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Промяна на локацията за провеждането на конкурса по време на
специализираните изложби „Светът на мебелите“ и „Техномебел“
Активно включване на Дизайнерска група „Черга“ по време на конкурса и
предоставяне на възможност за участие с Концептуален дизайн.
По инициатива на г-н Васил Живков следва да бъдат изготвени критерии за
Концептуален дизайн за Конкурса „Българска мебел на годината“
Отправено предложение за провеждане на коктейл и награждаване на
отличилите се в конкурса в един и същи ден. Предложението е прието
единодушно.
Бяха обсъдени възможностите за по-добро медийно отразяване на събитието
и възможности за мотивирано участие на повече дизайнери и производители
на мебели

4. Приемане на нови членове

„Новел“ ООД
„Стаматови“ ООД
Дизайнерска група „Черга“ – като асоцииран член
5. Разни
5.1.

Изложенията „Светът на мебелите“ и „Техномебел“
- По т.5.1. се взе решение да се организира среща между членовете на
Управителния съвет на БКДМП и представители на Агенция
БулгарРеклама, като идеята на срещата е да бъдат запазени условията от
последното издание, т.е. отстъпките за ранно записване да бъдат
идентични с отстъпките от 2014г.

5.2.

Предложение за разработване на FSC стандарт
Във връзка с обновяването на международните общи индикатори от
стандарта на FSC за сертификация на гори, WWF България стартира
процедура по разработване на Национален стандарт на основата на новите
общи индикатори.
В тази връзка се обръщат към БКДМП с молба да се включим в процеса по
разработване на Националния FSC стандарт, като вземем участие в
работната група за изработване на стандарта. Молят да определим
представител, който да участва в работната група.
Работната група ще бъде подпомогната от технически експерти с опит в
областта на FSC, които ще разработят основната част от документацията и
ще я предоставят на работната група за съгласуване и приемане. За
председател на работната група, WWF България предлага инж. Нели Дончева
– специалист с опит и познания по отношение на FSC и дългогодишен
експерт в горската програма на WWF.
УС взе решение предложението да бъде представено на работната среща на
Консултативния съвет на 21.07.2014г., където да бъде излъчен представител.
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5.3.

5.4.

5.5.

Предложение за среща с Управителния съвет на Българска стопанска камара
с цел обсъждане на проблемите на бранша. Срещата е планирана за месец
Септември, като Управителния съвет взе решение да я съчетае с планувано
заседание през този месец.
Годишна конференция на бранша 2014
Предложено беше за място на провеждане на Конференцията да бъде избран
Боровец.
Предложението бе прието единодушно.
Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на
19.09.2014 г. в гр. Добрич.

Стоян Стоянов - Председател на УС на БКДМП

.…............................
/подпис/

Благой Ангелов

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

Григор Виденов

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

Димитър Янушев

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

Васил Живков

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

Слави Славов

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

Орлин Пашомов

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

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:
Митко Гатев

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

Изготвил:
Денница Костова ...........................
/подпис/
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