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ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БКДМП
На 12 юни 2015 г. /петък/, от 13.00 часа в град Поморие, се
проведе Общо отчетно-изборно събрание на Браншова камара
на дървообработващата и мебелната промишленост.
Събранието бе открито с приветствени слова от Председателя
на БКДМП – г-н Стоян Стоянов.
В рамките на събранието бе избран нов Управителен и
Консултативен съвет на Камарата в следния състав…
ПОВЕЧЕ

БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА
ПОЗНАТИ И НА ХОЛАНДСКИЯ ПАЗАР

МЕБЕЛИ

ВЕЧЕ

В периода 03 – 06 юни 2015 г. БКДМП организира търговска
мисия с участието на български дървопреработващи и
мебелни предприятия до Холандия. В мисията участваха 11
фирми членове на Камарата .
„Благодарим за проведените срещи с холандски фирми и
контактите с тях! За нас това е изключително
ползотворно сътрудничество.“ г-жа Соня Георгиева,
Ретроуют Аксага ЕООД
„Безкрайно полезни бяха срещите, затрупани сме от
запитвания.“ г-н Митко Митев, Мипа ООД …
ПОВЕЧЕ

Участие в Заседание на UEA/Федерация на европейските
производители на мебели/ - ГЕНЕРАЛЕН СЪВЕТ и
Секторния съвет по социален диалог в мебелната
промишленост
В периода 18-19.05.2015г. БКДМП взе участие в заседание на
UEA – генерален съвет в Брюксел. По време на заседанието бе
обсъдена информация за мебелната промишленост в
страните-членки, дейности на БКДМП, избран е за нов
генерален секретар – Томаш Лукаш, Асоциация на чешките
мебели. Също така бе одобрен нов устав на организацията и
бе обсъдена възможността за учредяване на борд на
директорите с участието на БКДМП.
В рамките на визитата БКДМП взе участие и в среща на
Секторния съвет по социален диалог в мебелната
промишленост към Европейската комисия.

Финансиране за търговски мисии в:
1. Казахстан - сектор строителство и материали за
строителството - повече
2. Казахстан - сектор производство на мебели и
интериорен дизайн - повече
3. Русия - сектор дървопреработване - повече

Фотоизложба „Красотата в моите ръце. Бъдещето в
моите ръце“ гостува и в Пловдив, Варна, Велинград,
Русе, Банско
Фотоизложбата "Красотата в моите ръце. Бъдещето в моите
ръце.", която бе представена в гр. София може да бъде
посетена и в Дом на науката и техниката, гр. Пловдив до
30.07.2015г.
Изложбата предстои да посети и следните градове: Варна,
Велинград, Русе, Банско.
Вижте цялата изложба ТУК

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БКДМП
Браншова камара на дървообработващата и мебелната
промишленост предлага индивидуални безплатни консултации
на своите членове, относно:
- FSC сертификация
- процеса на кандидатстване и разработване на проектно
предложение във връзка с обявената процедура за
кандидатстване
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„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Стартира нов прием по набиране на заявки от
работодатели по схема „Младежка заетост”
Стартира нов прием по набиране на заявки по схема
„Младежка заетост”, която осигурява стаж и обучение на
работното място на младежи на възраст до 29 години
включително.
ПОВЕЧЕ

