 ЗАЩОТО СМЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
 ЗАЩОТО ЩЕ СРЕЩНЕМ НОВИ ПАРТНЬОРИ
 ЗАЩОТО БЪЛГАРСКИТЕ МЕБЕЛИ СА МОДЕРЕН И КАЧЕСТВЕН
ПРОДУКТ

ЗАЩО?
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На 24, 25 и 26 февруари 2013г. в хотел Рила представители на британска търговска верига проведоха
индивидуални срещи с одобрените фирми, членове на БКДМП.
На 26 февруари, Изпълнителния директор на БКДМП проведе среща в ИАНМСП. На срещата бяха
обсъдени всички дейности на Агенцията, както и предстоящия програмен период 2014 – 2017г. Бяха
поставени конкретни искания с оглед по-успешното представяне на членовете на Камарата и
прецизиране на условията, при които те участват в активностите на ИАНМСП.

На 1 март 2013г. в Изпълнителната Агенция по Горите се проведе
семинар на тема „Прилагане на Регламент (ЕС) № 995/2010 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година за
определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара
дървен материал и изделия от дървен материал“. В негово изпълнение
са приети два регламента. Подробна информация може да намерите на
сайта на БКДМП /секция събития/.

ЗАПИТВАНИЯ
Гръцка фирма
иска да установи
контакти с
български
производители на
столове от букова
дървесина.
Фирма иска да
изкупува дървесно
брашно.
Количество: около
25 т/месечно

Актуални програми по ОП:
Тази седмица ще бъде публикуван индикативният график за прием на
проекти по Програмата за развитие на селските райони.
Приемите ще бъдат по 15 мерки от програмата.
BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика"
Програма „Учебни визити“
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За допълнителна
информация,
моля да се
обърнете към
офиса на БКДМП.
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ПОСЕТЕТЕ С БКДМП ИЗЛОЖЕНИЯТА FURNICA и DREMA 17-20/04/2013
ПОЗНАН – ПОЛША.
FURNICA е международен търговски панаир за материали за мебелното
производство. Провежда се успоредно с DREMA - изложението за
машини и инструменти за дървообработващата и мебелната
промишленост. Краен срок за записване 15 март 2013г.
За допълнителна информация, моля да се свържете с офиса на
Камарата.

Ръководството и Екипът
на БКДМП изказват
благодарност на
колегите от ИВ – ЕЛ
ЕООД и ТП ХЕТИХ
БЪЛГАРИЯ за
предоставените от тях
материали за
производството на
обзавеждането в офиса
на Камарата

БКДМП благодари на всички фирми, които се присъединиха към
организацията през последните дни. Най - новите членове на Камарата
са: МЕТАЛ ДИЗАЙН КОНСУЛТ ООД, гр. Добрич; СИНХРОН ООД, гр.
Пловдив, ДЕНИС 89 С ЕООД, с. Ново село, АНТОНИС 06 ЕООД, гр.
Пловдив, БГ МЕБЕЛ КОМПАНИЯ ООД, гр. София, ОФИС ТРЕЙД ЕООД, гр.
София, МОДЪР 2002, с.Марково, БИПТЕКС А ЕООД, гр.Пловдив.
Международни бизнес форуми в гр.София
На 10 април в гр. София ще се проведе българо-румъно-македонски
бизнес форум.На 11 април, отново в гр. София, ще се проведе българоалбано-сръбско-черногорски бизнес форум.

Целта на събитието е да се осигурят възможности за създаване на
преки бизнес контакти между български предприятия и потенциални
техни партньори от
Балканския регион за производствено коопериране, увеличаване
обема на българския износ, обмен на добри производствени и
търговски практики.Към момента има конкретен заявен интерес от
страна на потенциални партньори към браншове дървообработване и
мебелно производство.
Участниците ще бъдат допълнително информирани за точното място на
провеждане на събитието и за програмата на форума.
Крайният срок за изпращане на приложената регистрационна карта е
18.03.

1303 София, бул. Тодор Александров 73,ет. 6, офис 5
Тел: +359 2 963 42 99; Факс: +359 2 816 4280; моб. тел.: +359 885 133 532
E-mail: office@ timberchamber.com; www.timberchamber.com

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
11 март 2013 г.

МЕБЕЛ НА ГОДИНАТА 2013

ПЪРВИ АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ
С цел установяване на реални взаимоотношения между бизнеса и образованието,
както и обединяване на усилията ни в посока постигане на конкретни резултати,
БКДМП приветства активността на колегите от професионалните гимназии, които
откликнаха на поканата ни за асоциирано членство в Камарата. Към момента
асоциирани членове на БКДМП са Професионална гимназия по вътрешна
архитектура и дървообработване, гр. Пловдив; Професионална гимназия по горско
стопанство и дървообработване, гр.Варна; Професионална гимназия по керамика и
мебелно производство, гр. Севлиево и Професионална гимназия по
дървообработване и строителство, гр.Хасково. Вярваме, че заедно ще успеем да
постигнем общите ни цели!

Конкурс Българска мебел на годината 2013

Организатор на конкурса "Българска мебел на годината" е Браншовата камара на
дървообработващата и мебелната промишленост, съвместно с Агенция
Булгарреклама и списание MD - Мебелен дизайн.
Призьорите ще бъдат обявени на официална церемония на откриването на
изложенията "Светът на мебелите" и "Техномебел" на 23 април 2013 г. в Интер
Експо Център - София. Оценените продукти ще бъдат представени на Подиума на
победителите.
Изисквания
Регистрационна карта за участие могат да изпратят български производители на
мебели от всички категории. Номинираните продукти трябва да присъстват вече на
пазара или да имат пазарно позициониране до началото на конкурса.
Същевременно е необходимо да са минали най-много 2 години от началото на
производството на предложения продукт. Преиздавания или нови версии на
продуктите биха могли да бъдат номинирани при условие, че не са присъствали на
пазара последните две години. Всяка фирма може да номинира до 2 продукта
произведени в България.
Регистрация
Регистрация за участие може да бъде направена на електронния адрес на БКДМП:
office@timberchamber.com или на тел.02/963 42 99.
В регистрационната
карта трябва
кратка информация за фирмата и
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mail с изискваните допълнителни материали, които трябва да бъдат изпратени (от 1
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Във връзка с изпълнението на проект на Италианската търговска камара в
България, в който Браншова камара на дървообработващата и мебелната
промишленост е партньор, започна подготовката на предстоящите срещи с
партньори от Италия и Балканския полуостров в рамките на специализираните
изложби Светът на мебелите и Техномебел. Всички членове на Камарата могат са
вземат участие в организираните срещи.

