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ПОКАНА
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 7,
ал.1 от Устава, Управителният съвет на
БКДМП свиква редовното Годишно
Отчетно Общо събрание на Браншовата
камара на дървообработващата и
мебелната промишленост. То ще се
проведе на 21 юни 2013 г. /петък/, от
13.00 часа, в с. Крапец, община Шабла,
област Добрич, конферентна зала на
хотелски комплекс „Яница”
http://krapets.com/bg/hotel_yanitza.html,
при следния дневен ред:
1. Доклад-отчет за 2012 г. на
Управителния съвет;
2.Доклад-отчет за 2012 г. на Контролния
съвет;
3. Разискване и приемане на докладите;
4.Освобождаване от отговорност на
Управителния съвет;
5.Промяна на Устава на Браншовата
камара на дървообработващата и
мебелната промишленост;

НАКРАТКО ОТ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА
РЪКОВОДСТВОТО НА БКДМП и Главния секретар на
Българска стопанска камара, г-н Петър Денев
обсъдиха навлизащия във финалната си фаза проект
„Разработване и внедряване на информационна
система за оценка на компетенциите на работната
сила по браншове и региони”в който БКДМП е
партньорска организация. Целта на проекта е
изграждане на система за разработване на
компетентностни модели за оценка на работната
сила, което ще допринесе за повишаване
конкурентоспособността в бранша и обмена на знания
сред заетите.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БКДМП се срещна с
представители на Италианския клъстер за мебелна
промишленост от гр. Порденоне, Италия.
На срещата бяха обсъдени възможностите
представители на МСП от сектора от българска страна
да посетят през есента гр. Порденоне с цел
установяване на контакти и партньорства, провеждане
на В2В срещи и включване в партньорски проекти.От
италианска страна на срещата присъстваха г-жа
Елизабета Виняндо и г-н Марко Оливото.

6.Успешни практики в бранша – експорт,
европейски практики – споделяне на
опит;
7. Разни.

БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

В периода април-юни 2013 г. по проект "Разработване
и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по
браншове и региони", в който БКДМП е партньор Българска стопанска камара ще проведе
обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции,
умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.
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АКТУАЛНО ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС

 Обявена е процедура за подбор на проекти „Внедряване на иновации в
предприятията”
На 8 май т.г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”,
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 обяви процедура за подбор на проекти: BG161PO0031.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Процедурата за безвъзмездна
финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на
Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350
лева. Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на
интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. Проектните предложения се
подават на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” №
21.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г.

 ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 ще
представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика". Новите моменти ще бъдат разяснени от експерти на
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма по време на информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе,
Варна, Пловдив, Бургас и София.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са свързани с
въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно Постановление на
Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и разходи за спомагателни
материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от
списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя насърчава
устойчиви енергийни решения за малките и средните предприятия. Програмата дава възможност за
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реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за
намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и
мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Информационните дни ще се проведат по следния график:
Враца - 20.05.2013 г.; Велико Търново - 21.05.2013 г.; Русе - 22.05.2013 г.; Варна - 23.05.2013 г.; Пловдив 28.05.2013 г.; Бургас - 29.05.2013 г.; София - 31.05.2013 г.
Може да се регистрирате на http://eufunds.bg/bg/pubs/4452

АВТОМАТИЧНА ШПРИЦМАШИНА
PRIMA
ПЬРВА СТЬПКА В АВТОМАТИЗИРАНЕТО НА ШПРИЦВАНЕТО
Италианската фирма CEFLA Finishing Group предлага нов модел автоматична шприцмашина PRIMA,
предназначен за малки и средни предприятия като първа стъпка в автоматизирането на процесите
на повърхностната обработка. На машината могат да се нанасят автоматично по повърхността и
кантовете на детайлите всички видове байцове и лакове. Тя е оборудвана с осцилиращо рамо с 4
пистолета и 2 кръга за нанасяне на байц/лак. Подаването на детайлите се извършва върху лента от
хартия. Това намалява значително времето за почистване на машината и разхода на разтворител
при смяна на цвета и вида на лака и на края на работното време.
Технически данни:
1.Работна ширина – 1300 мм;
2.Скорост на подаване – до 3 м/мин;
3.Максимална дебелина на детайлите – 60 мм;
4.Ширина на хартиената лента – 1520 мм;
5.Дължина на хартиената лента – 2000 м;
6.Аспирационна система с вентилатор с дебит 8000 м3/час;
7.Инсталирана мощност – 6,5 кВт;
Предимства:
1.Машината осигурява всички предимства на автоматичното шприцване: висока производителност,
високо качество на покритието, намален разход на лак, безопасни условия на труд.
2.Значително по-ниска цена от предлаганите до сега на пазара модели.
3.Винаги налична на склад в производителя.
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Обществени поръчки
„Избор на доставчик за мебели и
обзавеждане на бунгала на плажа в
стопанство „Евксиноград” Доставка и
монтаж на мебели за стопанство
"Евксиноград" разпределено на етапи и
по подобект.

„Избор на изпълнител за извършване на
доставки на оборудване на обект „ЦСРИ
– Център за социална рехабилитация и
интеграция” и обект „Защитено
жилище” в гр. Бяла“ За допълнителна
информация, моля да се
свържете с офиса на БКДМП.
office@timberchamber.com

Британска фирма би искала да установи
контакти с производители на кухненско
обзавеждане.
За допълнителна информация, моля да се
свържете с офиса на БКДМП:
office@timberchamber.com

Нови членове на БКДМП:
АНН 2 ООД, гр. София
Костов 69 ЕООД, гр. Пловдив
Тракия Маркет ООД, гр. Пловдив
Модекс ООД, гр. Кърджали
Микра МК ООД, гр. Пазарджик
Солвент ЕООД, гр. Русе
Благодарим за доверието!

НОВИНИ

ТЕД БЕД ЕАД подкрепя дизайнерите от група ЧЕРГА- млади български дизайнери,
които работят заедно с общи цели, а именно изграждане на работеща
професионална среда на дизайнерите на мебели, продукти, интериор; изграждане на
цялостна визия за българския промишлен дизайн, чрез участие в конкурси,
изложения и културни събития.
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Тази година отдел Маркетинг и Иновации на ТЕД БЕД разработи съвместно с
дизайнера Волен Валентинов няколко мултифункционални продукта. Един от тях е
фотьойл/легло – показан на тазгодишното издание на Светът на Мебелите в
Интер Експо Център София. Продуктът ще бъде представен и на Sofia Design Week
през Юни 2013 ,както и Септември месец в Милано на изложението MACEF.
Модерна и удобна мебел, подходяща за всеки дом и интериор.
Нека им пожелаем успех!

Мебелни фирми от гр. Русе и тази
година подкрепиха традиционния
конкурс за екодизайн „Мисли зелено“
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“МИСЛИ ЗЕЛЕНО”/”THINK GREEN” е
конкурс по повод Деня на Земята ,
организиран и провеждащ се за трета
поредна година в Професионална
гимназия по дървообработване и
вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“град Русе. Целта на конкурса е да насочи
вниманието на младите хора към
красотата и ценността на природата, да
провокира тяхното въображение и
креативност.
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Администрацията планира да предлага услуги в пакет "епизоди от живота"Услуги в пакет, които
съответстват на "епизодите на живота", планира да въведе държавната администрация. Те са част
от базисния модел за комплексното административно обслужване, публикуван за обществено
обсъждане. Пакетът "епизоди от живота" е свързан с изваждането на документи при покупка на
жилище, регистрация на фирма, раждане, смърт, брак, развод и т.н. Идеята е хората да не се
редят на опашки в различни институции, за да се сдобият с даден документ или разрешително.
Пример за това е получаването на лична карта, при което е нужно общината и МВР да могат "да си
говорят", за да не се налага човекът да се разкарва. Когато лична карта се вади за първи път, би
трябвало МВР служебно да изиска копие на акта за раждане, а не това да се прави от самото
лице.Част от останалите мерки в документа предвиждат администрацията да не иска документи,
които вече са били подадени веднъж от гражданина или фирмата, както и такива, която може да
издири и сама по служебен път. За това се говори от години, но към момента не е направено
почти нищо. Фирмите например и сега продължават да подават годишните си отчети
едновременно към Националната агенция за приходите и към Националния статистически
институт.Един от основните проблеми пред облекчаването на процедурите продължава да бъде
липсата на работещо електронно управление. Причината е, че държавните институции все още не
могат да разменят информация помежду си онлайн.В момента липсва успешно работещ модел за
обслужване на "едно гише". В същото време много администрации отчитат, че работят на този
принцип (85%), но услугите са все още на "базово" или "развиващо се" ниво. Наред с това около
30% от ведомствата у нас твърдят, че предлагат електронни услуги, но всъщност повечето от тях
представляват само предоставяне на информация и електронни форми на документи.
Изключително малък процент са услугите, които предоставят възможност за електронна
обработка на документи или за извършване на транзакции по електронен път (около 5%). Това е
една от причините от гражданите да се изисква информация, която вече е налична в архивите на
чиновниците.
Износът на България за ЕС се увеличава със 17.3% за януари и февруари
През периода януари - февруари 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава със 17.3% спрямо
същия период на предходната година и е в размер на 4.0 млрд. лв., съобщи Националния
статистически институт. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция,
Румъния и Франция, които формират 71.5% от износа за държавите - членки на ЕС.През февруари
2013 г. износът за ЕС се увеличава със 17.8% спрямо същия месец на предходната година и
надвишава 1.9 млрд. лв.Вносът на България от ЕС за периода януари - февруари 2013 г. се
увеличава със 7% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 4.5 млрд. лв. Найголям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Испания, Румъния, Гърция и
Унгария.През февруари 2013 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 16.8%
спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.5 млрд. лв
източник: infostock.bg
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