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НОВИНИ
На 19 февруари от 10 часа, се проведе среща между ръководството на
БКДМП и отдел «Професионално образование и обучение» в МОМН.
Бяха дискутирани предложения и проблеми , които стоят както пред
работодателите, така и пред образователните институции. Взе се решение
за провеждане на кръгла маса, в която участие ще вземат директорите на
професионалните гимназии, представители на МОМН и представители на
бизнеса.
На 20 февруари, екипът на БКДМП проведе срещи в района на гр. Бургас.
12 фирми, които се занимават с производство на мебели, търговия с
машини и материали, и дървообработване се срещнаха с екипа на
Камарата. Бяха обсъдени възможности за съвместни инициативи, идеи и
обединяване на усилията в посока развитие на един по-конкурентен
бранш.
На 21 и 22 февруари, в гр. Царево представители на Камарата успешно
преминаха обучение за FSC одитори по проследяване произхода на
продукцията /Chain of Custody/.
БКДМП спечели проект по Оперативна програма «Развитие на човешките
ресурси» по схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” –
Фаза 2. Партньор по проекта е Британската мебелна асоциация.
Чрез проекта ще се предоставят възможности на членовете за обмяна на
добър опит и коопериране с британски фирми.
Отворени процедури за кандидатстване по ОП „Развитие
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013.
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BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
БКДМП подготви календар на предстоящите бизнес делегации и
посещения на специализирани международни изложби за 2013 г.
Камарата ще предоставя възможност за участие в организирани B2B и
B2C срещи.
Подробности може да
www.timberchamber.com

видите
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сайта

на

Камарата

–

Поради зачестилите сигнали зад граница за некоректни български фирми
и поредица проведени разговори с търговските предтсвители и
чуждестранни партньори, БКДМП започна издаване на сертификат на
английски език на пълноправните си членове. Сертификатът
удостоверява, че фирмата е член на организацията и е коректен партньор.
www.timberchamber.com
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
26 февруари 2013 г.
Моля всички фирми членове на БКДМП да изпратят материал, който да бъде качен във Вашите
профили.
За по-голяма популяризация на сайта е важно текстовете, които ни изпращате да не бъдат копирани
от текстове вече съществуващи в интернет пространството, а да бъдат новонаписани.
Няма ограничение в броя на символите на текстовете. Всяка фирма може да публикува до 8 броя
снимки, които моля да бъдат до 1 MB, във формат png., jpeg., tiff.
Ръководството на БКДМП взе решение да предоставя офиса на Камарата, на бул. Тодор
Александров 73, ет.6, офис 5, за бизнес срещи на фирмите членове на Браншовата камара, които не
разполагат със софийски офис. Ако желаете да се възползвате от тази услуга, трябва да го заявите два
дни предварително.
ПОСЕТЕТЕ С БКДМП ИЗЛОЖЕНИЕТО INTERZUM 13-16/05/2013 КЬОЛН.
Изложението се провежда веднъж на две години и на него се представят най – новите материали за
мебелната промишленост. През 2011г. изложителите са били повече от 1400, а форума е посетен от
около 50 000 души. Камарата организира посещение. За допълнителна информация, моля да се
свържете с офиса.
ПОСЕТЕТЕ С БКДМП ИЗЛОЖЕНИЕТО LIGNA 06-10/05/2013 HANNOVER.
Най – голямото в Европа международно специализирано изложение за машини, инструменти и
технологии за мебелната и дървообработващата промишленост. Провежда се веднъж на две
години. През 2011 г. изложителите са били 1765 от 52 държави. Камарата организира посещение. За
допълнителна информация, моля да се свържете с офиса.
Израелска фирма иска да установи контакти с български производители на мека мебел.
Представители на фирмата ще посетят изложението „Светът на мебелите“ в периода 23 – 27 април.
За по-подробна информация, моля да се свържете с екипа на БКДМП.
БКДМП благодари на всички фирми, които ни повярваха и независимо от сложната икономическа
и политическа обстановка се присъединиха към нас, защото само обединени можем да градим
силен бранш. Новите членове на Камарата са: АНДВЕЛ ООД, гр. Пловдив; АРТЕБЯЛА ЕООД, гр. Бяла;
ВАЛИЯН ООД, гр. София; ВЕЛЕКС ИНК ООД, гр. София; ВИСОТА – ЕТ АНЖЕЛА ЛАЗОВА, гр. Благоевград;
ГЕРА ООД, гр. Русе; Г – ПЕРФЕКТ ООД, гр. Смолян; ДЕСИЛЕНА ООД, гр. Плевен; ДИЗМА СД, гр.
Пловдив; ДИПОЛ ЕООД, гр. Нова Загора; ЛЕО ДИЗАЙН ЕООД, гр. София; ИНТЕРИОР ООД, гр. Русе;
МЕБЕЛИ ИВВЕКС ООД, гр. Стара Загора; МЕБЕЛИ ЛУДВИГ БЪЛГАРИ ООД, гр. София; МЕЛВИ ЕООД, гр.
Стара Загора; НИКЕА ЕООД, гр. Пловдив; ОРВИ СТУДИО ЕООД, гр. София; ПЕНТОП ЕООД, гр. Вършец;
ПРОЛАЙН ЕООД, с. Крумово; РЕД СПРИНГС ЕООД, гр. Пловдив; ФИЛДА М ЕООД, гр. София; ХЕРАЛД
ЕООД, гр. Габрово; ХИТРОН ЕООД, гр. Бургас.
Надяваме се, че всички поканени от нас фирми ще станат част от Браншовата камара.
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ТЕХНОМЕБЕЛ И СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ – 23 – 27 април
◊ НОВА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
◊ ПОСЕЩЕНИЯ НА БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИИ
◊ СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ
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има и тя работи въпреки всички трудности.
Нека покажем веднъж, че обединени можем да
бъдем силни.
Станете част от „Светът на мебелите“ и
„Техномебел“, за да създадем един истински
форум, който да стане реална предпоставка
за изграждане на вашите партньорства .
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