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На 25 март 2013г. ръководството на БКДМП проведе среща с представители на Германската
организация Senior Experten Service (SES). Идеята е да се използват знанията на възрастните и
след тяхното пенсиониране, като чрез тази организация те могат да работят безвъзмездно по
цял свят. В този дух е и мотото на организацията „Бъдещето има нужда от нашата помощ”. В
момента SES разполага с над 10 500 експерти от всички браншове и е провела 30 000 проекта
в над 160 страни. В България SES работи от 1988 година и от тогава е реализирала над 1000
проекта във фирми, общини, училища и организации. Това говори за доверието на
българските фирми и организации в експертите на SES. По този начин чрез тяхната подкрепа
са се подобрили експортните шансове, увеличила се е производителността и са били
създадени нови работни места. Разходите на фирмите са само за самолетния билет и
хотелското настаняване на експертите. За повече информация се обърнете към офиса на
БКДМП.
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Обществени поръчки:


Община Дупница обявява обществена поръчка
за обзавеждане на център за настаняване от
семеен тип;



Община Тутракан обявява обществена поръчка
Доставка на обзавеждане и оборудване на „Клуб
на рибаря”;



Община Пловдив обявява обществена поръчка
„Избор на изпълнител на доставка и монтаж на
оборудване, съоръжения и обзавеждане на
обекти защитено жилище и 5 броя центрове за
настаняване от семеен тип;



"Южноцентрално държавно предприятие", ТП
Държавно
горско
стопанство
"Смолян":
„Доставка чрез закупуване на инструменти и
материали, необходими за осъществяване на
дейностите по маркиране и дърводобив на
територията на ЮЦДП и териториалните му
поделения на територията на област Смолян“;



Доставка на специализирана горска техника за
подобряване икономическата стойност на горите
на община Костенец

За допълнителна информация:
http://www.timberchamber.com

БКДМП благодари на всички фирми, които се присъединиха
към организацията през последните дни. Най - новите членове
на Камарата са: АЛФА ДИЗАЙН 1 ЕООД, гр. Бургас, УДЛЕНД
ЕООД, гр. Казанлък, СТЕФАН ВЪЛЧЕВ 2005 ООД, гр. Трявна,
СТИЛО ООД, гр. Бургас, КЛАСИК ООД, гр. София
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ПРЕДСТОИ:
Среща на ръководството на БКДМП със заместник
министъра на МИЕТ, г-жа Ирена Младенова;
- Среща на ръководството на БКДМП с
дървопреработвателни и дърводобивни фирми от Велико
Търново, Трявна, Габрово и СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ;
- Среща с италиански инвеститори;
- ВЪЗМОЖНОСТИ 2020: НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН
ПЕРИОД: Стартира национална информационна кампания за
новия програмен период;
- обучения и семинари на тема „Политики за насърчаване
на износа. Възможности за финансиране” и „Как да сме успешни
при износа на своите продукти?”

ЗАПИТВАНИЯ

-

По инициатива на БКДМП, Браншовите организации ще внесат
искане до всички ресорни институции със следните точки:
1. Припознаване
и официализиране на Браншовите
организации от държавните институции;
2. Задължително участие на представители на Браншовите
организации в експертни комисии, които касаят пряко
конкретния сектор и участие в работни групи, друг вид
вътрешно - и междуведомствени комисии, изготвящи
становище, препоръка, ръководство, проектонормативен акт
или всякакъв документ, касаещ бранша, представляван от
съответната браншова организация;
3. Мерки за защита на българския продукт.

Швейцарска фирма би
искала да установи
контакти с производители
на мебели от масивна
дървесина - в момента
търсят да закупят столове
в рустикален стил.
Скандинавска фирма се
интересува от
установяване на контакт с
производители на мебели
от масивна дървесина.
За допълнителна
информация, моля да се
обърнете към офиса на
БКДМП.
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Шест електронни платформи ще предпазят обществените поръчки от корупция - Центърът за превенция и
противодействие на корупцията БОРКОР обяви първия си доклад "Модел на решение в областта на обществените
поръчки", който вече е качен на сайта на институцията. В сряда документът беше утвърден от Консултативния съвет, на
който центърът се отчита и който се ръководи от вътрешния министър Цветан Цветанов.Предлаганият модел за
предотвратяване и разкриване на корупционни практики включва шест електронни платформи, образуващи според
авторите му "интервенционна система, която цялостно и в отделните й елементи" обхваща всички сфери на
обществените поръчки.
E-регистър Електронният регистър е централната платформа за всички участници в процеса.Тя предоставя на
разположение всички данни и документи по всички етапи на процедурите до решението за възлагане на поръчката и
сключването на договора за изпълнението й.
Е-наддаване Съдържа активни софтуерни приложения за различни форми на онлайн наддаване заедно с цялата
информация за правните, практическите и техническите аспекти на процедурата. Формата е подходяща за открити
процедури в областта на услугите и експертните консултации, когато се изисква бързо изпълнение на договора.
Особено приложима е в случаите, когато публичен орган има какво да предложи и ролите се разменят - например за
наддаване за изгубени вещи, за ненужни излезли от употреба служебни превозни средства, обзавеждане и
оборудване, но също и за стари запаси от държавния резерв, подлежащи на обновяване и др., посочват от БОРКОР.
Е-каталог Позволява да бъдат предлагани и закупувани продукти, които вече имат или е възможно да се разработят
собствени стандарти. Обичайно са с предметен характер и могат да бъдат представени визуално - като машини,
инструменти, мебели, оборудване и др.
Е-търг Платформата управлява и изпълнява всички процеси при поръчки за строителство, услуги и доставки, които
подлежат на обявление, но поради законов регламент или сложността на обекта и информационната потребност на
участниците в процедурата не са предназначени и/или са неподходящи за провеждане чрез е-наддаване и е-каталог.
На това място би следвало да се провеждат обществените поръчки със стойностни прагове над европейско равнище.
Специална позиция заемат процедурите по договаряне, по състезателен диалог и партньорствата за иновации, които
предстои да бъдат пренаписани, ако България реши да транспонира в законодателството си влизането в сила тази
година на нови директиви на Европейската комисия
Е-мониторинг Събира, съхранява и осигурява онлайн достъп до всички договори (във и извън обхвата на обществените
поръчки), анексите към тях, както и протоколи от преговорите между държавните структури и юридическите лица
независимо от собствеността на последните. Същото важи и за сключваните договори с физически лица.
Тук в стандартизиран вид трябва да се "складират" всички данни и документи, необходими за целите на контрола и
наблюдението на дейностите при изпълнение на договорите и свързаните с тях плащания.
Е-одит За провеждане на целенасочена ревизия и аналитична дейност за установяване на нарушения на правила и
закони. Достъп до тази платформа ще имат структурите с правомощия да извършват одит и ревизионна дейност. Тя ще
разполага и с комуникационна система, чрез която физически лица, организации и институции да предоставят в
структурирана форма сигнали, които обаче ще служат единствено за усъвършенстване на ревизионните методи и
разработване на превантивни мерки.
Според анализа на БОРКОР високият брой на нарушенията в обществените поръчки се дължи и на недостиг на
компетентни експерти в тази сфера. Центърът препоръчва създаването на повече централни служби за възлагане на
поръчките със специално обучени служители в националните и международни стандарти.В доклада се посочва също,
че в рамките на извършения анализ са "установени и документирани над 600 слаби места", от които близо половината
са свързани с възлагането. За отстраняването им следва да се вземат решения, които представляват особено
предизвикателство, посочват експертите. Те са свързани със законодателни инициативи, реформата на публичната
администрация, намаляването на бюрокрацията и административната тежест, както и въвеждане на външни
механизми за контрол.
По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари 2013 г. се увеличават с 0.7 млн. евро, след ръст от
13.1 млн. евро за януари 2012 г.
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Конкурс Българска мебел на годината 2013
На 28 март изтича срока за регистрация в Конкурса 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.
Регистрация:
Регистрация за участие може да бъде направена на електронния адрес на БКДМП:
office@timberchamber.com или на тел.: +359 885 133 532, + 359 899 101 632.
След успешна регистрация се получава потвърждение на e-mail.
Жури:
Петчленно жури от дизайнери и архитекти, определя десет финалисти по предварително
уточнени критерии.
Процес на селектиране: Всички получени заявки ще бъдат разгледани от журито, което ще
номинира 10 продукта финалисти. Участниците в конкурса ще бъдат информирани за
решението на журито в срок до 15 април 2013 г. Кандидатите, чиито мебели са номинирани,
трябва да потвърдят участието си до 19 април 2013 г. и да представят номинирания продукт
от 23 до 27 април 2013г. в Интер Експо Център, гр. София в рамките на изложението «Светът
на мебелите».
Награждаване:
Церемонията по награждаване ще се проведе в рамките на изложението "Светът на
мебелите“ в Интер Експо Център - София.
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Кампания в подкрепа на българската мебелна
и дървопреработвателна промишленост!
www.timberchamber.com
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