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На 23 април 2013г. в Интер Експо Център стартира единствения професионален форум
за секторите Производство на мебели и Дървообработване

Министър Станков

г-н Никола Стоянов

г-н Стоян Стоянов

Събитието ще бъде официално открито от Проф. Иван Костадинов Станков, Министър на
земеделието и храните в 10.00 часа на 23 април т.г. и изпълнителния директор на ИАНМСП, г-н
Никола Стоянов и Председателя на БКДМП, г-н Стоян Стоянов. Посланикът на Италия в България,
Н.Пр. Марко Контичели също ще даде своя ценен принос за успешния старт на този единствен
специализиран форум за бранша в България. На откриването ще присъстват посланици,
представители на държавните институции и чуждестранни търговски делегации.
Италиански фирми от градовете Фрозиноне, Варезе и Пескара, придружавани от главните секретари на
италианските търговски камари в Солун и Букурещ, търговски делегации от Израел, Великобритания,
Германия, Сърбия, Румъния, Гърция и Турция, ще се съберат в Интер Експо Център, за да осъществят
диалог и да разкрият нови форми на търговско взаимодействие, намиране на бизнес партньори и
производствени бази в България, в сектори Производство на мебели и Дървообработване
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ПРОГРАМА ЗА ДНИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО:
23 април - Официално откриване на изложението. Следват B2B срещи между италианската търговска
делегация и фирмите изложители. Делегация от Израел и Франция.
Безплатни консултации на тема Енергийна ефективност на щанд А2, в зала 3
19.00 ч. – Коктейл по случай откриването на изложбите.
24 април – Посещение на румънска търговска делегация. Посещение на гости от Литва и Германия.
Делегация от Израел и Франция.
25 април - Посещение на гръцка търговска делегация.
26 април - Награждаване на победителите в конкурса Българска Мебел на Годината. Награждаване на
победителите в конкурса Училище за дизайнери.
27 април – Свободен вход. Обявяване на Българска Мебел на Годината на публиката. Томбола за
посетителите.
ЗА ПОДРОБНОСТИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ЩАНДА НА БКДМП – ЗАЛА 2, ЩАНД D6
Електронна покана може да си изтеглите от www.timberchamber.com, секция ”Полезна информация”

В периода 8 – 11 април, изпълнителният директор на БКДМП и 15 мебелни фирми с финансовата
подкрепа на ИАНМСП, в изпълнение на проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „НАСЪРЧАВАНЕ НА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, финансиран от Европейския фонд за
регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007 – 2013 бяха на търговска мисия в гр. Милано, Италия.
На 8 април 2013 г. българската делегация беше официално посрещната от президента на Търговската
Камара във Варезе, г-н Ренато Скаполан, главния секретар на камарата г-н Мауро Тамперели и
ръководителя на СТИВ – Милано г-н Чавдар Адамски. Българските фирми посетиха производствени бази и се
срещнаха с колеги от Италия.
Представителите на търговската мисия посетиха международното изложение ISALONI. На 9 април 2013 г.
съвместно с Асоциацията за италиански дизайн бяха организирани двустранни срещи с италиански
фирми и дизайнери. По време на срещите бяха обсъдени възможности за износна дейност от страна на
българските предприятия, създаване на съвместни предприятия и възможности за внедряване на нови
дизайнерски решения.
В рамките на изложението представителите на българските фирми имаха възможността допълнително да
осъществят контакти с италиански партньори и да се информират за най-новите тенденции в секторите
дървопреработване и мебелна промишленост.
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Обществени поръчки:


Община Шумен обявява обществена поръчка за
обзавеждане на ОДЗ;



Народното Събрание на РБългария обявява
обществена поръчка за доставка на обзавеждане
на сградите на Народното събрание, мандатни
жилища,
стол-ресторанта
на
Народното
събрание и лечебно-възстановителната база в гр.
Велинград ;

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: ДРИЙМС ЕООД, гр. Бургас,
МЕТАЛ УУД ЕООД, гр. Гоце Делчев, БУЛЛЕС ХОЛДИНГ ЕООД, гр.
София, ЕВРОМАР КОМ ООД, гр. София, КОНЕК ООД, гр. София,
ВИЗА ТРЕЙД ЕООД, гр. София, ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
гр. София; ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД, гр. Добрич
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ЗАПИТВАНИЯ
 Във връзка с провеждането на предстоящото 12-то издание на
ТЕХНОМЕБЕЛ - най-голямата специализирана изложба за
материали, машини и оборудване за дървообработване и
мебелно производство в България, и 9-то издание на СВЕТЪТ НА
МЕБЕЛИТЕ - изложба, на която се срещат производителите,
търговците, творците и ценителите на красивия и практичен
интериор, ръководството на БКДМП взе участие в работна
закуска, на която бяха дискутирани актуалните проблеми на
мебелната индустрия в България.

Италианска фирма би искала
да установи контакти с
производи-тели на дъски от
смърч;
Френска фирма желае да
изкупува дърва за огрев;
Търси се фирма за производство на 15 000 дървени
поставки;
За допълнителна информация
офиса на БКДМП

 Изпълнителния Директор на БКДМП, г-жа Елица Ненчева, взе
участие в работна среща с Министъра на земеделието и храните,
представители на държавните горски предприятия, ЛТУ,
общини, синдикати, Изпълнителна агенция по горите и
Министерство на земеделието и храните. На срещата се учреди
съвет по горско стопанство към министъра на земеделието и
храните, на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за
администрацията.
Бяха обсъдени и предложени конкретни краткосрочни мерки за
решаването на някои по-важни проблеми от горския сектор.

С цел създаване на по-тясна
връзка между образованието и бизнеса, Браншовата
камара на дървообработващата и
мебелната
промишленост
организира конкурс «Училище за
дизайнери».
Призьорите ще бъдат обявени на
официална церемония в рамките
на
изложбите
СВЕТЪТ
НА
МЕБЕЛИТЕ и ТЕХНОМЕБЕЛ в Интер
Експо Център, гр. София.
В конкурса с 3D изображение на
мебелния продукт се включиха
много студенти. Моделите ще
бъдат изложени в зала 6, в
периода 23 – 27 април.
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 В периода 14 - 16.11.2013 г., в УОГС – Юндола, ще се проведе ШЕСТА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И
ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН". На www.timberchamber.com в секция Полезна
информация ще намерите условията за участие и регистрационната форма.
 На 8 май 2013г. във Витоша Парк Хотел, гр. София, ул. Росарио 1, Голяма
Конферентна зала, ще се проведе Национален семинар на тема Хагска система за
международна регистрация на промишлени дизайни. Форумът се организира от
Световната организация по интелектуална собственост съвместно с Патентно
ведомство. Програмата на семинара включва преглед на Хагската система възможности, които тя предоставя за международната закрила на промишлените
дизайни, процедурни новости, предимства при използването й. Подробности
може да видите на http://www.bpo.bg/.
 На 10 и 11 април 2013 г. в Шератон София Хотел Балкан, Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с Балканското бюро
за подпомагане на средното съсловие организираха Международен българорумънско-македонски форум и Международен българо-албано-сръбскочерногорски бизнес форум.
Целта на форумите бе да се осигурят възможности за създаване на преки контакти
между български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския
регион за производствено коопериране, за увеличаване обема на българския
износ, за обмен на добри производствени и търговски практики и пр. Към
момента е заявен интерес от фирми от Румъния, Албания, Черна гора и Сърбия
към следните сектори: дървообработване и производство на мебели, текстил, ХВП
и напитки, химия и козметика, каучукова промишленост, машиностроене,
строителство и енергийна ефективност и пр.
 В периода 18 – 20 април 2013г. в гр. Пловдив се провежда Петата Панорама на
професионалното образование. В Панорамата участват професионалните
гимназии обучаващи ученици в областта на дървообработващата и мебелната
промишленост. Изпълнителният директор на БКДМП откри началото на
Панорамата с кръгла маса, на която бяха дискутирани проблемите на бизнеса и
професионалното образование. На нея присъстваха представители на
Министерство на образованието, представители на бизнеса и директори на
професионални гимназии.
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Кампания в подкрепа на българската мебелна
и дървопреработвателна промишленост!
www.timberchamber.com
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