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Изх.№ 067/31.03. 2015                                                                                                             

                                                                           До  г-жа Елица Николова  

Секретар по икономика, развитие на регионите и инфраструктура 

Администрация на Президента на РБългария 

  

Относно: Покана за участие в заседание на Съвета за развитие на 

регионите и националната инфраструктура към Президента на Република 

България 

 

УВАЖЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА, 

 

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ е 

учредена през 1992г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да 

защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. Към 

настоящия момент членовете  на БКДМП наброяват повече от 320 юридически лица, което 

я прави една от най-многочислените организации в България. 

 Въз основа на официални икономически и социологически анализи,  сектори „Мебелно 

производство“ и „Дървообработване“ се отличават със следните характеристики: 

традиционни за България браншове; откриване и поддържане на работни места в райони 

с ниска заетост; потенциал за увеличаване на добавената стойност; секторите са в топ 5 в 

класация на МИЕ за най-бързо развиващите се по отношение на експорта сектори; 

наличие на местна суровина. По официални данни българските предприятия за 

преработка на дървесина и производство на мебели запазват своята икономическа 

активност, дори и в условията на глобализация и въпреки световната икономическа криза. 

Те  водят до подобряване на икономическото и социалното развитие в отдалечените и по-

слабо индустриализирани райони на страната. Предприятията за преработка на дървесина 

и производство на мебели в България се оказват един от най-устойчивите  клонове на 

родната индустрия, защото не просто оцеляват, а непрекъснато се развиват. 

 

Основните предизвикателства, които стоят пред бранша биха могли да се обособят в 

няколко тематични области: 
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ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 1  

Политика за интернационализация на предприятията от сектора и повишаване 

на експортния потенциал на продукти с добавена стойност. 

 

Създаването на иновативни продукти е от ключово значение за повишаване 

конкурентоспособността на българското мебелно производство и навлизането му в 

пазарни ниши с висок ценови диапазон. В тази насока усилията трябва да бъдат 

към развиване на конкурентни предимства с въвеждането на гъвкави 

производства, съобразени с нуждите на потребителя и изискванията за ресурсна 

ефективност, спецификации за високо качество и напреднала технология; 

висококачествен дизайн, налагане на търговска марка, интегриране на услугите 

преди и след продажба, др. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.1 Създаване на изпитвателна лаборатория 

Изграждането на изпитателен център, който да даде възможност на 

българските продукти да бъдат сертифицирани и да получат легитимност на 

международния пазар, ще бъде ключов момент за повишаване на експортния 

потенциал на бранша и привличането на чужди инвестиции.Това ще   бъде 

една възможност за доказване на безопасността и качеството на  продуктите 

на мебелната и дървообработващата промишленост съгласно действащите 

европейски стандарти. По този начин ще се осигури благоприятна възможност 

за реализацията им на международен пазар. Огромна част от чуждите 

партньори изискват продуктово  изпитване и удостоверяване на качество. 

Подобни лаборатории съществуват в редица европейски страни и са основен 

инструмент за подпомагане на фирмите на сектора с оглед на повишаването на 

тяхната конкурентоспособност. 
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1.2 Организиране на кампании за популяризиране на българската продукция; 

 

1.3 Организиране на кампании за привличане на чужди партньори. 

 

              ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 2 

Квалифицирани кадри 

Професионалното  образование и подготовката на кадри  са основни приоритети 

за Браншовата организация и нейните членове.  Липсата на кадри и закриването на 

редица професионални гимназии са основен проблем, пред който работодателите 

от сектора биват изправени. През последните години бяха закрити учебни 

заведения и паралелки в цялата страна, което поставя сектора пред  реална криза 

от недостиг на подготвени кадри. 

Справка на БКДМП показва, че е налице тенденция за намаляване на броя на 

учениците във все още функциониращите професионални гимназии. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1 Провеждане на кампании за популяризиране на професията; 

2.2 Провеждане на проучвания на регионален принцип за необходимостта от 

специализирани кадри с оглед на развитата в съответния регион индустрия; 

2.3 Възможности за нови, по-гъвкави младежки кредити насочени към завършили 

студенти и/или ученици, които се реализират по завършената специалност в 

региона, от който произхождат; 

2.4 Разкриване на  специализирани паралелки „Мебелно производство и 

дървообработване“ в региони с развита такава промишленост; 

2.5 Адаптиране на учебните програми към нуждите на бизнеса и участие на                   

представители на работодателите от конкретни браншове в тяхното разработване. 

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 3 

Сив сектор 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Създаване на браншови регистър 

mailto:office@timberchamber.com
http://www.timberchamber.com/


 

1303 София, бул. Тодор Александров 73,ет. 6, офис 5 

Тел: +359 2 963 42 99, Факс: +359 2 816 4280; 

E-mail: office@timberchamber.com ;  www.timberchamber.com  

 

Прилагане на мерки за ограничаване на „сивия“сектор и вменяване на функции 

и задължения на браншовите организации чрез водене на задължителни регистри на 

опериращите предприятия. Публичния достъп до този регистър ще бъде категоричен 

метод за борба с неформалната икономика. 

Синхронизиране на действията на работодателските асоциации и държавните институции 

с оглед на изграждане на конкурентна бизнес среда. 

 

 

 

Считаме , че гореизложените предложения ще позволят на предприятията от сектора да 

бъдат по-конкурентни ,ще доведат до разширяване на производствата и увеличаване на 

заетостта.За реализиране на потенциала си, секторът се нуждае от единни и целенасочени 

действия, предприети в координация с всички заинтересовани страни.  

С уважение, 

Елица Ненчева, 

Изпълнителен директор на БКДМП 
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