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Увод  

 Настоящият анализ представлява съществена и ключова стъпка за 

качественото и ефективно изпълнение на проекта "Открито и отговорно партньорско 

управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на 

социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло", тъй като осигурява 

обективни оценка и препоръки, гарантиращи ефективността и ефикасността на 

останалите предвидени проектни дейности и устойчивостта на проектните резултати 

след неговото приключване.  

 Проектът е насочен към стартиране партньорство между СКИОТ-Дунав и 

Агенцията по заетостта за подпомогане на българския бизнес в текстилната и шивашка 

промишленост и преодоляване на съществуващите структурни несъответствия в 

сектора, а именно недостига на работна сила. Проектът има цел да подпомогне АЗ чрез 

отправяне на препоръки за подобряване на дейността й и за адаптиране на процесите на 

пазара на труда към съвременните условия. Предвид това, е анализирана ситуацията на 

пазара на труда в сектора чрез комплекс от дейности. Екипът на СКИОТ-Дунав 

осъществи проучване на потребностите в шивашката и текстилна промишленост, 

анализирайки проблемите на пазара на труда и, в рамките на настоящия анализ, 

формулира предложения за разрешаването им.  

 Конкретната цел на настоящия документ е да се анализират резултатите от две 

проведени анкетни проучвания и да се отправят препоръки за преодоляване на 

проблемите на пазара на труда в сектор текстил и облекло с писмо и входящ номер към 

Агенцията по заетостта /АЗ/, свързани с подобряване на гражданското участие в 

съвместната дейност с АЗ. С оглед постигането на тази цел е извършено 

систематизиране на обработената информация и резултатите от проведените 

проучвания в сектор „Текстил и облекло“, а изводите от анализа са инкорпорирани в 

по-нататъшните проектни дейности. На база анализа на резултатите от изследванията 

са разработени препоръки, както и се определят основните теми за организиране и 

провеждане на дискусии и обучения. Конкретният резултат от дейността 

формулирането на 6 групи препоръки към АЗ за подобряване на гражданското участие 
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при планиране, реализация и мониторинг на политиката за насърчаване на заетостта и 

за изглаждането на неравновесията на пазара на труда.   

 Резултатите от двете проведени проучвания са обобщени, анализирани и 

синтезирани. Въз основа на резултатите от проведените анкетни проучвания в дейност 

1 от проекта е направен анализ на проблемите и потребностите на пазара на труда в 

шивашката и текстилна промишленост. Дефинирането на потребностите в тези сектори 

създава възможности за точно определяне на сферите, към които трябва да се насочат 

институциите.  

 Изготвеният анализ показва ясно какви са проблемите на пазара на труда в 

сектора текстил и облекло, както и проблемите на бъдещите потенциални кадри в този 

сектор. В допълнение са посочени и необходимите мерки за подобряване на политиката 

за насърчаване на заетостта в този сектор. 

 Изготвянето и представянето на настоящия анализ допринася за постигането 

на заложените цели на проекта - Отправяне на препоръки за подобряване процеса по 

предоставяне на услуги на пазара на труда. С изпълнението на дейността се постига 

изпълнението на индикатори № 2 „Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към 

процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики”  и №3 „Подкрепени 

анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията”. 

Резултатите от настоящото проучване очертават областите за подобряване и 

подпомагат формулирането на препоръки за подобряване на гражданското участие и 

взаимодействието с Агенцията по заетостта при планиране, реализация и мониторинг 

на политиката за насърчаване на заетостта.  

Резюме  

В първата секция от настоящия анализ е описано текущото състояние на 

сектора. Анализирани са тенденциите в развитието на шивашката и текстилната 

промишленост. Очертани са основните тенденции в развитието на сектора на глобално, 

европейско и национално ниво. Този макро анализ цели да даде добра основа за 
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последващата работа по анализ на емпиричните данни от проведените проучвания и да 

предостави макро контекста за посочените препоръки. 

Анализираните глобални тенденции и технологични промени засягат броя и 

видовете работни места в индустриите в бъдеще по различни начини. От една страна, 

нарастването на населението, увеличаването на броя на потребителите от средната 

класа и глобализацията вероятно ще доведат до увеличаване на глобалното търсене на 

облекла и до допълнителни възможности за предприятията от всякакъв мащаб за 

разширяване на производството и създаване на нови работни места. От друга страна, 

автоматизацията, роботизацията и цифровизацията имат потенциал да причинят 

значителни загуби на работни места по веригата на доставки, от производството на 

памук до търговията на дребно. Тенденцията към персонализиране на облеклото, за 

разлика от стандартизираното масово производство и увеличеното използване на нови 

технологии и материали, биха могли да осигурят нови възможности за МСП да станат 

по-рентабилни, продуктивни, приобщаващи и устойчиви. Липсата на 

висококвалифицирана и обучена работна сила, която да може да работи с роботика и 

цифрови технологии, може да забави непропорционално скоростта на автоматизация в 

отрасъла. Европейският съюз е съществена част от тези процеси, защото представлява 

един от най-големите износители и вносители на облекло. Макар и ЕС-28 да е нетен 

вносител на облекло и текстил, при една трета от държавите-членки този сектор 

произвежда около 5% от добавената стойност в промишлеността. Три са страните, в 

които секторът има още по-съществена роля и тежест в промишленото производство 

(над 10%) – България, Румъния и Португалия. Предвид това, секторът в тези страни 

може да се определи като структуроопределящ. 

 На този фон в България през последното десетилетие се наблюдава тенденция 

по намаляване на абсолютния брой на заетите в сектора, но относителният им дял в 

заетостта в преработващата индустрия се запазва, което показва, че мястото и ролята на 

секторът относително се запазва. Шивашката и текстилна промишленост в България 

имат дългогодишни традиции и добър потенциал за развитие и осигуряване на заетост. 

Иновационното представяне на сектора е от ключово значение за повишаването на 
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конкурентоспособността на този тип промишленост  и навлизането й на нови пазари. 

Няколко важни характеристики са очертани за българския сектор: 

➢ Въпреки че 27 професионални училища и 7 университета подготвят кадри за 

бранша, през последните няколко години основен проблем на фирмите от този 

бранш е липсата на подходяща работна ръка.  

➢ По-голямата част от компаниите в сектора произвеждат на база CMT 

(материали, доставени от клиента), а производството им е основно експортно 

ориентирано. 

➢ Динамичното развитие на биологичната заплаха от началото на 2020 г. до 

момента на осъществяване на анализа поставя редица предизвикателства през 

българския бизнес, вкл. сектор текстил и облекло. Експортният профил на 

шивашкия сектор в България допълнително би задълбочил потенциалния спад 

на производството в сектора, тъй като  рецесията на европейско ниво би 

намалила експортните потоци поради спад в чуждестранното търсене.  

➢ През последните години България се очертава като един от устойчивите пазари в 

Европа за производство на облекло. Местните компании развиват 

производството си, като вземат предвид специфичните ниши на 

международните пазари, където търсенето се характеризира с предпочитание 

към по-малки серии от облекла със сложен дизайн. В същото време българските 

компании се насочват към средния и горния среден ценови сегмент. Едно от 

основните предимства на българските производители на облекло и текстил е 

възможността да извършват бързи доставки на европейския пазар.  

➢ Все по-задълбочаващ се дисбаланс между характеристиките на търсената от 

бизнеса и предлагана работна сила. Високи са изискванията към качеството на 

работната сила от страна на работодателите; а работната ръка не оценява 

заплащането като достатъчно атрактивно предвид изискванията на 

работодателите. 

➢ Секторът се характеризира с относително ниска производителност, което води 

до неатрактивно заплащане на труда и често пъти до лоши условия на труд 

(сменен режим на работа, удължен работен ден, намалени интервали между 
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периоди на труд и почивка). В отговор, наетите работници често отсъстват (по 

уважителни причини – болнични) или напускат.  Данните на НСИ за 2018 г. 

показват, че средната запълняемост на работното време в този сектор е около 

75%, при 88,2% средно за преработващата промишленост1.  

 Анализът на състоянието на шивашката промишленост на глобално, 

европейско, национално и фирмено ниво и изводите за положението на българското 

производство в международен контекст са допълнени във втората секция от настоящия 

анализ с SWOT анализ (анализ на силните, слабите страни, възможностите и 

опасностите). Може да се обобщят два основни фактора на състоянието на фирмено 

ниво на сектор „Текстил и облекло“: 1) Вътрешен фактор, свързан с пазара на труда и 

количеството и качеството на кадрите в бранша; 2) Външен фактор, свързан с 

географската структура на българския износ на облекло и прекомерната концентрация 

към европейските пазари, което засилва финансовата уязвимост на сектора.  

 Трета секция се фокусира върху обобщение и анализ на данните, получени от 

проведените в рамките на проекта две анкетни проучвания: 1) за определяне на 

очакванията и потребностите на обучаващите се по професии в сектор „Текстил и 

облекло“; 2) за проучване на мнението на работодателите относно проблемите и 

възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор „Текстил и облекло“. 

 Резултатите показват, че съществена част от анкетираните обучаващи се не 

разполагат или не се възползват от практики/мерки за натрупване на практически 

умения и стаж в рамките на професионалното си обучение. Впечатление прави и 

ниският процент на изразилите увереност за работа със съвременни машини и 

оборудване в бранша. Това наблюдение говори за относително ниска застъпеност в 

обучението на съвременни технологии за производство и недостатъчна техническа 

подготовка на бъдещите работни кадри.   

 Очакванията на бъдещите кадри в сектора към работодателите са свързани 

най-вече със системата на заплащане (56% посочват работна заплата над средната за 

 
1 Отношението между реално отработените човеко-часове в сектора към нормативно определените. 
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работното място и допълнителни възнаграждения като условие за избор на определен 

работодател); сигурността на работното място (63%) и добрите условия на труд (59%). 

При определяне на основните фактори, влияещи върху намирането на подходящи кадри 

в сектора, около 60% от анкетираните считат за голям проблем неотговарящото на 

личностните потребности заплащане на труда и/или недостатъчно добрите условия за 

работа. Около 50% от запитаните определят като съществени фактори и 

недостатъчното познаване на потребностите и условията за работа при насочване на 

кандидати от бюрата по труда, както и наличието на възможности за получаване на по-

високи доходи в чужбина и в сивия сектор. 

Като основно изискване при подбора на кадри работодателите изтъкват най-вече 

наличието на предходен опит в тази дейност, но една трета от работодателите посочват 

като основен фактор демонстрирането на мотивация и отговорност към работата, 

независимо от наличието на опит. Около 37% от анкетираните фирми търсят кадри, 

които имат познания и опит в дейността. Докато 34% от работодателите разчитат на 

личностните качества и мотивация на наетите и явно разчитат на вътрешни обучителни 

процеси  и държат сами да обучават и подготвят кадрите си за придобиване на нужните 

умения и компетенции.  

Малко над половината от фирмите (17 от 32) предвиждат включването на свой 

персонал в обучение за повишаване на квалификацията през следващите 6 месеца. 

Същият процент от работодателите посочват и като основна причина за наличието на 

незаети работни места във фирмите липсата на кадри с изискваната квалификация и 

компетенции. Резултатите показват готовност за инвестиции в подобряване уменията 

на персонала, която може да се обясни с обстоятелството, че липсата на подходяща 

квалификация е идентифицирана като основна трудност при разширяването на 

производството и дейността на фирмите.  

Предвид посочените намерения и необходимост от допълнителни обучителни 

дейности, работодателите смятат, че най-подходящи форми на квалифициране и 

обучение са дуалното обучение на ученици (40% от отговорилите), както и т.нар. 

чиракуване и специално обучаване на вече заетия персонал. Нагласите на 
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работодателите показват желание за съвместна работа и съдействие от страна на 

образователните и обучителни организации.  

Прогнозите на фирмите за краткосрочното им разширяване са свързани 

предимно с планове за наемане на персонал в следните професии: Оператор в 

производството на облекло; Работник в производство на облекло; Шивач. Най-много 

работодатели са заявили, че ще имат нужда от шивачи (80 % от анкетираните), като 

преобладават очакванията за наемане на между 3 и 10 лица в рамките на следващите 6 

месеца.   

Повече от половината работодатели смятат, че мерките с най-голямо 

въздействие, които могат да се предприемат за решаване на проблема с недостига на 

работна сила в сектора, са следните:  

• 70% от анкетираните определят като много необходими гъвкави промени в 

професионалното образование и обучение, съобразно актуалните бизнес 

потребности и значително увеличаване на бюджетните средства за подкрепа на 

професионалното образование. Качеството на професионалното образование е от 

ключово значение за фирмите предвид проблемите им на пазара на труда. 

Препоръките на бизнеса са насочени не само към осъвременяване на обучението, 

но и към отделянето на повече средства в сектор „Образование“.  

• Работодателите отдават голямо негативно въздействие върху пазара на труда в 

сектора на обстоятелството, че част от сектора оперира на сиво. Значителен 

процент от анкетираните смятат, че сивата икономика следва да бъде ограничена 

чрез засилен контрол и мерки за изсветляване на сектора и отдават голямо 

значение на това за несъответствията на трудовия пазар.  

• Над 50% от анкетираните декларират желание да провеждат обучения на желаещи 

да работят в сферата, но при наличие на финансово стимулиране на 

работодателите, желаещи да провеждат обучения на безработни или заети лица. 

• Половината от работодатели смятат, че целенасочените мерки за подобряване на 

работната среда, производителността на труда и заплащането на труда до голяма 

степен ще спомогнат за решаване на проблема с недостига на работна ръка. 
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 Общите тенденции по отношение на човешките ресурси, образованието и 

квалификацията в сектор „Текстил и облекло“ са обобщени и представени в следващата 

секция от анализа. Те се основават на генералния извод, че като основен проблем пред 

развитието на сектора текстил и облекло се очертава недостатъчният брой на 

квалифицирани кадри. Същевременно планираните обучения на зает персонал в 

сферата на текстила и шивачеството, обощени от Комисиите по заетостта на областно 

ниво, са посочени само в Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Монтана, 

Плевен, Русе, Шумен и Ямбол. Едва в 9 от 28-те области в страната са планирани 

обучения на кадри, заети в бранша. Количеството и интензивността на организиране на 

обучения в сектора не кореспондира с огромните нужди на бизнеса от повече 

квалифицирани кадри. Съгласно данните от направените проучвания от Комисиите по 

заетостта, шивачите се нареждат в топ 10 на най-търсените професии в краткосрочен 

план (6 месеца); търсят се над 600 шивачи, най-голямо търсене в области Благоевград, 

Ловеч, Пловдив и Русе. Средносрочните прогнози на бизнеса за търсенето на кадри в 

бранша са още по-категорични. В 18 от 28-те области работодателите поставят 

професиите от текстилната и шиваческата промишленост в топ 3 на най-търсените 

кадри по професии за следващите 3-5 години. 

 В рамките на последните две секции от анализа са синтезирани шест основни 

проблема в сектор „Текстил и облекло“ и са предложени препоръки за тяхното 

преодоляване. Основните проблеми са формулирани в резултат на проведените 

кабинетни проучвания /“desk research“/; анкетните проучвания; мненията, събрани от 

инструментариума за обратна връзка и от други работодателски организации в бранша 

и заинтересовани лица. Препоръките, които са предложени към всеки от един 

дефинираните проблеми, са разпределени в две групи: 1) общи препоръки; 2) 

препоръки към Агенция по заетостта.  

 Шестте проблема, както и свързаните с тях препоръки към Агенцията по 

заетостта, са следните:  
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➢ Направление „Обучение и квалификация на кадри“: Проблем: Липсата на 

квалифицирани кадри и наличие на дисбаланс между подготовката в 

професионалните училища и търсените компетенции от работодателите. 

a. Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта:  

1.Информационни кампании по места в областите, в които сектор „Текстил и 

облекло“ е силно застъпен и действат професионални образователни 

институции за подготовка на кадри в сектора. Информационните кампании 

трябва да подобрят информираността сред младежта за посредническата роля 

на Агенция по заетостта и Бюрата по труда и за програмите за заетост на 

младежи, от които те могат да се възползват и които са подходящи за тяхната 

професионална квалификация и за този бранш. Те следва да са насочени към 

обучаващите се на финала на тяхното образование, когато необходимостта и 

полезността от такава информационна кампания е най-голяма.  

2.Агенция по заетостта съвместно с регионалните си поделения може да вземе 

мерки за осъществяване на обучителни дейности по професионално 

ориентиране и подготовка на младежите за трудова дейност (повишаване на 

информираността относно трудови права и задължения и поведение на 

работното място). Тази дейност може да се осъществи в две форми: 1) 

Обучителен модул в рамките на информационни кампании сред обучаващи се 

в рамките на средното професионално образование. 2) Обособяване на 

отделно обучение по ключови компетентности (КК) “Трудови права и 

задължения, работна етика и поведение на работното място” в рамките на 

обученията за възрастни на Държавно предприятие „Българо–германски 

център за професионално обучение” и на Агенция по заетостта.   

➢ Направление „Гъвкавост на пазара на труда“: Проблем: Несъвършенства в 

законодателството и действията на институциите, които обслужват 

безработните лица с право на обезщетения и помощи при безработица и 

работодателите при търсене на работна сила. 

a. Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта:  
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3.Да се ограничи участието на едно лице в повече от един курс за 

професионална квалификация или да може да участва в друг такъв, само ако 

няма обявени свободни работни места по първата завършена специалност. 

4.Да се опростят процедурите по администриране на насърчителните програми 

за работодатели. Следва, където е възможно, да се въведе електронно участие 

и отчитане на тези мерки. Изискуемата от работодателите документация може 

да бъде ревизирана и да се въведе служебна проверка на обстоятелства, които 

са обективно проверими и са на разположение на държавните органи и 

структури. Процесът по кандидатстване и участие в тези мерки носи разходи 

за работодателите и предприемането на стъпки за намаляване на тези разходи 

би довело до по-активно участие.  

5.Участието на много институции (посреднически, образователни, областни 

или общински, контролни и други) в различните активни мерки за 

насърчаване на заетостта правят администрирането им (и участието в тях) по-

сложно. Може да се предприемат мерки за създаване на единна база данни за 

целите на тези програми и/или служебно споделяне на важната за целите на 

мерките информация между инсититуциите.     

➢ Направление „Международна мобилност на пазара на труда“: Проблем: 

Утежнена процедура по внос на работници от страни извън ЕС. 

a. Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта:  

6.При издаване на разрешение за работа може да отпадне задължението за 

предварително провеждане на пазарен тест. Документите, които са 

изискуеми, могат да се намалят, като отпаднат документите за за образование, 

специалност, правоспособност или придобити професионална квалификация, 

умения и опит на чужденеца. Част от изискуемите справки могат да се правят 

служебно.  

7.Осъществяване на комуникация по електронен път с Агенция по заетостта 

(относно необходимостта от предоставяне на допълнителни документи, 

изпращане на уведомления за взето решение и издаден документ, 
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предварително заплащане на дължимата се такса и др.). Това ще направи 

процеса по-ефективен.  

➢ Направление „Прозрачност в бизнес дейностите“: Проблем: Някои шивашки 

фирми работят в „сивия сектор“ и това изкривява механизмите на пазара на 

труда.  

a. Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта: 

8.В рамките на посредническата си роля Агенцията по заетостта и нейните 

регионални поделения имат поглед както върху дейностите на 

работодателите, така и върху поведението и действията на безработните лица. 

Може да се разработи ефективен механизъм за бързо сигнализиране при 

констатиране на неправомерни действия с цел бърза реакция на 

компетентните органи. Наличието на декларирана трудова дейност или друга 

измама, освен предвидените към момента законови санкции, могат да бъдат 

допълнени с временнно ограничаване достъпа до услугите, мерките и 

подкрепата от Агенция по заетостта към нарушителите.    

➢ Направление „Прозрачност на пазара на труда“: Проблем: Контролът на 

издаването на болничните листове не е достатъчно ефективен, което води до 

нарастване отсъствията от работното място поради съмнителна временна 

неработоспособност 

a. Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта: 

9.Да се създаде работна група между експерти на МТСП и МЗ, която да 

разработи механизъм за контрол и управление на издаваните документи от 

ЛКК на безработните лица. Да се регламентира участие на експерти от ДБТ 

по места в съответните лекарски комисии с оглед обмен на информация 

между тях както по отношение на броя и вида на документите от ЛКК, 

налични в досието на съответното безработно лице, така и относно 

правилното разчитане и прилагане на становището на лекарските комисии от 

страна на служителите в ДБТ. 

➢ Направление „Стимулиране и преструктуриране на работодателите“: 

Проблем: Неинформираност и несъвършенства в стимулите за работодателите 
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от сектор „Текстил и облекло“ по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР)  

a. Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта: 

10. Провеждане на информационна кампания за подкрепата от Агенция по 

заетостта при разкриване на работни места за обучение чрез работа чрез 

дуална система на обучение и електронизиране на процеса на кандидатстване 

на желаещите работодатели. Информационната кампания следва да се 

разгърне най-вече в областите със силна представеност на бизнеса и 

обучителни инсититуции от бранша. Успешното прилагане на дуалното 

обучение изисква включване на повече работодатели, вкл. малки и средни 

предприятия. Нужно е да се предвидят допълнителни стимули за малките 

работодатели при включването им в системата.  

11. Включване на повече обучения за професионална квалификация за целите 

на сектор „Текстил и облекло“ от Агенция по заетостта и Държавно 

предприятие „Българо–германски център за професионално обучение” (нито 

едно обучение в този сектор в двугодишния план на центъра).   

12. Разработване на Браншова програма за заетостта и обучение на възрастни 

в сектор „Текстил и облекло“ с участието на представители на 

работодателите, синдикални организации, образователните институции и 

компетентните структури.   

Обобщен анализ на настоящото състояние на сектора - 

състояние и тенденции в развитието на шивашката и 

текстилна промишленост 

 Шивашката и текстилна промишленост в България имат дългогодишни 

традиции и добър потенциал за развитие и осигуряване на заетост. Фирмите от сектора 

традиционно имат сериозен принос към заетостта и икономиката на страната. Поради 

това, задълбоченият анализ на състоянието на сектора и на пазара на труда в този 

сектор трябва да се базира на основните макро тенденции в това производство и 

тяхната оценка. В рамките на тази секция, е направено именно това: очертани са 
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основните тенденции в развитието на сектора на глобално, европейско и национално 

ниво. Този макро анализ цели да даде добра основа за последващата работа по анализ 

на емпиричните данни от проведените проучвания и да предостави макро контекста за 

посочените препоръки.    

Глобални тенденции в шивашката и текстилната промишленост  

 През последните десетилетия секторът e обект на редица радикални 

трансформации поради комбинация от технологични промени, промяна в 

производствените разходи, появата на важни международни конкуренти и 

премахването на квотите за внос след 2004 г. 

 Според World Trade Statistical Review 2019 г., публикуван от Световната 

търговска организация (СТО), текущата стойност на световния износ на текстил (SITC 

65) и облекло (SITC 84) през 2018 г. съответно възлиза на 315 милиарда и 505 милиарда 

долара, което представлява увеличение с 6,4 % и 11,1% спрямо година по-рано. Това е 

най-бързият растеж на световната търговия с текстил и облекло от 2012 г. насам. По-

конкретно: 

Източник: WTO (2019) 

I. Износ на текстил 

 Китай, Европейският съюз (ЕС28) и Индия остават трите най-големи 

износители на текстил в света през 2018 г. Общо тези три икономики представляват 

Фигура 1: Топ 10 износители на облекло в света (абсолютна и 

относителна стойност) 
Фигура 2: Топ 10 износители на текстил в света (абсолютна и 

относителна стойност) 
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66,9% от световния износ на текстил през 2018 г., което е ново рекордно високо ниво от 

2011 г. насам. Важно е да се отбележи, че Китай и ЕС (28) се радват на по-бърз растеж 

на износа от средното ниво за света през 2018 г., съответно 7,9% и 6,9%. Съединените 

щати са четвъртият най-голям износител на текстил в света през 2018 г., който има 

4,4% дял, което е леко намаление от 4,6% през 2017 г. 

II. Износ на облекло 

 Китай, Европейският съюз (EU28), Бангладеш и Виетнам непоклатимо остават 

четирите най-големи износители в света през 2018 г. Общо тези четири икономики 

представляват 72,2% от световния пазарен дял през 2018 г., който обаче е по-нисък от 

75,8% през 2017 г. и 74,3% през 2016 г. - главно поради намаляващите пазарни дялове 

на Китай. Въпреки че износът на облекло от Виетнам (13,4%) и Бангладеш (11,1%) се 

радва на бърз абсолютен растеж през 2018 г., ръстът на пазарните им дялове е доста 

ограничен (с 0,3 процентни пункта от 5,9% до 6,2% за Виетнам и до 0.1 процентни 

пункта от 6.4% на 6.5% за Бангладеш). Този резултат още веднъж подсказва, че поради 

ограниченията на капацитета никоя държава не се е превърнала в „Следващия Китай“. 

Вместо това загубените пазарни дялове на Китай в износа на облекла са изпълнени от 

група държави, явление, което може да бъде свързано с модни марки и стратегия за 

диверсификация на доставчиците на дребно. 

III. Внос на текстил 

 Европейският съюз (EU28), Съединените щати и Китай са първите три най-

големи вносители на текстил през 2018 г., представляващи 37,5% от общия внос на 

текстил в света през тази година. Въпреки че пазарните дялове на челната тройка през 

2018 г. са близо до регистрираните 37,7% година по-рано, делът на трите основни 

вносителя вече е много по-нисък от отчитаните през 2000-те над 50%. Нарастващата 

диверсификация на пазара на внос на текстил е свързана с изместващия се модел на 

световното производство и износ. 

IV. Внос на облекло 

 Предвид покупателната способност на потребителите (често измервана с БВП 

на глава от населението) и числеността на населението, Европейският съюз, 
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Съединените щати и Япония остават трите най-големи вносители на облекло в света 

през 2018 г. Като цяло тези три икономики усвояват 61,5% от световно облекло през 

2018 г., което обаче е по-ниско от 62,3% през 2017 г. и значителен спад от 84% през 

2005 г. Причината не е, че потребителите в ЕС, САЩ и Япония внасят по-малко дрехи. 

Вместо това няколко нововъзникващи икономики (като Китай) се превръщат в бързо 

развиващи се пазари на облекло и започват да внасят повече. Тъй като покупателната 

способност на потребителите в тези нововъзникващи икономики продължава да се 

подобрява, можем да очакваме по-диверсифициран световен пазар на внос на облекло 

през следващите години. 

 

 Глобализацията съдейства за съществуващия модел на производство и 

потребление на облекло и текстил, но води до съществени промени в това къде и как се 

произвеждат и потребяват продуктите. Моделът за офшоринг и аутсорсинг, който се 

появява с либерализацията на търговията и се разширява с края на системата за 

текстилни квоти през 2005 г., води до бърз растеж в индустрията в Азия и други части 

на развиващия се свят. В същото време Европа и Северна Америка претърпяха 

значителни загуби на заетост и опасенията за условията на труд в световните вериги за 

доставки продължават да съществуват.  

 Днес има признаци, че настъпва нова ера на глобализация, която поддържа 

значителна инерция, но се характеризира с несигурност в геополитически и търговски 

план. Наред с общото забавяне на търговията с промишлени стоки, световната търговия 

с текстил и облекло намалява. 

 Азиатските държави доминират в световния износ на текстил и облекло и 

вероятно ще продължат да го правят и през следващите години. Шестдесет и два на сто 

от износа на текстил през 2016 г. идва от азиатски страни, спрямо 48 на сто десетилетие 

по-рано. В същото време търговията с текстил и облекло все повече се определя от 

регионалните вериги за доставки в Азия, Европа и Америка. В рамките на тези 

регионални вериги за доставки напредналите икономики обикновено доставят текстил, 

материали и дизайни на фирми в страни с ниски разходи, които от своя страна изнасят 
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дрехи и обувки на масовите големи пазари по света. През последните години обаче 

Африка се очертава като нова дестинация. Ръстът на африканската текстилна 

индустрия е подтикнат от производството и пазарите на памук, ниските разходи за труд 

и производство, нарастващото вътрешно търсене, както и търговските споразумения 

като Африканския акт за растеж и възможности, търговското споразумение между 

САЩ и Субсахарска Африка. 

V. Глобални тенденции в ефект върху пазара на труда в сектора 

 В съчетание с автоматизацията, роботиката и цифровите технологии, новите 

материали и други технологични постижения без съмнение имат потенциал да 

променят производството. Все още не е известно колко бързо подобни технологии ще 

променят отраслите, колко широко ще бъде усвояването и какви ще са последиците и 

въздействието за конкретни групи фирми и работници в различни страни и в различни 

части на веригите за доставка. Ако се приложи историята на текстилната 

промишленост като ориентир, възприемането на нови технологии вероятно ще бъде 

неравномерно и може да отнеме повече време от очакваното. 

 Глобалните тенденции и технологичните промени, посочени по-горе, вероятно 

ще засегнат броя и видовете работни места в индустриите в бъдеще по различни 

начини. От една страна, нарастването на населението, увеличаването на броя на 

потребителите от средната класа и глобализацията вероятно ще доведат до увеличаване 

на глобалното търсене на облекла и до допълнителни възможности за предприятията от 

всякакъв мащаб за разширяване на производството и създаване на нови работни места. 

От друга страна, автоматизацията, роботизацията и цифровизацията имат потенциал да 

причинят значителни загуби на работни места по веригата на доставки, от 

производството на памук до търговията на дребно. Проучване на МОТ за 2016 г. 

заключава, че „Значителен дял на работниците в сектор текстил, облекло и обувки в 

АСЕАН е изложен на висок риск от автоматизация, от 64 на сто в Индонезия, до 86 

на сто във Виетнам и 88 на сто в Камбоджа“. Тези открития се основават на 

методология, разработена от Фрей и Осбърн, които изчисляват, че 47 на сто от цялата 

заетост в икономическите сектори може да бъде изложена на риск от компютъризация, 

http://www.eufunds.bg/


                                                                

19 
www.eufunds.bg 

Проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и 
Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран 

от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд  

предизвиквайки значителни дебати относно степента на риска от автоматизация на 

заетостта. В шивашката и текстилната промишленост такива загуби вероятно първо ще 

възникнат в развиващите се икономики на прага на индустриалното преструктуриране 

(вкл. България и страните в преход), където нарастващите разходи за труд биха 

направили инвестициите в sewbots /шевци/ и автоматизация особено привлекателни. 

 Независимо от това, въпреки че съществува потенциал определени задачи да 

бъдат автоматизирани или цифровизирани, изработката на облекла не е задължително 

да бъде поета от роботи или алгоритми: докато някои задачи в дадена професия могат 

да бъдат автоматизирани, други могат да останат или да се развият, вместо да остареят. 

Проучване от 2016 г. от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР) сочи, че рискът от пълна автоматизация на работните места вероятно е далеч 

по-нисък от прогнозирания от Фрей и Осборн. 

 В сравнение с автомобилите, химикалите или електрониката например, сектор 

текстил и облекло обхваща голяма част от МСП, главно поради относително ниските 

начални разходи, свързани с навлизането на пазара. Работейки във все по-сложни 

вериги за доставки, броят и характеристиките на МСП в отраслите стават все по-

разнообразни - от собственици на дребни фабрики за облекла или лица, наети да правят 

или проектират облекло, до високотехнологични старт-ъп компании. Тенденцията към 

персонализиране на облеклото, за разлика от стандартизираното масово производство и 

увеличеното използване на нови технологии и материали, биха могли да осигурят нови 

възможности за МСП да станат по-рентабилни, продуктивни, приобщаващи и 

устойчиви. МСП могат да възприемат по-малко по мащаб роботизиране в процесите 

като 3D принтери и цифрови технологии при сравнително ниска цена в сравнение с 

традиционната технология за индустриална автоматизация с големи бариери за 

навлизане. 

 Новите умения са и ще се изискват все повече в цялата верига на доставки на 

облекла не само във връзка с новите производствени процеси, но и в области като 

дизайн, финанси, разработване на продукти, логистика, маркетинг, продажби и 

обслужване на клиенти. Работниците, обучени в дисциплините ИКТ и наука, 
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технологии, инженеринг и математика (STEM), ще бъдат особено търсени във всички 

индустрии във всички страни. В бъдеще ще става все по-важно да се управлява 

развитието на уменията и недостигът на умения, за да се гарантира, че работодателите 

и работниците ще могат да се адаптират към новите технологии, новите материали и 

нарастващия натиск за производството на продукти по екологично устойчив начин. 

Липсата на висококвалифицирана и обучена работна сила, която да може да работи с 

роботика и цифрови технологии, може да забави непропорционално скоростта на 

автоматизация в отрасъла. Работодателите все повече ще изискват работниците да 

бъдат оборудвани с подходящи умения за работа с нови технологии за ефективно и 

устойчиво производство, за да привлекат инвестиции и да увеличат рентабилността. 

 Докато всички нови технологии и материали представляват нови опасности за 

безопасността и здравето на работното място, цифровизацията и автоматизацията имат 

потенциал да подобрят условията на труд и безопасността и здравето на работниците в 

отраслите, които в продължение на много години се борят с предотвратяване и защита 

на работниците от свързани с работата злополуки, наранявания и заболявания. Този 

потенциал включва следното:  

• евтини технологии като пожарна аларма, спринклерни системи, 

противопожарни врати или климатизация могат да спасят живота и да подобрят 

производителността; 

• лазерни ножици и шевци могат да поемат повтарящи се и опасни задачи, което 

означава, че ще бъдат изложени по-малко работници на опасни химически 

вещества или наранявания, свързани с повтарящи се движения и продължително 

работно време;  

• нови екологосъобразни методи за заместване на традиционните дънки с 

пясъкоструйка, които също така ще премахнат излагането на работниците на 

силикоза; 

• слънчевите панели и други форми на възобновяема енергия могат драстично да 

намалят зависимостта на индустрията от силно замърсяващи дизелови 

генератори;  
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• Енергоефективното оборудване може драстично да намали използването на 

енергия и вода в промишлеността и да подобри отпечатъка върху околната 

среда. 

 Въпреки че сектор текстил и облекло е от решаващо значение за 

икономическия растеж на много най-слабо развити страни (например Камбоджа, 

където облеклото представлява 65% от общия износ през 2016 г.), те в момента нямат 

същите ресурси или капацитет за инвестиране в нови технологии или иновации. Докато 

технологичното възприемане остава ниско в отрасъла, традиционният модел на ниска 

цена на труда ще осигури на фирмите в най-слабо развитите страни разходни 

предимства пред конкурентите в страните със среден и висок доход. Въпреки това 

намаляващата цена и повишената ефективност на роботиката и автоматизацията, 

съчетана с цифровизацията, вероятно ще ерозира това предимство във времето и ще 

окаже допълнителен натиск за намаляване на заплатите, условията на труд и 

използването на нерегистрирани фабрики и предприятия за подизпълнители. 

 Страните със среден доход (MICs) са разнообразна група по размер, население 

и ниво на развитие. Следователно предизвикателствата и възможностите, с които се 

сблъскват MIC, произвеждащи текстил и облекла като Китай и Индия, както и 

Индонезия, Мароко, Никарагуа, Пакистан, България и Турция, са доста различни. 

Всички те обаче са изправени пред общото предизвикателство да поддържат или 

надграждат съответните си роли и позиции във все по-сложни глобални вериги за 

доставки. Въздействието на преструктурирането в отрасъла вероятно ще бъде силно 

усетено както от предприятията, така и от работниците в много от MICs.  

 Ако историческата трансформация на индустриите в страните с високи доходи 

(HIC) е урок за бъдещето, хиляди предприятия ще бъдат принудени да затворят и 

свиването на заетостта ще бъде отчетено в милиони работни места. За да се избегне 

подобен сценарий, е наложително да се инвестира в изследвания, инфраструктура 

и нови технологии за надграждане на индустриите, за развитие на умения и 

обучение и за социална защита. По този начин политиките и плановете за сектор 

текстил и облекло трябва да бъдат съчетани с по-широки политики за постигане на 
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приобщаващ растеж и достоен труд, за да се улесни създаването на нови работни места 

и в други производствени отрасли и в цялата икономика. Инвестициите в индустрията в 

Китай нарастват непрекъснато и правителството си поставя амбициозни цели за 

изграждане на технологично интензивни и по-малко зависими от вода и енергия 

отрасли. Макар че започва от различно ниво, Индия също инвестира в инфраструктура 

и технологии чрез различни политики, стимули и схеми като Фонда за модернизиране 

на технологиите, интегрирани текстилни паркове и изграждане на капацитет в 

текстилния сектор за развитие на умения. Други и сравнително по-малки MIC стават 

все по-зависими от близостта си и достъпа до пазарите в Северна Америка и в частност 

Европа, както и от непрекъснатото производство на суровини, използвани от 

промишлеността. За разлика от индустрията на Китай или Индия, тези MIC няма да 

могат да се възползват в същата степен от бързо нарастващо вътрешно търсене. 

Следователно тяхната постоянна конкурентоспособност до голяма степен ще зависи от 

стабилни споразумения за свободна търговия със Съединените щати и Европейския 

съюз, както и от специфичните условия на търговия и инвестиции, които ще могат да 

преговарят. В действителност, на фона на конкуренция от Китай и Индия, страна като 

Турция вече премина към иновативни дизайни, модни стилове и продукти, обслужващи 

клиенти от висок клас и инвестира в технологии и бизнес модели, които съкратиха 

сроковете за доставка до предимно европейски пазари. Износът на България също е 

основно концентриран към европейския пазар.   

Състояние на сектор Текстил и облекло в ЕС  

Производството на текстил и облекло е важна част от европейската индустрия, 

осигуряващ заетост на повече от 1,6 милиона души (2016 г.) в над 174 400 фирми (по 

данни на EURATEX). Секторът представлява 2,5% от добавената стойност и 5,3% от 

заетостта в общото производство в ЕС, а около 20% от производството му се изнася 

извън ЕС. Доминиран е от голям брой малки и средни предприятия, често 

концентрирани в региони, където допринася за богатството и културното наследство. 

Европейските държави все още са важни износители на дрехи и текстил, особено 

големите 5 европейски производители: Германия, Италия, Испания, Великобритания и 
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Франция. Те изнасят около 30% от продукцията, или като пряко производство, или чрез 

добавяне на стойност към внесени текстилни продукти преди реекспорт. По отношение 

на резултатите от външната търговия, около 20% от продукцията в ЕС се продава извън 

ЕС, въпреки ограничения достъп до много пазари извън ЕС. Секторът за текстил и 

облекло е важна част от европейската индустрия. Секторът в ЕС се състои главно от 

малки и средни предприятия (МСП) с по-малко от 50 служители, които наемат повече 

от 90% от работната сила и произвеждат почти 60% от добавената стойност. 

Съществуват предимно два вида текстилни влакна: „естествени“ влакна, 

включително памук, вълна, коприна, лен, коноп и юта; и „изкуствени“ влакна, 

включително тези, които идват от трансформацията на естествени полимери (напр. 

вискоза, ацетат и модал), синтетични влакна (т.е. органични влакна на основата на 

петрохимикали като полиестер, найлон / полиамид, акрил и полипропилен), и влакна от 

неорганични материали (напр. стъкло, метал, въглерод или керамика). Държавите-

членки на ЕС произвеждат и двата вида през различните етапи на производство:  

• Обработка на суровини, т.е. приготвяне или производство на различни 

текстилни влакна и / или производство на прежди (например чрез предене).  

• Производство на трикотажни и тъкани платове. Довършителни дейности, 

насочени към придаване на тъканите на визуални, физически и естетически 

свойства, които потребителите изискват. Това включва избелване, отпечатване, 

боядисване, импрегниране, покритие и пластифициране.  

• Преобразуването на тези тъкани в продукти, включително: дрехи и работно 

облекло (трикотажни или тъкани); килими и други текстилни подови настилки; 

домашен текстил, като спално бельо, маса или кухненско бельо и завеси; 

технически или промишлен текстил.  

Страни от Южна Европа като Италия, Гърция и Португалия; някои от новите 

страни от ЕС като Румъния, България и Полша; и в по-малка степен Испания и 

Франция допринасят повече за общото производство на дрехи. От друга страна, 

северните страни като Обединеното кралство, Германия, Белгия, Холандия, Австрия и 

Швеция допринасят повече за производството на текстил, по-специално технически 
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текстил, и за довършване на работно облекло за вътрешно потребление или износ. 

Въпреки че някои производители на текстил и облекла създават свои собствени 

дистрибуторски мрежи като част от стратегията си за вертикална интеграция, секторите 

на производство и дистрибуция остават много различни по своите характеристики. 

Последният пълен секторен доклад за текстилните продукти в целия ЕС е 

извършен през 2006 г. Това подчертава пропастта в надеждни данни като цяло за 

производството и потреблението на текстилни изделия в ЕС. 

Данните на PRODCOM за 2015 г. сочат, че общата стойност на произведеното 

облекло на ниво EU28 е била 30,9 милиарда евро. Големите производители 

представляват 57% (17,5 милиарда евро) от тази стойност. Като цяло в Европа през 

2015 г. са произведени около 1,6 милиона тона дрехи. Това производство далеч не 

съответства на потреблението на облекло, възлизащо на 6,4 милиона тона. Макар и ЕС-

28 да е нетен вносител на облекло и текстил, при една трета от държавите-членки този 

сектор произвежда около 5% от добавената стойност в промишлеността. Три са 

страните, в които секторът има още по-съществена роля и тежест в промишленото 

производство (над 10%) – България, Румъния и Португалия. Предвид това, секторът в 

тези страни може да се определи като структуроопределящ.   

Таблица 1: Текстил и облекло (% от добавената стойност в промишлеността) 

 
2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Европейски 

съюз .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Германия 1.78 1.70 1.62 1.52 1.53 1.43 1.45 1.39 1.36 1.38 1.26 1.26 

България  14.60 13.60 12.01 13.65 13.06 12.46 12.76 12.78 13.40 12.93 11.43 12.01 

Латвия  7.98 7.10 6.51 6.29 5.91 5.63 5.69 5.09 5.29 5.03 5.28 5.28 

Австрия 2.81 2.19 2.06 2.29 2.23 2.19 2.18 1.98 2.09 2.05 1.93 1.93 

Белгия  3.90 3.76 3.83 3.16 3.05 2.83 2.31 2.72 2.59 2.73 2.56 2.58 

Хърватия  1.34 1.34 1.34 6.80 6.59 7.13 7.39 7.00 6.54 7.16 5.93 5.91 

Кипър  3.33 3.29 3.13 2.74 2.51 2.03 2.04 1.65 1.27 1.36 1.43 1.43 

http://www.eufunds.bg/


                                                                

25 
www.eufunds.bg 

Проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и 
Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран 

от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд  

Естония  10.80 9.67 7.65 7.55 7.68 6.71 6.25 6.45 5.91 5.84 6.14 6.14 

Финландия  1.70 1.54 1.42 1.49 1.61 1.43 1.18 1.22 1.36 1.63 1.36 1.41 

Франция  3.58 3.47 3.36 3.30 3.11 2.98 3.04 2.96 2.03 2.99 2.93 2.93 

Гърция 8.21 7.88 7.65 7.11 6.70 5.66 4.94 5.20 4.31 4.67 3.69 3.69 

Унгария  3.33 3.18 2.78 2.51 2.34 2.26 2.32 2.36 2.31 2.19 2.01 2.01 

Ирландия  0.76 0.37 0.54 0.39 0.60 0.44 0.52 0.46 0.41 0.46 0.15 0.15 

Литва  11.13 10.88 9.26 9.10 8.84 8.21 8.45 8.69 9.21 8.17 7.18 7.61 

Люксембург  7.10 7.07 5.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 

Малта  10.19 5.17 4.84 4.28 0.33 2.51 4.13 2.92 2.92 2.36 .. .. 

Полша  3.73 4.19 4.19 3.97 3.58 3.50 3.21 2.95 3.10 3.19 3.09 3.09 

Румъния  16.77 15.22 12.79 12.39 11.55 10.88 11.56 11.40 12.29 10.81 10.81 10.71 

Португалия 12.16 11.68 11.20 10.52 13.65 13.12 13.68 14.26 15.13 16.06 15.19 15.19 

Словакия 3.58 3.31 3.05 2.49 4.58 3.76 4.10 3.68 3.67 3.61 3.12 3.24 

Словения  6.59 4.67 4.53 4.65 4.79 4.18 4.27 3.86 3.40 3.48 3.11 3.11 

Испания 4.64 4.49 4.15 4.27 4.39 4.10 4.01 3.97 4.01 3.79 3.79 3.79 

Швеция 0.91 0.87 0.84 0.88 0.86 0.81 0.79 0.77 0.80 0.82 0.72 0.73 

Обединено 

кралство  2.85 2.33 2.33 2.07 2.11 2.15 2.06 2.30 2.28 2.04 2.13 2.13 

Чехия .. .. 2.71 2.69 2.73 2.61 2.59 2.50 2.54 .. .. .. 

Дания 1.76 1.64 1.55 1.49 1.48 1.27 1.24 0.82 0.84 0.87 0.83 0.84 

Италия 10.11 9.95 9.98 9.06 9.07 9.08 9.58 9.32 9.55 9.85 9.44 9.44 

Източник: Eurostat. 

Състояние и тенденции за развитие на шивашката и текстилната 

промишленост в България  

 Шивашката и текстилна промишленост в България имат дългогодишни 

традиции и добър потенциал за развитие и осигуряване на заетост. Фирмите от сектора 

имат сериозен принос към заетостта и икономиката на страната като според официални 
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данни от НСИ той се изразява в среден списъчен брой на наетите лица по трудово 

правоотношение за 2019 г. в сектора над 98 000, което представлява малко над 20% от 

общата заетост в преработващата промилешност на България. В сектора през 2016 са 

заети над 116 000 лица, а през 2017 г. - над 117 000. Произведената продукция за този 

период доближава 4 млрд. лева. Приходите от износ, които секторът регистрира, 

възлизат на над 2.5 млрд. лева и формират около 8% от общия износ. 

 През последното десетилетие се наблюдава тенденция по намаляване на 

абсолютния брой на заетите в сектора, но относителният им дял в заетостта в 

преработващата индустрия се запазва, което показва, че мястото и ролята на секторът 

се запазва като структуроопределящ в реалното производство. Констатираните 

средносрочни негативни изменения в заетостта мога да се обяснят с относително 

нарастване на тежестта на сектора на услугите в профила на националното стопанство. 

Иновационното представяне на сектора е от ключово значение за повишаването на 

конкурентоспособността на този тип промишленост  и навлизането й на нови пазари.        

 Въпреки че 27 професионални училища и 7 университета подготвят кадри за 

бранша, през последните няколко години основен проблем на фирмите от този бранш е 

липсата на подходяща работна ръка. Налице е несъответствие между потребностите на 

работодателите от работна сила и възможностите на наличния трудов ресурс. Въпреки 

че през последното десетилетия средните заплати в сектора нарастват с 15% и се отчита 

ръст на производителността на труда от 10%., за да се запази и повиши ръста в сектора 

е важно да се работи върху повишаване на квалификацията на заетите и привличане на 

млади хора в текстилната и шивашката промишленост. 

Най-големият дял в износа на текстил и облекла са: костюми, комплекти дрехи, 

якета, горно дамско и мъжко облекло. Най-малък дял в износа имат некласифицирани 

трикотажни стоки, които се състоят от 1% от износа. Основните страни, към които 

България изнася облекло, са Италия, Германия, Гърция, Франция, Великобритания, 

Испания, Австрия, Румъния, Белгия и Турция. Половината български износ е насочен 

към Италия, Германия и Гърция. Има тенденция текстила и облеклото в България да се 

изнасят повече за страните от ЕС и по-малко за балканските страни. Понастоящем 
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много български компании за облекло участват в операции на ишлене и имат 

относително по-малко присъствие в по-доходоносни области като дизайн, дистрибуция, 

маркетинг и продажби. Българските производители на облекло имат добра репутация 

при производството на панталони, костюми, гащеризони и ризи. При търговията с 

повечето основни вносители на българско облекло, България отчита наличието на 

разкрито стратегическо предимство2. Индексът на разкрито конкурентно предимство е 

по-нисък от 1 само при търговията с Румъния.   

Таблица 2: Износ на текстил и облекло от България, топ 6 партньори, 2018  

Партньор 

Износ 

(хиляди 

US$) 

Дял на износа на 

текстил и 

облекло в общия 

износ към 

страната (%) 

Разкрито 

сравнително 

предимство  

Ръст на износа 

на продуктовата 

група в 

световен мащаб 

(%) 

Ръст на българския 

износ в 

продуктовата 

група към страната 

(%) 

Италия  495128.65 17.19 3.21 3.88 7 

Германия  460344.91 9.34 3.02 2.98 -0.04 

Гърция  233874.19 10.49 2.33 4.91 -3.89 

Франция  231081.41 17.38 4.55 3.64 3.57 

Румъния  101927.64 3.6 0.55 3.95 -0.49 

Обединено 

кралство 93401.83 11.36 2.73 1.48 -1.08 

Източник: Световна банка, база данни: World Integrated Trade Solution  

 

2 Един от най-често прилаганите методи за оценка на конкурентните предимства на дадена страна е 

индексът на Баласа за разкритите конкурентни предимства. Разработеният от Balassa (1965) индекс се 

изчислява по следната формула: 

𝑅𝐶𝐴 = (
𝑋𝑖𝑒𝑢

𝑋𝑖
/(

𝑋𝑤𝑖

𝑋𝑤
)  

където Хieu  е износът на продукта j от ЕС; Xi е общият износ на ЕС; Xwj е глобалният износ на продукт j; 

Xw е общият световен износ. Разкрито е конкурентно предимство, когато стойността на индекса е над 1. 
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Текстилният сектор в страната е напълно приватизиран и понастоящем 

преобладаващата част от фирмите за производство на облекло в страната са малки и 

средни предприятия (МСП) с не повече от 250 служители. По-голямата част от 

компаниите в сектора произвеждат на база CMT (материали, доставени от клиента), а 

производството им е основно експортно ориентирано. Редица български компании от 

текстилния сектор работят по поръчки за международно популярни марки както от 

високия ценови сегмент (Gianfranco Ferre, Cerruti, Calvin Klein, Hugo Boss), така и от 

средния ценови сегмент (Zara, H&M, Есприт и др.). През последните няколко години 

българските производители започват да се фокусират върху разработването на 

собствено производство на облекло и развитието на собствена марка, а не да работят по 

желание на клиента. Броят на производителите, включително малките предприятия, 

които регистрират собствени марки или вече имат такива установени на пазара, се 

увеличава. 

Краткосрочни бизнес тенденции 

През 2019 г. промишленото производство расте, като положителни тенденции се 

наблюдават във всички промишлени производства, вкл. сектор текстил и облекло. 

Според изследване на ManpowerGroup за заетостта, проведено преди въвеждането на 

извънредно положение заради пандемията от COVID-19, българските работодатели 

посрещат новата 2020 година оптимистичнo, като изразяват увереност за наемане на 

служители през 2020 г. Въвеждането на извънредно положение в редица държави, вкл. 

България, драстично променя тези настроения от началото на годината. Натрупването 

на различни фактори като дисбаланса в двигателите на растеж, ситуацията на пазара на 

труда, както и забавянето на световната икономика и някои предупредителни сигнали 

при основните експортни партньори на България, прави компаниите по-внимателни 

през 2020 година. Според прогнозата на Euler Hermes за трета поредна година 

несъстоятелностите у нас ще отбележат ръст, като за 2020 година той се очаква да 

бъде над 10%. Наличието на съществена отрицателна динамика в износа и прогнозата 

за спад през 2020 година може също да доведе до загуба на пазари. 

Динамичното развитие на биологичната заплаха от началото на 2020 г. до 

момента на осъществяване на анализа поставя редица предизвикателства през 
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българския бизнес, вкл. сектор текстил и облекло. Това се дължи най-вече на спада на 

съвкупната икономическа дейност в резултат на въведените ограничения и 

рестриктивни мерки и вероятността тези проблеми да прераснат в по-устойчива 

икономическа рецесия. Експортният профил на шивашкия сектор в България 

допълнително би задълбочил потенциалния спад на производството в сектора, тъй като  

рецесията на европейско ниво би намалила експортните потоци поради спад в 

чуждестранното търсене.  

Според последното Обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта за 

третото тримесечие на 2020 г. българските работодатели имат песимистични планове за 

наемане на служители. Очаква се значително намаление на персонала във всички 

сектори и региони. Прогнозата на българските работодатели за третото тримесечие на 

2020 г. пада до -7%: това представлява най-негативния резултат от 2011 г. насам. 

Прогнозата на работодателите намалява с 13 процентни пункта в сравнение с 

предишното тримесечие, като най-рязък спад е отчетен за секторите „Хотелиерство и 

ресторантьорство” и „Други услуги”. Едва една четвърт от работодателите изразяват 

умерен оптимизъм за възстановяване на наемането на служители до нивата преди 

COVID-19, като тези от сектор „Друго производство” са най-оптимистични (27%). 

Проучването разкрива, че 9% от работодателите в страната планират да увеличат броя 

на служителите, 15% предвиждат да го намалят и 67% не очакват промяна в нивата на 

заетост. Резултатите от изследването за третото тримесечие на 2020 г. отразяват 

въздействието на здравната заплаха в световен мащаб и значително се различават от 

предишните тримесечия.   

Песимизмът на пазарите се засилва и в резултат на спада при търговията на 

дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия със 72.0% през април тази година 

в сравнение с миналата (по данни на НСИ). Причината са извънредното положение и 

ограниченията покрай епидемията от коронавирус и това води до допълнително 

свиване на производствената дейност на предприятията в бранша. Това се потвърждава 

от данните за индекса на промишленото производство, които показват намаляване със 

11.4% през април в сравнение с март и с 15.7 на сто спрямо съответния месец на 
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миналата година. На годишна база най-големият спад на промишленото производство е 

отчетен в преработващата промишленост - с 18.5%. 

Бизнес анкетното проучване, което се провежда от НСИ, също показва 

влошаване на стопанската конюнктура във всички сектори. Общият показател на 

бизнес климата спада с 41.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, което е с 37 

пункта под дългосрочната средна стойност за последните 10 г. и с 4.4 пункта над 

дългосрочния абсолютен минимум, отбелязан през февруари 1997 година. 

Мениджърите съобщават за забавени или отложени плащания от страна на техни 

клиенти, за спаднал брой на поръчки и свиване на дейността. Повечето участници в 

анкетата очакват през следващите месеци понижение на цените и влошаване на 

ситуацията. През периода януари - април 2020 г. средното натоварване на мощностите 

намалява с 10.1 пункта и достига 67.9%. Според мненията на мениджърите за тези три 

месеца конкурентната позиция на предприятията както на вътрешния пазар, така и на 

пазара във и извън страните от Европейския съюз също се е влошила. 

Кризата в резултат на COVID-19 засилва негативното влияние на факторите 

"несигурна икономическа среда" и "други", които изместват на трето място 

затрудненията на предприятията, свързани с недостига на работна сила. Същевременно 

и очакванията им по отношение на персонала са неблагоприятни. Основните пречки за 

развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната икономическа среда, 

конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се 

наблюдава засилване на негативното въздействие на първия фактор. Спрямо персонала 

41.8% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на "платен 

отпуск". Преминаването към "дистанционна форма на работа" е при 28.0%, а към 

"неплатен отпуск" са прибегнали 24.4%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са 

предприели 17.2% от участвалите в анкетата предприятия. 

Въпреки че шивашкият и текстилен бранш доказа своята ключова роля в 

условията на епидемия предвид ограничените доставки и дефицит на вносни предпазни 

облекла и маски и бързото адаптиране на бранша към нуждите на пазарите и 

населението в условията на пандемия, той е сериозно ударен от настъпилите процеси 
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поради драстичен спад на текущото потребление на този тип стоки и спада във 

външните поръчки. Мерките за стабилизация, предприети от властите, се оказват 

недостатъчни и ненавременни по отношение на проблемите на шивашкия и текстилния 

бранш. Ефектът на редица конюнктурни проблеми, предвид рецесията в резултат от 

COVID-19, се засилва поради наличието на структурни проблеми в бранша по 

отношение на работната ръка и конкурентните позиции на сектора на вътрешния и 

външния пазар. Приложените държавни антициклични мерки не са съобразени с 

проблемите в бранша и не разрешават съществено проблемите, пред които са 

изправени фирмите. Същевременно, по оценки на работодателски и бизнес 

организации негативните ефекти от кризата в резултат на COVID-19 ще отшумят 

относително бързо и през 2021 г. те ще сблъскат с още по-задълбочените структурни 

проблеми на сектора и дисбаланси на пазара на труда.   

Средносрочни бизнес тенденции  

През последното десетилетие се наблюдава засилваща се тенденция 

европейските търговци на дребно да внасят по-голямата част от големите поръчки 

облекла от Азия, за да останат конкурентоспособни. Същевременно, Азия, поради 

бавните си доставки и невъзможността да доставя малки, бутикови серии, не е опция за 

търговците на дребно и купувачите, когато трябва да се реагира бързо на неочаквани 

колебания в търсенето. Европейските търговци на дребно трябва да търсят такива 

решения по-близо до крайния пазар. България е бързо решение на Европа. Българските 

фирми бързо развиват вътрешните възможности за управление на всички аспекти на 

своите вериги за доставки към европейски партньори, включително снабдяване, дизайн, 

транспорт/логистика и собствена марка. Преобладаващата част от компаниите са 

ориентирани към износ. Българските текстилни компании са се специализирали в 

производството на висококачествено облекло в сравнително малки серии. Българската 

модна индустрия преживява положителни развития през годините преди 

икономическата криза - постоянно увеличаване на производството, победители в 

конкурси за дизайн, награди и отличия на престижни чуждестранни форуми и участие в 

седмици на модата в световните модни столици.  
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През последните години България се очертава като един от устойчивите пазари в 

Европа за производство на облекло. Местните компании развиват производството си, 

като вземат предвид специфичните ниши на международните пазари, където търсенето 

се характеризира с предпочитание към по-малки серии от облекла със сложен дизайн. В 

същото време българските компании се насочват към средния и горния среден ценови 

сегмент. Едно от основните предимства на българските производители на облекло и 

текстил е възможността да извършват бързи доставки на европейския пазар. Освен това 

българските производители на текстил вече са се специализирали в производството на 

висококачествени продукти, изпълнявайки поръчки за известни международни марки, 

които им дават предимство в този сегмент на световния пазар на текстил. 

Същевременно, в традиционния за страната сектор „Текстил и облекло” 

преобладават малките и средните предприятия. Динамиката в произведената продукция 

и оборотът на предприятията от сектора, измерени чрез индексите на производството и 

на оборота, показват силно колебание в тенденциите в сектора, а това е признак за 

съществуването на сериозната нужда от спешни и адекватни мерки за стабилизиране и 

подкрепа за сектора. 

Показател за това е вътрешноотрасловата динамика по брой заети в 

преработващата промишленост. В нея традиционно са над 1/5 от наетите в страната. 

Това е сектор, в който след големия спад през 2008-2010 г. (от 600 на 500 хил. наети 

лица) на пръв поглед няма големи промени – от 2010 г. насам наетите хора са 

сравнително постоянен брой, като за 2017 и 2018 г. все пак достигнаха 520 хил. 

Голямата промяна обаче е вътре в самата промишленост –наблюдава се постоянен спад 

на наетите в традиционни сектори, сред които и производството на облекла и мебели 

(добавената стойност в тези сектори е 6-8 хил. евро на нает), за сметка на ръст в 

производството на електрически съоръжения, машини и оборудване, компютърна 

техника, автомобили и превозни средства (добавена стойност от 15-20 хил. евро на 

нает). Именно затова през последните 7-8 години може да се говори за трансформация 

на промишлеността, а не толкова за ръст от гледна точка на броя наети работници. 

Съгласно административната статистика за свободните работни места съобразно 
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структурата на НКПД-20113, която Агенцията по заетостта събира, търсенето на 

работна ръка в сектор „Текстил и облекло“ расте устойчиво. Съобразно 

разпредeлението по основните икономически дейности и квалификационни групи 

професии, работодателите са заявили най-голяма потребност от работна сила за сектор 

„Текстил и облекло” за следните специалности: 8152-2012/Машинен оператор, плетене; 

8153-2009/Машинен оператор, шиене на тапицерия; 8153-2009/Машинен оператор, 

шиене на тапицерия; 7532-2002/Крояч, текстил; 7531-1012/Работник, спомагателни 

шивашки дейност; 7531-1003/Шивач, мъжко/дамско облекло; 8153-2007/Машинен 

оператор, шиене на облекла и т.н. В рамките на предходната 2019 г. в териториалните 

поделения на Агенция по заетостта са заявени над 11 000 свободни работни места в 

текстилната промишленост. Основната цел на активните политики на пазара на труда е 

да се увеличат възможностите и достъпът до заетост на търсещите работа във всички 

сектори на икономиката, вкл. в сектор „Текстил и облекло”, както и да се подобри 

съвпадението с работните места.   

 Фигура 3: Заявени работни места в текстилната промишленост по длъжности за 

деветмесечието на 2019 г. 

 

Източник: Агенция по заетостта  

 
3 Структурата на НКПД-2011 има четири йерархични равнища: клас, подклас, група и единична група, които съвпадат с 

йерархичните равнища на ISCO-08. 
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Съгласно данните на Агенцията по заетостта, около 50% от тези места остават 

незаети поради различни обстоятелства, които биват обобщени от Агенцията по 

следния начин:  

✓ Все по-задълбочаващ се дисбаланс между характеристиките на търсената 

от бизнеса и предлагана работна сила. Високи са изискванията към 

качеството на работната сила от страна на работодателите; а работната 

ръка не оценява заплащането като достатъчно атрактивно предвид 

изискванията на работодателите. Не малка част от тях предлагат 

минимално или близко до него заплащане. Според наблюденията на 

бюрата по труда, при обявяване на свободните работни места често липсва 

прозрачност относно основните отговорности на длъжността, 

допълнителни задачи, условията при наемане – работно време, режим на 

работа, трудово възнаграждение и др. От друга страна, съществуват 

нереални претенции на част от търсещите работа лица в сектора за високо 

възнаграждение, което не отговаря на техните личностни качества и 

професионални умения. Това наблюдение може да бъде обобщено като 

липса на комуникация между предлагащите и търсещите работа в сектора и 

произтичащ от това дисбаланс в очакванията на двете страни.   

✓ Сивата икономика – макар и да бележи спад в национален мащаб, това 

социално–икономическо явление заема не малък дял на пазара на труда. 

Често се осъществява нерегламентирана трудова дейност и вместо в 

светлия сектор, хората започват работа в този сектор, за да получават 

възнаграждения за труда веднага, без да внасят осигуровки и без да има 

големи изисквания към техните умения. 

✓ Слаба е териториалната и професионална мобилност на безработните лица, 

регистрирани в бюрата по труда. Това се обуславя от все още ограничен 

обществен транспорт между областните центрове и малките населени 

места, в т.ч. пълна липса на свързаност чрез публичен транспорт между 

някои населени места и други, в които има търсене на работни места в 

сектора.  
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Недостигът на умения сред регистрираните безработни за ефективно 

упражняване на търсени в момента професии, като шивачи, е предизвикателство за по-

бързото удовлетворяване на нуждите на бизнеса и ускоряване на прехода към заетост. 

В допълнение на гореизложеното, секторът се характеризира с относително 

ниска производителност, което води до неатрактивно заплащане на труда и често пъти 

до лоши условия на труд (сменен режим на работа, удължен работен ден, намалени 

интервали между периоди на труд и почивка). В отговор, наетите работници често 

отсъстват (по уважителни причини – болнични) или напускат.  Данните на НСИ за 

2018 г. показват, че средната запълняемост на работното време в този сектор е около 

75%, при 88,2% средно за преработващата промишленост4.  

В същото време, технологичният напредък в индустрията предявява по-високи 

изисквания към уменията на работниците (част от съвременните технологични 

тенденции бяха споменати по-горе). Секторът интензивно се преоборудва със 

съвременни машини, в които дигиталните технологии са водещи. Това поставя пред 

работодателите в сектора предизвикателства да подготвят кадрите, от които се 

нуждаят, сами. В този контекст, ранното отпадане на обучени кадри, поради 

текучество, нанася големи загуби на фирмите. Тези съвременни обстоятелства ясно 

демонстрират необходимостта от засилване на ролята на професионалното средно 

образование чрез по-активно участие на фирмите в обучението в съществуващите 

учебни заведения, но и чрез възстановяване на закритите професионални гимназии, 

подготвящи кадри за текстилната промишленост. Може да се очертае като силно 

препоръчително участието на бранша в обучението чрез снабдяване на училищата със 

съвременни машини и предоставяне на възможности за стажуване на обучаващите се 

ученици. Дуалното обучение и обучението на работното място са другата алтернатива 

за бърза подготовка на кадри за шивашката индустрия. Дуалната система е специфичен 

модел за професионално обучение, който поставя акцент върху практическото 

усвояване на професия чрез работа. Учебното време при дуалната система се разделя 

между обучение по теория в професионално училище и работа в предприятие. С този 

 
4 Отношението между реално отработените човеко-часове в сектора към нормативно определените. 
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модел се елиминира проблемът с липсата на стаж, който пречи на младите хора да 

намерят работа по желаната професия веднага след завършване на училище. 

Предприятията си спестяват разходите и времето за обучаване на новоназначените 

служители, защото те вече имат необходимите знания и умения. Само така в кратки 

срокове може да се постигне по-висока производителност и конкурентноспособност на 

отрасъла, а оттам и по-високи доходи на заетите в сектора. 

Прилагането на тези мерки и активното намиране на баланс на пазара на труда в 

този сектор е особено важно предвид дългорочните прогнози за развитието на този 

бранш. Средносрочните и дългосрочните прогнози за развитието на пазара на труда на 

Министерството на труда и социалната политика с хоризонт до 2034 г. предвиждат 

ролята на преработващата промишленост да се засилва, въпреки очакваното свиване в 

заетостта. Прогнозира се през 2024 г. заетите в промишлеността да бъдат 635.6 хил. 

(ръст за периода от 2.2%). В края на средносрочния хоризонт делът на заетите в сектора 

ще възлиза на 21.6%. Прогнозите за структурата на заетостта в отделните й отрасли 

показват, че водещата икономическа дейност в преработващата промишленост по 

отношение на заетостта ще бъде производство на текстил, кожи и изделия от 

тях, в която през 2025 г. ще работят 157.7 хил. (24.8% от заетостта в сектора), а през 

2034 г. този брой ще достигне до 160.9 хил. Таблицата по-долу представя 

дългосрочната прогноза за заетостта в производство на текстил и облекло.  

Таблица 3: Прогноза за заетостта, 2025 – 2034 г.  

Прогноза за заетостта по икономически 

дейности за периода 2025 – 2034 г., хил. 

2025 2028  2031  2034  Абсолютен 

прираст  

Относителен 

прираст  

Производство на текстил, кожи и изделия 

от тях  

157.7  157.7  158.4  160.9  3.3  2.1%  

Източник: МТСП  

В рамките на тази прогноза е направено още едно важно заключение за сектор 

„Текстил и облекло“ – повишеното търсене на работна ръка и превръщането на сектора 

в основен работодател в сферата на промишленост ще бъде насочено предимно към 

лица със средно образование и жени. Според оценките, секторът най-голяма заетост в 
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средносрочен план ще е преработващата промишленост, а отрасълът с най-висока 

заетост в преработващата промишленост се предвижда да бъде сектор „Текстил, кожи и 

изделия от тях“ с 24.8% от заетостта в сектора. Това е и отрасълът, в който човешките 

ресурси със средно образование имат водеща роля: 81.2% от заетите в отрасъла.  

 Таблицата представя и основните професии в сектор „Текстил и облекло“, които 

ще се търсят в бъдеще. Най-търсени ще бъдат машинните оператори в тези 

производства.  

Таблица 4: Прогноза, най-търсени професии, 2025 – 2034 г. 

Икономическа дейност  Професия  Заети  Дял в заетостта в 

съответната 

икономическа дейност.   

Производство на текстил, 

облекло, обувки и други 

изделия от обра-ботени кожи 

без косъм; обработка на кожи  

Машинни оператори в 

текстилното, шивашкото и 

кожарското производство  

52.7  32.7%  

 Работници по 

производство на облекло и 

сродни на тях 

49.6  30.8%  

 Работници в 

преработващата 

промишленост  

15.2  9.4%  

Източник: МТСП 

Най-много жени ще работят в икономическите дейности търговия; ремонт на 

автомо-били и мотоциклети (198.3 хил.), образование (192.9 хил.) и производство на 

текстил, облекло, обувки и други изделия от обработени кожи без косъм; обработка на 

кожи (136.5 хил.). Най-голям дял на работещите жени ще бъде наблюдаван в сектор 

производство на текстил, облекло, обувки и други изделия от обработени кожи без 

косъм; обработка на кожи (84.8%). 
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Тенденции на фирмено равнище  

Пред работодателите в България стои във все по-голяма степен проблема с 

набирането на персонал. Особено сериозен е този проблем пред шивашката и 

кожарската индустрия.  

Повечето компании срещат проблеми с хората, поръчките, растящите разходи, а 

оттам и с рентабилността. През 2018 общите приходи на 20-те най-големи компании за 

текстил и облекло растат със символичните 1.2%, като достигат 1.337 млрд. лв. Цели 11 

дружества отчитат по-ниски приходи за 2018 г., като намалението е най-значимо при 

"Куш мода" (40.57%), "Ембул инвестмънт" (27.04%), "Пирин текс" (21.28%), а шест 

фирми са работили на загуба. Експортът на облекла и текстил за 2018 е за 2.011 млрд. 

евро и отбелязва много малък спад от 0.6% спрямо 2017 г. Структурата на износа по 

продуктови категории остава без промяна, като облеклото държи 71% дял, по данни на 

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил. 

Браншовата организация посочва като хроничен проблем за сектора липсата на работна 

ръка и миграцията. Наетите лица към края на 2018 са 89 723 срещу 94 982 година по-

рано. С други думи, секторът е загубил над 5000 работници за 2018 г., като отливът е 

основно при фабриките за облекло 

2019 г. е белязана от относително по-добри резултати за фирмите в сектор 

„Текстил и облекло“. Съществена част от опериращите в бранша отчитат ръст на 

приходите на годишна база, което се дължи на няколко основни фактора: 1) Известен 

(но недостатъчен!) ръст на вътрешното потребление в основните експортни пазари – 

най-високо нарастване отчитат експортно-оирентираните компании; 2) Известно 

повишаване на ефективността на труда чрез въвеждане на по-модерни подходи за 

организация на производствения процес – добра илюстрация за това е факта, че 

първите три фирми с най-висок, трицифрен ръст на приходите са чуждестранна 

инвестиция на западноевропейски компании, навлезли на българския пазар през 

последните 4-5 години.  

Компаниитe, които реализират най-съществено подобрение във финансовите си 

резултати, са предимно средни предприятия, които, предвид размера си, все още са в 
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състояние да реализират динамичен растеж и да отчитат значими икономии от мащаба. 

Най-големите компании от бранша запазват стабилни позиции на умерен растеж, което 

е сигнал за устойчивост в сектора, но и за наличието на проблеми пред растежа на 

големите производства, чиято експанзия изисква повече ресурси. Като един от 

основните проблеми пред разрастването на сектора се посочва недостигът на 

подходяща работна ръка. Наред с посочения структурен вътрешен проблем, като 

пречка пред растежа в сектора може да се посочи и медународната конюнктура, 

характеризираща се в относително слаб европейски пазар, особено на фона на 

търговските войни ,които се развиват през периода, и новата икономическа обстановка 

през 2020 г. в резултат от пандемията с COVID-19.  

Силната зависимост на сектора от европейските пазари представлява проблем 

през последната година, тъй като го прави изключително уязвим на негативните 

процеси, характеризиращи европейските икономики. Всички български износни 

производства, насочени към вътреобщностния пазар, бележат слаб растеж, за разлика 

от износа към трети страни. По предварителни данни на НСИ, износът към ЕС нараства 

с едва 2.9%, за разлика от експорта към трети страни, чийто ръст е над 5%. Наред с 

това, българските фирми се сблъскват със силна ценова конкуренция от страна на 

компании от Турция, чието производство е ценово по-конкурентно поради 

значителното обезценяване на турската лира. 

Може да се обобщят два основни фактора на състоянието на фирмено ниво на 

сектор „Текстил и облекло“: 1) Вътрешен фактор, свързан с пазара на труда и 

количеството и качеството на кадрите в бранша; 2) Външен фактор, свързан с 

географската структура на българския износ на облекло и прекомерната концентрация 

към европейските пазари, което засилва финансовата уязвимост на сектора.  

Описание на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите (swot анализ) 

Силни страни  Слаби страни  

• Членство в ЕС от 1 януари 2007 г. • По-голямата част от компаниите са 
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• Конкурентни разходи за труд 

• Благоприятно географско положение по 

отношение на достъпа до пазара на ЕС в 

сравнение с азиатските конкуренти 

• 95% от фирмите са малки и средни 

предприятия, които са доста гъвкави при 

реагиране на изискванията на клиентите за 

бърза доставка и отговаряне на новите 

стандарти за качество и производство 

• Добре функциониращи секторни 

асоциации, които подкрепят бизнеса 

• Традиции в професионалното обучение 

на кадри за бранша 

• Интензивно навлизане на дуалното 

обучение  

• Либерален режим на международна 

търговия, който допринася за подобряване 

на достъпа до пазара и за 

конкурентоспособността на сектора 

• Много добра и сравнително нова 

технология във фабриките 

• Опит в работата със западни клиенти 

зависими от много малко ключови 

клиенти. 

• Сравнително малък дял от компаниите в 

сектора продават собствена търговска 

марка. 

• Недостатъчно качество на висшето и 

средното управление по отношение на 

контрола, маркетинга, дистрибуцията, 

цялостното управление на качеството. 

• Необходимост от инвестиции, 

подобряване на безопасността и по-добри 

условия на труд и здраве.  

• Необходимост от по-интензивен диалог 

между бизнеса, обучителните институции 

и посредническите организации на пазара 

на труда 

• Секторът е подценен от българското 

правителство и липсват целенасочени 

политики в сектора по отношение 

насърчаване на експортния му потенциал; 

качеството и наличността на 

необходимите му кадри; 

преструктурирането и модернизирането на 

сектора.  

• Силна конкуренция на международните 

пазари 

• Труден достъп до финансиране, особено 

от ЕС 
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Възможности Заплахи  

• Предимно експортно-ориентираните 

текстилни компании, както и данните за 

умерен растеж на годишния оборот и броя 

на заетите лица предполага наличието на 

ресурси, които биха могли да бъдат 

използвани с оглед бъдещото 

стратегическо развитие на 

производителите от сектора.  

• Интензифициран трансфер на капитал, 

ноу-хау, технологии и дизайн към 

България предвид членството на страната 

в ЕС 

• Повишено пазарно търсене на облекло в 

малки серии 

• По-високо качество и дизайнерски 

очаквания от страна на вътрешните 

потребители. 

• Възможност за значителен брой 

ликвидации на дружества поради 

намаляване на поръчките на ишлеме 

• Дъмпингов внос от Бангладеш, Китай и 

други азиатски държави 

• Внос на фалшиви марки на пазара на ЕС 

на ниски ценови нива главно от азиатски 

производители. 

• Невъзможност за разрастване на 

компаниите и отговор на външните 

изисквания поради недостатъчно налични 

трудови ресурси за обезпечаване на 

растежа и разширяването на капацитета. 

 

Количествен и качествен анализ на данните от проведените 

проучвания 

В рамките на проекта са извършени 2 проучвания свързани с подобряване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политиките по насърчаване на заетостта. Целта на проучванията е да се идентифицират 

проблемите и потребностите на бизнеса от работна сила от една страна и нуждите, 

очакванията и потребностите на обучаващи се потенциални кадри в сектора облекло и 

текстил, от друга.  
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Констатациите за търсенето на работна сила в сектора, очакванията на бизнеса 

за характеристиките на работната сила и възможностите за подобряването им, както и 

на очакванията на потенциалните кадри за сектора текстил и облекло към предлаганите 

условия за заетост са в основата на разработения анализ. Събраната и обобщена 

информацията от проучванията е също така база за извеждане на препоръките за 

подобряване на политиката в областта на пазара на труда. 

Едното проучване е свързано с определяне на състоянието на заетостта и 

проблемите пред работодателите в сектор текстил и облекло. Другото проучване е за 

определяне на нуждите, очакванията и потребностите на обучаващи се потенциални 

кадри за сектора облекло и текстил. Първата целева група, към която е насочена 

дейността са работодателите от сектор текстил и облекло. Чрез проведените 

проучвания ще бъде подпомогната и втората целева група, а именно – администрацията 

в АЗ, тъй като въз основа на проучванията и наблюденията на респондентите са 

формулирани препоръки за пазара на труда в сектор „Текстил и облекло“.  

Проведените анкетни проучвания дават ясна представа какви са нуждите и 

проблемите на работодателите в сектора текстил и облеко и техните потенциални 

кадри. Данните от тях са в основата на изпълнението на останалите дейности от 

проекта, свързани с анализ и отправяне на препоръки.  

Обобщена информация за резултатите от анкетно проучване за определяне 

на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор 

„Текстил и облекло“ 

Проведеното анкетно проучване обхваща 149 респонденти. Всички респонденти 

отговарят на основното изискване да се обучават и/или да притежават квалификация 

като кадри в сектор „Текстил и облекло“. Целта на проучването е да бъдат 

идентифицирани нагласите и потребностите на потенциалните кадри в сектора.  

Над 90% от респондентите са непълнолетни и са част от системата на средното 

професионално образование, като 53% от тях са във възрастовата група 16 – 18 години. 

Това означава, че половината от анкетираните са в края на професионалното си 

обучение и в рамките на следващите две години ще станат част от трудовия пазар и/или 
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ще повишат квалификацията си в системата на висшето образование в сферата на 

средния и висш мениджмънт в сектор „Текстил и облекло“. 76% от респондентите 

споделят, че нямат никакъв практически опит. Можем да заключим, че техните 

очаквания и нагласи са формирани изцяло въз основа на опита и уменията, придобити в 

рамките на професионалното им обучение. Едва 7 от респондентите посочват, че са 

участвали във форми на дуално обучение и са натрупали опит по този начин. Тези 

резултати показват, че респондентите не разполагат или не се възползват от 

практики/мерки за натрупване на практически умения и стаж в рамките на 

професионалното си обучение.  

Фигура 4: Професионален опит на анкетираните 

 

Едва половината от анкетираните респонденти потвърждават, че се чувстват 

уверени в придобитите в рамките на професионалната ми подготовка компетенции и 

умения и знаят как да се държа на работното място. Този резултат може да се определи 

като умерено добър, но трябва ясно да се подчертае необходимостта от предприемането 

на мерки за повишаване на увереността на бъдещите кадри в придобитите от тях 

умения и знания в рамките на тяхното обучение. Впечатление прави и ниският процент 

на изразилите увереност за работа със съвременни машини и оборудване в бранша. 

Това наблюдение говори за относително ниска застъпеност в обучението на 

съвременни технологии за производство и недостатъчна техническа подготовка на 

бъдещите работни кадри.  Нисък е и процентът на респондентите, които заявяват добро 

познаване на трудовите си права и задължения.  

0 20 40 60 80 100 120

Никакъв 

Придобита професионална квалификация, без …

Стаж в производствено предприятие

Обучение на работното място от наставник, в т.ч. …

Дуално обучение

1-3 години

Какъв професионален опит имате досега? 
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Запитани какви мерки биха допринесли за постигане на съответствие между 

подготовката в обучителните институции и работата във фирмите от шивашкия бранш, 

около половината от обучаващите се смятат, че, ако се създаде модерна и съвременна 

училищна инфраструктура и се осигурят стипендии за висок успех и за реални 

0
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100

Чувствам се уверен в 
придобитите в рамките 
на професионалната ми 

подготовка 
компетенции и умения 

Зная как да се държа на 
работното място

Познавам трудовите си 
права и задължения

Имам основна 
представа по 

отношение очакваната 
от мен работа в реална 

работа среда

Познавам и съм 
работил с модерни 

машини, автомати и 
оборудване в бранша

Кои от предложените по-долу професионални компетенции и 
персонални умения, считате че са валидни за Вас: 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Осъвременяване на съдържанието на професионалната …

Нормативно уреждане на механизъм за повишаване …

Създаване на модерна и съвременна училищна …

Създаване на общежития или осигуряване на транспорт за …

Нормативно уреждане на осигуряването на стипендии за …

Изграждане на системи за кредити на базата на реалните …

Обвързване на практическото обучение на обучаемите с …

Участие на бизнеса в осигуряването на места за практическо …

Участие на бизнеса/организациите на бизнеса във …

Кои от изброените мерки ще допринесат за постигане на по-пълно 
съответствие между притежавано ниво на подготовка и 

професионални компетенции на обучаващите се и работата в 
шивашкия бранш

Фигура 6: Професионални компетенции и умения 

Фигура 5: Мерки за съответствие между ниво на подготовка и търсени компетенции 
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постижения по изучаваната професия, то това ще допринесе за постигане на по-пълно 

съответствие между нивото на подготовка и изискванията на шивашкия бранш. 46% от 

респондентите смятат, че по-пълно съответствие между обучението и изискванията на 

работодателите ще се постигне, ако се създадат общежития или се осигури транспорт за 

ученици от отдалечени малки населени места и такива, чиито семейства са с ниски 

доходи. 40% от запитаните посочват, че практическото обучение на обучаемите трябва 

да се провежда в реална работна среда. Тези резултати показват, че обучаващите се 

очакват повече мерки за социално включване в образователната система и по-модерна 

образователна инфраструктура. Наред с това, над 50% от анкетираните смятат, че по-

активното включване на бизнеса в дуалното обучение ще доведе до по-добро 

съответствие между подготовката на кадрите и очакванията на работодателите.     

Относително малко респонденти смятат, че е нужно осъвременяване на 

съдържанието на професионалната подготовка, както и повишаване квалификацията на 

преподавателите по професионална подготовка. Това демонстрира относително висока 

удовлетвореност от професионалното обучение и придобитите ключови 
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Според вас, кои от изброените умения са най-важни за 
работодателите при  наемане на нови служители?

Фигура 7: Важни умения за работодателите 
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професионални умения.  

Очакванията на обучаващите се за изискванията на работодателите до голяма 

степен съответстват на действително декларираните от фирмите фактори при наемане 

на нови служители. Това означава, че голяма част от потенциалните кадри имат 

реалистична представа за търсенето на работна ръка и очакванията на работодателите 

към тях. Над 60% от обучаващите се кадри смятат, че предишният опит е много важен 

за работодателя. Половината от респондентите определят готовността за обучение на 

работното място и мотивацията и отговорността към работата като важни фактори при 

наемането на нови служители. Най-малка тежест респондентите отдават на наличието 

на придобита професионална квалификация, но без опит; както и да наличието на 

специфични за длъжността компетенции. В общи линии, преобладава убеждението 

сред респондентите, че притежанието на опит и наличието на мотивация за научаване и 

усвояване на новото на дадено работно място би удовлетворило повече търсенето на 

работодателите, отколкото наличието на професионална квалификация.  

Очакванията на бъдещите кадри в сектора към работодателите са свързани най-

вече със системата на заплащане (56% посочват работна заплата над средната за 

работното място и допълнителни възнаграждения като условие за избор на определен 

Фигура 8: Какво трябва да предлага работодателя? 
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работодател); сигурността на работното място (63%) и добрите условия на труд (59%). 

Фактори като: работно време в редовна смяна и без извънреден труд; възможности за 

обучения и овладяване на нови компетентности; местоположение на работното място; 

са определени като важни от значително по-малко респонденти (около 20-22% от 

респондентите). 

Не могат да се откроят ясни и категорични предпочитания от страна на 

анкетираните по отношение на формите на обучение, в които биха се включили. Все 

пак най-големи предпочитания по този въпрос са изразени спрямо дуалното обучение и 

практиките по време на обучението. Една трета от анкетираните биха предпочели да 

преминат обучение, заявено от работодателя, предхождащo наемането им на работа.  

Фигура 9:Обучения, в които респондентите биха се включили 

 

Половината от обучаващите се искат да работят по специалността си в сектор 

„Текстил и облекло“, а 40% от анкетираните искат да продължат обучението си във 

висше учебно заведение, за да задълбочат знанията си по специалността. Едва 20% от 

отговорилите посочват, че не желаят да реализират в това професионално направление, 

нито желаят да продължат обучението си в системата на висшето образование.  
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Фигура 10: Намерения за работа 

 

При търсене на работа обучаващите се по-скоро биха използвали лични 

контакти, както и информация в интернет от фирмени сайтове и обяви. Обучаващите се 

разчитат и на 

участие в 

стажантски 

програми и 

обучения при 

намирането на 

работа. 

Относително по-

малко от 

анкетираните биха 

се доверили на 

посредническата 

роля на университетите, кариерните центрове, Бюрата по труда.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

искам да работя 
по придобитата 
специалност в 

сектор текстил и 
облекло

не желая да 
работя по 

придобитата 
специалност в 

сектор текстил и 
облекло

искам да 
продължа 

обучението си във 
висше учебно 

заведение, за да 
задълбоча 

знанията си по 
специалността

искам да 
продължа 

обучението си във 
висше учебно 

заведение, но в 
друго 

професионално 
направление 

няма да се 
реализирам на 

българския пазар 
на труда, смятам 

да емигрирам

Какви са намеренията Ви за работа след завършване на 
образованието си?

0 10 20 30 40 50

участие в стажантски програми 

участие в обучения на работното място 

участие във форум „Кариери” 

участие в тематични обучения в …

участие в програми за професионално …

използване ресурсите на …

използване ресурсите на Бюрата по труда

обяви за работа

уебсайта на фирмите

лични контакти

Моля, отбележете кои от посочените по-долу 
начини за търсене на работа бихте 

използвали?

Фигура 11: Начини за търсене на работа 

http://www.eufunds.bg/


                                                                

49 
www.eufunds.bg 

Проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и 
Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран 

от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд  

При определяне на основните фактори, влияещи върху намирането на 

подходящи кадри в сектора, около 60% от анкетираните считат за голям проблем 

неотговарящото на личностните потребности заплащане на труда и/или недостатъчно 

добрите условия за работа. Около 50% от запитаните определят като съществени 

фактори и недостатъчното познаване на потребностите и условията за работа при 

насочване на кандидати от бюрата по труда, както и наличието на възможности за 

получаване на по-високи доходи в чужбина и в сивия сектор. Факторът, на който 

респондентите определят най-голямо значение за намирането на подходящи кадри в 

сектора, е неотговарящо на потрбностите заплащане и недостатъчно добри условия на 

работа. Тези резултати затвърждават извода от предходния въпрос за факторите при 

избор на работодател – анкетираните намират за най-важно заплащането и условията на 

труд. Това е и основният проблем за намирането на подходящи кадри.  

Фигура 12: Фактори при намирането на подходящи кадри 

 

Около 80% от обучаващите се смятат, че посредническата роля на отговорните 

институции би се подобрила и връзката между бизнеса и работната ръка в сектора би 

станала по-лесна, ако:  
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- услугите за провеждане на подбор и интервюта се дигитализират (около  50 % от 

анкетираните отдават много голяма важност на този фактор; 30% - по-скоро 

голяма важност);  

- се предприемат съвместни действия по мотивиране на незаетите и пасивни лица 

(около 50 % от анкетираните смятат, че това би повлияло по-скоро в голяма 

степен на качеството на посредническите услуги); 

- се осигурява менторство след започване на работа, за подпомагане адаптацията на 

работното място на новонаетите лица. 

Освен това, повечето от анкетираните считат, че е нужна по-широка 

информационна дейност от страна на посредниците за представяне на работодателите, 

свободните работни места в сектора, условията и предимствата за работа в съответните 

фирми. Подобряването на чисто информационната дейност на посредниците чрез 

увеличаване за каналите за информиране; по-лесен и интуитивен достъп до 

информацията, може значително да подобри техните услуги и да повиши 

ефективността на посредническата им дейност. Този отговор може да се обвърже и с 

друг проблем, посочен от респондентите – административната тежест. Може да се 
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Фигура 13:Посреднически услуги при намирането на подходящи кадри 
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заключи, че респондентите търсят бърз, ефективен, съвременен начин за получаване на 

информация за работодатели и работни места и тази посредническа и информационна 

дейност следва да е леснодостъпна без излишни административни процедури и 

тежести.  

 

Обобщена информация за резултатите от анкета за проучване на мнението 

на работодателите относно проблемите и възможностите за 

преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло 

Анкетното проучване е проведено сред 32 фирми, опериращи в сектор „Текстил 

и облекло“.  

Половината 

от анкетираните 

работодатели са 

малки предприятия 

с персонал до 50 

души. А една трета 

от респондентите са 

работодатели на 

персонал от 51 до 

150 души (средни 

предприятия). 

Посочената 

структура на отразява коректно характеристиките на сектора съобразно размера на 

опериращите предприятия (преобладават малки и средни предприятия), което 

осигурява добра представителност на изследването и позволява обобщаването на 

достоверни изводи за сектора.  

Като основно изискване при подбора на кадри работодателите изтъкват най-вече 

наличието на предходен опит в тази дейност, но една трета от работодателите посочват 

като основен фактор демонстрирането на мотивация и отговорност към работата, 

независимо от наличието на опит. До известна степен, посочените отговори си 
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Фигура 14: Размер на фирмите-респонденти 
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противоречат. Около 37% от анкетираните фирми търсят кадри, които имат познания и 

опит в дейността. Докато 34% от работодателите разчитат на личностните качества и 

мотивация на наетите и явно разчитат на вътрешни обучителни процеси  и държат сами 

да обучават и подготвят кадрите си за придобиване на нужните умения и компетенции.  

Едва 16% от анкетираните фирми посочват, че биха наели кадри въз основа на 

придобита квалификация, без предишен практически опит. Това е обезпокоителна 

тенденция, тъй като демонстрира слабата връзка и ниско доверие между обучаващите 

институции и бизнеса от този сектор.  

Фигура 15: Изисквания при подбора на кадри 

 

Малко над половината от фирмите (17 от 32) предвиждат включването на свой 

персонал в обучение за повишаване на квалификацията през следващите 6 месеца. 

Същият процент от работодателите посочват и като основна причина за наличието на 

незаети работни места във фирмите липсата на кадри с изискваната квалификация и 

компетенции. Резултатите показват готовност за инвестиции в подобряване уменията 

на персонала, която може да се обясни с обстоятелството, че липсата на подходяща 

квалификация е идентифицирана като основна трудност при разширяването на 

производството и дейността на фирмите.  
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Фигура 16: Причина за незаети места 

 

Фигура 17: Необходими обучения 

 

Съществен процент от анкетираните фирми са определили базовото обучение за 

шивачки като нужно и полезно. 12 от компаниите посочват, че биха се заинтересували 

от такова обучение. Следващото най-търсено обучение сред респондентите е това по 

управление на качеството. Това е положителен знак за наличие на идентифицирани 

дефицити по отношение на ефективността на производството в някои компании и 

желание за осигуряване на контрол по качеството. Все пак броят на компаниите, 
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заявили таква необходимост, е относително малък (под 20%). Анализът на отговорите 

на респондентите по отношение на необходимостта от провеждане на обучения по 

работни позиции показва, че нужда от допълнително обучение е идентифицирана най-

вече при изпълнителския персонал, докато мнозинството по фирмите не планират 

обучения при средния и висш мениджмънт. Нито една от анкетираните компании не 

смята, че е нужно да провежда обучение в областта на маркетинга.  

Предвид посочените намерения и необходимост от допълнителни обучителни 

дейности, работодателите смятат, че най-подходящи форми на квалифициране и 

обучение са дуалното обучение на ученици (40% от отговорилите), както и т.нар. 

чиракуване и специално обучаване на вече заетия персонал. Нагласите на 

работодателите показват желание за съвместна работа и съдействие от страна на 

образователните и обучителни организации.  

Фигура 18: Приложими форми на обучение 

 

Очакванията на фирмите преди икономическия спад в резултат на COVID-19, 

опериращи в сектор „Текстил и облекло“, за краткосрочния растеж на сектора са 

положителни. Над 90% от анкетираните предприятия предвиждат разширяване на 

персонала и наемане повече кадри в рамките на следващите 6 месеца. Позитивните 

прогнози за развитието на сектора се потвърждават и от обстоятелството, че нито един 

от респондентите не предвижда освобождаване на персонал през следващата половин 
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Обучение за повишаване на квалификацията на заетия …

Практика за ученици и/или курсисти по време на …

Стажуване след приключване на професионално …

Дуално обучение на ученици

Дуално обучение на възрастни

Какви форми на обучение, професия или компетентности 
бихте приложили във Вашата фирма/организация
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година. Това означава, че фирмите предвиждат разрастване на дейността си или поне 

запазване на капацитета. В контекста на очакваната рецесия за 2020 г. в резултат на 

пандемията с COVID-19, тези настроения вероятно са претърпели драстична промяна. 

Въпреки това, те са полезни за оценка на потенциала за краткосрочен растеж на сектора 

и краткосрочните планове на компаниите при обичайни обстоятелства. Засега 

преобладават прогнозите за бързо икономическо възстановяване и бързо връщане на 

стопанствата към предкризисните нива след овладяване на пандемията, така че 

очертаните тенденции не губят напълно своята валидност и представляват добър 

ориентир за неоползотворения текущ капацитет в сектора. Прогнозите на фирмите за 

краткосрочното им разширяване са свързани предимно с планове за наемане на 

персонал в следните професии: Оператор в производството на облекло; Работник в 

производство на облекло; Шивач. Най-много работодатели са заявили, че ще имат 

нужда от шивачи (80 % от анкетираните), като преобладават очакванията за наемане на 

между 3 и 10 лица в рамките на следващите 6 месеца.   

Таблица 5: Необходим персонал през следващите 6 месеца  

За кои от изброените професии ще ви бъде необходим персонал през следващите 

6 месеца (прогнозен брой)? 

Плетач 542140 0  
Десенатор на текстил 542010 0  
Текстилен техник 542020 1  
Оператор в текстилно производство 542030 22 4 фирми 

Моделиер - технолог на облекло 542040 6 6 фирми 

Оператор в производството на облекло 542050 100 13 фирми 

Работник в текстилно производство 542080 1 1 

Работник в производство на облекло 542090 70 10 фирми 

Шивач 542110 190 26 фирми 

Бродировач 542150 0  
Модист 542041 15 3 фирми 

Дългосрочните планове на фирмите в рамките на следващите 3-5 години 

включват наемането на служители със следните професии: Моделиер - технолог на 

облекло; Работник в производство на облекло; Шивач. Отново преобладават 

очакванията за повишено търсене на шивачи като почти всички от анкетираните фирми 

твърдят, че ще имат нужда от над 6 нови служители с тази професия. Тези нагласи са 
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показател за дългосрочните планове на развитие на компаниите и ориентир за 

възможностите за разширяване на потенциалния капацитет в сектора. 

Таблица 6: Необходим персонал през следващите 3-5 години 

За кои професии и за какъв прогнозен брой работни места, считате, че ще Ви бъдe необходим нов 

персонал след 3-5 години 

Плетач 542140 0  
Десенатор на текстил 542010 0  
Текстилен техник 542020 2 2 фирми 

Оператор в текстилно производство 542030 10 2 фирми 

Моделиер - технолог на облекло 542040 20 7 фирми 

Оператор в производството на облекло 542050 60 7 фирми 

Работник в текстилно производство 542080 15 2 фирми 

Работник в производство на облекло 542090 100 12 фирми 

Шивач 542110 200 26 фирми 

Бродировач 542150 0  
Модист 542041 10 1 фирма 

Две трети от работодателите смятат, че най-голямо въздействие върху пазара на 

труда в сектора и върху възможностите за намиране на подходящи кадри има 

наличието на възможности за получаване на по-високи доходи чрез работа в чужбина 

или в сивата икономика. Това означава, че като основен проблем пред работодателите в 

тази индустрия се идентифицират трудовата емиграция и съществения дял на сивата 

икономика в България. Наред с това, около половината от запитаните работодатели 

виждат съществен проблем при намирането на подходящи кадри в прилаганите мерки 

за ранно професионално ориентиране и кариерно консултиране, като ги определят като 

недостатъчни. Тези дейности са част от компентенциите на обучителните институции и 

посредническите организации. Предвид оценките на работодателите, връзката между 

бизнеса и образованието в сферата на професионалното ориентиране са относително 

слаби и не водят до добри резултати по отношение на нагласите на работните кадри.   
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Фигура 19: Фактори при намирането на кадри 

 

Около 50% от респондентите смятат, че посредническите услуги на трудовия 

пазар в сектора ще се повлияят до голяма степен от мерки насочени към осигуряване на 

менторство след започване на работа, за подпомагане адаптацията на работното място 

на новонаетите лица. Около 40% от респондентите смятат, че посредническите услуги 

на трудовия пазар в сектора ще се повлияят до голяма степен и от мерки насочени към 

привличане и създаване на партньорства за съвместни действия по мотивиране на 

незаетите и пасивни лица към трудова активност и намаляване на административната 

тежест. За разлика от анкетното проучване на обучаващите се в сектор „Текстил и 

облекло“, работодателите отдават относително по-малка важност на информационните 

аспекти на посредническата дейност и на средствата за предоставяне на услугите. 

Работодателите търсят предимно партньорска подкрепа от посредническите 

организации в процеса на обучение на кадрите и адаптирането им към работните 

условия. Съществена част от анкетираните фирми смятат, че подборяването на тези 

дейности се спомогне за по-лесното намиране на подходящи кадри в сектора и за 

0

2

4

6

8

10

12

Недостатъчно мерки 
за ранно 

професионално 
ориентиране и 

кариерно 
консултиране

Недостатъчно 
познаване на 

потребностите и 
условията за работа в 

при насочване на 
кандидати от бюрата 

по труда.

Неотговарящо на 
личностните 
потребности 

заплащане на труда 
и/или недостатъчно 

добри условия за 
работа.

Наличие на 
възможности за 

получаване на по-
високи доходи чрез 

работа в чужбина или 
в сивата икономика.

В каква степен посочените по-долу фактори влияят на 
намирането на подходящи кадри във Вашия сектор

Много голяма Голяма Средна Не влияе Не мога да преценя

http://www.eufunds.bg/


                                                                

58 
www.eufunds.bg 

Проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и 
Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран 

от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд  

преодоляване на нарастващото несъответствие между очакванията на работодателите и 

на потенциалните кадри.  

Фигура 20: Посреднически услуги при намирането на кадри 

 

Повече от половината работодатели смятат, че мерките с най-голямо 

въздействие, които могат да се предприемат за решаване на проблема с недостига на 

работна сила в сектора, са следните:  

• 70% от анкетираните определят като много необходими гъвкави промени в 

професионалното образование и обучение, съобразно актуалните бизнес 

потребности и значително увеличаване на бюджетните средства за подкрепа на 

професионалното образование. Качеството на професионалното образование е от 

ключово значение за фирмите предвид проблемите им на пазара на труда. 

Препоръките на бизнеса са насочени не само към осъвременяване на обучението, 

но и към отделянето на повече средства в сектор „Образование“.  

• Работодателите отдават голямо негативно въздействие върху пазара на труда в 

сектора на обстоятелството, че част от сектора оперира на сиво. Значителен 
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процент от анкетираните смятат, че сивата икономика следва да бъде ограничена 

чрез засилен контрол и мерки за изсветляване на сектора и отдават голямо 

значение на това за несъответствията на трудовия пазар.  

• Над 50% от анкетираните декларират желание да провеждат обучения на желаещи 

да работят в сферата, но при наличие на финансово стимулиране на 

работодателите, желаещи да провеждат обучения на безработни или заети лица. 

• Половината от работодатели смятат, че целенасочените мерки за подобряване на 

работната среда, производителността на труда и заплащането на труда до голяма 

степен ще спомогнат за решаване на проблема с недостига на работна ръка. 
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Фигура 21: Мерки за решаване на проблема с недостига на работна ръка 
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Не мога да преценя Не влияе Средна Голяма Много голяма
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Човешки ресурси, образование и квалификация – обобщени 

тенденции за България  

Прогнозите за слаб растеж в заетостта и за застаряване на населението в 

България предопределят търсенето на работна сила в България през следващото 

десетилетие като „заместващо“ – т.е. повечето от свободните работни места ще са 

поради смяна на работата или напускане на пазара на труда в т.ч. пенсиониране или 

смърт. Според експертни прогнози, се очаква българската работна сила да намалее с 

10% до 2030 г.: темп, подобен на Румъния, породен от сходен спад на населението в 

трудоспособна възраст. Очаква се най-важната за трудовия пазар възрастова група 25-

49 г. с висок процент на участие (средно 86%) да намалеят най-много (с 26,7% до 2030 

г.). Очаква се известно увеличение (около 16% средно) за тези на възраст 50-59 години, 

които имат най-висок процент на участие (средно 90%) и тези на възраст 65+, които 

имат най-нисък процент на участие на пазара на труда. Макар да се наблюдават 

изменения по възрастови групи, все пак общият процент на участие на трудовия пазар 

ще бъде относителна стабилен през следващото десетилетие. 

Наред с процесите на застаряване и намаляване на населението, работната сила в 

България ще става все по-квалифицирана. Според прогнозите на Седефоп, се очаква до 

2025 г. работната сила с високо равнище на квалификация да нарасне до около 33,5%, 

при 27,6% през 2013 г. и 24% през 2005 г. Лицата със средно равнище на квалификация 

ще представляват 56,9% от работната сила, при 58,9% през 2013 г. Делът на 

нискоквалифицираните лица и тези без квалификация ще спадне от 13,6% през 2013 г. 

до 9,6% през 2025 г. 

Прегледът - панорама на квалификациите и уменията, разработен от Седефоп за 

следващите 5 години, показва за България запазване на тенденцията при някои 

професии да има високо равнище на несъответствие – в посока на излишък или в 

посока на недостиг на работна сила. Професиите с недостиг на работна сила обхващат 

професиите с ограничено предлагане на работна сила, за които работодателите в 

повечето случаи срещат трудности при намирането на подходящи кандидати. Оценката 

на пазара на труда в България определя като такива професиите на учителите, 
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здравните работници (медицински сестри, акушерки, лекари), инженерни специалисти, 

технически специалисти (стругари, техници), специалистите по ИКТ, финансови 

специалисти, агенти продажби, търговски агенти и брокери, административни 

специалисти и специалисти по бизнес услуги. От друга страна са професиите с излишък 

на работна сила, при които има голямо предлагане на подходящи работници и 

специалисти, но търсенето е много ниско и работодателите не срещат проблеми при 

попълване на позиции с такива професии. За България това са т.нар. „работници на 

улицата“ (като дистрибутори на безплатни вестници и листовки, метачи на улиците), 

портиери, сезонни работници, работниците в минната индустрия, строителството, 

производството и транспорта, работници в селското и горското стопанство, чистачи и 

помощници. 

В рамките на Европейския съюз съществува силна диспропорция по отношение 

на заетостта в страните-членки. При среден коефициент на заетост за ЕС-28 от 68,6 % 

през 2018 г., при някои страни, като Швеция и Нидерландия, заетостта е над 77 %, 

докато в Гърция заетостта е едва 54,9 %. България се нарежда на 18-то място по 

коефициент на заетост в Европейския съюз. Структурата на безработните лица в 

България според тяхната възраст се променя през отделните периоди. В годините на 

ниска безработица делът на младежката безработица (лицата до 29 г.) намалява. През 

годините, когато общата безработица расте, младежката безработица расте по-бързо. В 

периоди на икономически спад и рецесия на потърпевши на пазара на труда са младите 

хора. Това означава, че колкото повече нараства общата безработица, толкова по-

голямо внимание трябва да се обръща на програмите и мерките, насочени към младите 

хора. 

Проучване по поръчка на Министерството на труда и социалната политика 

заключава, че проблемът по намирането на подходящи кадри характеризира редица 

сектори в националното стопанство. Това води до въвеждането на мерки от страна на 

работодателите за осигуряване на по-добри условия с цел привличане и задържане на 

подходящите кадри. Данните от проучването показват, че около 40% от работодателите 

са готови поне отчасти да поемат разходите на работниците за междуселищен 

транспорт. Същевременно, над 50% от тях посочват, че нямат възможност за 
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осигуряване на служебен транспорт за живеещите извън населеното място. Може да се 

заключи, че относително ограничен дял от работодателите са склонни да предоставят 

стимули за мобилност на работната ръка. Същевременно, близо половината 

работодатели, взели участие в проучването (при известни различия на регионално ниво, 

вариращи от 35% до 59%), са склонни да стимулират провеждането на и да участват в 

обучения, предхождащи заетостта, или дуално образование. Сходен е процентът на 

фирмите, които организират и стимулират техни кадри да участват в обучения по време 

на работа. Става въпрос за дейности по чл. 229 и чл. 230 от Кодекса на труда. Тази 

статистика разкрива важна характеристика на пазара на труда в момента: съществен 

процент от работодателите смята за нужно да се положат повече усилия и да се 

концентрират повече мерки за квалификацията на съществуващия или бъдещия 

персонал, тъй като явно нивото на квалификация е на незадоволително ниво. 

Цитираните данни описват пазара на труда на национално, надсекторно ниво, но 

предвид резултатите от проведеното проучване на ниво текстил и облекло (вж. 

предходната глава от настоящия анализ), може да се приеме, че констатираните 

проблеми са ясно изразени в шивашкия сектор. Относително по-малък е делът на 

работодателите, които са склонни да осигурят възможности за стажуване: едва около 

30% от фирмите са готови да предоставят такива възможности. Това може да сигнал за 

относително по-голяма ангажираност на работодателите в подготовката и обучението 

на техните кадри, но не и в обучението на кадри за сектора като цяло. Тази тенденция 

следва да се променя и да се предприемат мерки, както на фирмено ниво, така и на 

секторно ниво, за стимулиране участието на работодателите в обучителния процес на 

бъдещите кадри чрез практики, стажове и достъп от обучаващите се до реална, 

производствена среда.  

Предвид посочените данни и очертаните общи тенденции, могат да се направят 

няколко препоръки по отношение на политиките на пазара на труда. Мерките следва да 

са насочени към:  

• Младежи от 25 до 29 г., за които участието в програми би довело до лесна 

последваща реализация на пазара на труда. Освен това, този ефект се очаква да 

бъде дългосрочен, тъй като тяхната трудова дейност предстои;  
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• Лица с основно и средно образование, които дори да нямат стаж по 

специалността и да са без трудов опит, впоследствие сравнително лесно биха се 

реализирали на пазара на труда.   

• Програми и мерки, насочени към жени, особено когато те имат високо 

образование и натрупан трудов опит /сектор „Текстил и облекло“ се отличава с 

един от най-високите дялове на заети жени/.   

• Интегриран подход за решаване на структурните проблеми. По отношение на 

лицата с начално или без образование и за професиите, обхванати от 

професионално образование в България, политиката по заетостта следва да се 

реализира съвместно с МОН, като се съчетае с образователната политика.  

• Насърчаване на предприемачеството, тъй като там освен сигурна реализация на 

лицата, често пъти е свързано и с разкриване на допълнителни работни места. 

Шивашкият бранш се отличава с относително ниски първоначални инвестиции, 

експортен потенциал и лек нормативен режим, което улеснява стартирането на 

дейност на в сектора и обяснява значителния брой на малки и средни 

предприятия в бранша.  

• Програми и мерки, чрез които е възможно да се придобие професионална 

квалификация, която се търси на пазара на труда и която се базира на активен 

диалог, участие и обратна връзка от страна на бизнеса и обучаващите се.  

• Подпомагане на лицата в предпенсионна възраст, които вследствие на участието 

си в програми и мерки да успеят да се пенсионират и да удължат активното си 

участие на трудовия пазар, особено в секторите с преобладаващо застаряващи 

кадри.  

• Програмите и мерките трябва да бъдат насочени основно към работодатели в 

частния сектор, тъй като участниците по-често остават на работа след 

приключването на програмата/мярката именно във фирмите в частния сектор, 

Особено важно е да имат регионална и структурна насоченост, съобразена с 

безработицата и търсенето на работна сила в съответния регион. 

• Стимулиране на работодателите да разкриват нови работни места, особено 

когато те са експортно ориентирани, тъй като тогава те получават предимство 
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пред конкуренцията на международно ниво или развиват приоритетни сектори 

на икономиката. 

Според проучване, направено по поръчка на Агенция по заетостта, близо трима 

от пет от участниците в програмите и мерките за заетост и обучение са се реализирали 

дългосрочно на пазара на труда чрез повторна заетост или чрез започване на собствен 

бизнес. Към тях следва да се прибавят и лицата, които са успели да се пенсионират 

благодарение на участието си в програмите и мерките, като по този начин за 62,3% от 

участниците в програмите и мерките е налице позитивен ефект. Шансът за намиране на 

последваща заетост на жените, участвали в програмите и мерките за обучение и 

заетост, е съществено по-голям от този на мъжете. С най-големи шансове за 

последваща реализация са младежите от 25 до 29 г. Колкото по-възрастни са лицата, 

толкова по-трудно впоследствие се реализират на пазара на труда, макар че и при 

възрастните лица има програми с висок ефект. Колкото по-високо е образованието на 

лицата, участвали в програмите и мерките, толкова по-лесно впоследствие те се 

реализират на пазара на труда. Тези с висше образование се реализират много по-лесно 

в сравнение с тези с основно и по-ниско образование. От друга страна, най-голям е 

приносът на активната политика на пазара на труда сред лицата с основно и средно 

образование, тъй като участието им в програмите и мерките допринася за по-лесната 

реализация на пазара на труда след това.  

Като основен проблем пред развитието на сектора текстил и облекло се очертава 

недостатъчният брой на квалифицирани кадри. Същевременно планираните обучения 

на зает персонал в сферата на текстила и шивачеството, обощени от Комисиите по 

заетостта на областно ниво, са посочени само в Благоевград, Велико Търново, Видин, 

Габрово, Монтана, Плевен, Русе, Шумен и Ямбол. Едва в 9 от 28-те области в страната 

са планирани обучения на кадри, заети в бранша. Количеството и интензивността на 

организиране на обучения в сектора не кореспондира с огромните нужди на бизнеса от 

повече квалифицирани кадри. Съгласно данните от направените проучвания от 

Комисиите по заетостта, шивачите се нареждат в топ 10 на най-търсените професии в 

краткосрочен план (6 месеца); търсят се над 600 шивачи, най-голямо търсене в области 

Благоевград, Ловеч, Пловдив и Русе. Средносрочните прогнози на бизнеса за търсенето 
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на кадри в бранша са още по-категорични. В 18 от 28-те области работодателите 

поставят професиите от текстилната и шиваческата промишленост в топ 3 на най-

търсените кадри по професии за следващите 3-5 години. В областите Благоевград, 

Велико Търново, Враца, Сливен, Шумен и Хасково шивачите се очаква да бъдат най-

търсените кадри до 5 години (професията е поставена на първо място по брой очаквани 

новооткрити работни места). В по-голямата част от посочените области търсенето на 

шивачи се очаква да надхвърли 100 работника. В Благоевградска област очакванията на 

работодателите са за над 270 квалифицирани шивачи. На фона на констатираните 

очаквания за растеж на сектора и необходимостта от повече човешки капацитет, 

подготовката, обучението и адаптирането на потенциалната работна ръка към 

условията на работа и придобиването на определени умения и компетенции са от 

решаващо значение за средносрочното развитие на сектора.   

Идентифициране на основните проблеми и 

предизвикателства на пазара на труда в сектора текстил и 

облекло с гражданско участие 

 Въз основа на направените проучвания и заключенията от тях, както и предвид 

анализа на международните и макротендециите на пазара на труда и, по-специално, 

сектор „Текстил и облекло“, са идентифицирани и обобщени няколко основни 

проблема на трудовия пазар в бранша. Констатираните несъответствия са обсъдени, 

допълнени и разширени чрез изработения инструментариум за обратна връзка и 

комуникация между всички заинтересовани лица. Наред с това са проведени разговори 

и консултации с работодатели и работодателски ораганизации с цел по-обхватно 

идентифициране и точно формулиране на проблемните области. С резултат на 

множеството проведени дейности по събиране и обобщаване на информацията и 

тенденциите за сектор „Текстил и облекло“,  са формулирани 6 основни проблема в 

сектора с пряко въздействие върху негативните тенденции на пазара на труда.  
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 Проблем 1: Липса на квалифицирани кадри и наличие на дисбаланс между 

подготовката в професионалните училища и търсените компетенции от 

работодателите. 

Този проблем може да намери своето решение в дуалното обучение, но липсват 

желаещи младежи, които да искат да усвоят професията. Младите не искат да работят в 

индустриални фирми, а и нямат нужното търпение за едно по-продължително 

професионално обучение. Необходима е цялостна държавна политика в тази област, 

която да създаде нужната рамка и масова информираност, така че целият бизнес и 

обществото да осъзнаят важността на дуалното обучение и да се включат солидарно в 

поддържането на една такава система. Само с единични примери тази система няма как 

да функционира, защото гръбнакът на системата на дуално обучение трябва да бъдат 

малкият и средният бизнес, които в момента не участват в нея.  

Налице е и слаба адаптация на кадрите към изискванията на Индустрия 4.0 и 

недостатъчна ангажираност и участие на работодателите в обучението на бъдещите 

префесионални кадри.  

 

 Проблем 2: Несъвършенства в законодателството и действията на 

институциите, които обслужват безработните лица с право на обезщетения и 

помощи при безработица и работодателите при търсене на работна сила.  

Хиляди хора се възползват от пропуски в социалноосигурителното 

законодателство, позволяващи им след съвсем кратък престой в някоя от богатите 

европейски държави да получават обезщетение за безработица от НОИ. Нужни са 

мерки срещу злоупотребите с обезщетения за безработица, както и срещу 

злоупотребите с фалшивите болнични – проблеми, които допълнително засилват 

дисбалансите на пазара на труда. 

 Проблем 3: Утежнена процедура по внос на работници от страни извън 

ЕС. 
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Процедурата по привличане на външни кадри е много тромава. Необходимо е 

сериозно облекчаване на процедурата за наемане на работници от трети страни. Факт е, 

че местните фирми изнемогват с това да си осигурят български работници, и е крайно 

време България да отвори по-широко вратите си за чужденци. Така както го правят 

други източноевропейски държави, които имат същия проблем с отлива на хора към 

Западна Европа. В противен случай българската икономика остава 

неконкурентоспособна спрямо други държави. В момента процесът по привличане на 

чуждестранен работник отнема няколко месеца, което е прекалено дълъг срок за 

промишлените компании. 

 Проблем 4: Някои шивашки фирми работят в „сивия сектор“ и това 

изкривява механизмите на пазара на труда.  

Често работниците на изрядните платци към бюджета напускат работни места по 

трудов договор, регистрират се в бюрата по труда, получават обезщетение при 

безработица и започват работа при нелоялни работодатели, които плащат „на ръка“. 

Така фирмите в бранша, които са създали много добри условия на труд, въвели са и са 

сертифицирали редица системи за управление на ресурсите и на условията на труд, 

одитирани са от сериозните си партньори и възложители от чужбина, както и от 

Инспекцията по труда остават без персонал, в чието обучение на работното място са 

инвестирали сериозен ресурс. Същевременно именно заради тези нелоялни 

работодатели европейски статистики и местни медии предприемат кампании уронващи 

доброто име на коректните работодатели от шивашкия бранш, което води до 

допълнителни затруднения при набирането на работници. 

 Проблем 5: Контролът на издаването на болничните листове не е 

достатъчно ефективен, което води до нарастване отсъствията от работното 

място поради съмнителна временна неработоспособност. 

Сериозен проблем със зачестилите отсъствия поради заболяване на персонала, 

подкрепени от болнични листове, истинността на които буди съмнения. Въз основа на 

проучване и данни от БАТОК /Българска Асоциация за текстил, облекло и кожи/, в 

последните 24 месеца се е повишил броя на представените болнични листове и броя на 
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дните, в които персоналът е отсъствал поради заболяване. В същото време тенденцията 

е към увеличаване на болничните листове за период от 5 до 10 дни и към намаляване на 

тези до 5 дни. Налице е и проблем, който може да се нарече „планиран болничен“, а 

именно: в началото на учебната година, около кандидат-студентски изпити и 

абитуриентски балове, в сезоните за летен и зимен отдих или в активния 

селскостопански сезон. При подобни съмнения относно представените болнични 

листове, компаниите прибягват към обжалване пред компетентните органи, което 

струва ценно време и често приключва с резултат, че болничните листове са 

законосъобразно издадени, тъй като повечето лекари или ЛКК спазват формалните 

процедури.  

Технологичният процес в сектора е свързан със съответните задължения и 

участие на всеки един работник и масовото отсъствие от работа води до загуби от 

непроизведена и нереализирана продукция. Това от своя страна е причина за изплащане 

на неустойки по договори с клиентите, поради неспазени срокове или обеми 

продукция, намаляване приходите на съвестните работници и служители и не на 

последно място, сериозно ощетява държавния бюджет. Анализът на загубите от тези 

отсъствия в извадката от дружества са 2017 година сочи, че не е произведена 

продукция за около 1 000 000 лв., поради ползвани почти 17 000 дни отпуск по болест. 

При подобна средна заболеваемост на персонала в сектора, където работят над 110 000 

работници, бихме могли да кажем, че за 2017 година производителността на сектора е 

ощетена със 110 000 000 лв. само по причина „отсъствие поради заболяване“.  

 Проблем 6: Неинформираност и несъвършенства в стимулите за 

работодателите от сектор „Текстил и облекло“ по Закона за насърчаване на 

заетостта (ЗНЗ) и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 

(ОПРЧР)  

Предвидените програми и мерки за насърчаване на заетостта са положителна 

държавна политика, но участието в проекти на МТСП и намирането на персонал (на 

субсидирани и несубсидирани работни места) чрез Дирекциите бюра по труда (ДБТ) се 
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сблъсква с ограничения, които демотивират и безработните лица и работодателите. 

Често те са свързани с дълги административни срокове и съществен документооборот.  

Шивашкият сектор осигурява заетост на хората от малките населени места, 

където няма работодатели, но това не се поощрява целенасочено от политиките по 

заетостта. Макар и основен работодател в преработващата промишленост, липсват 

предвидеи обучения и мерки за коригиране на несъответствието между търсене и 

предлагане на квалифицирана работна ръка.  

Изводи, предложения, препоръки, разработени с активното 

участие на СКИОТ – Дунав, работодатели, обучаващи 

организации, ангажирани лица в сектора текстил и облекло 

 В резултат на изготвяне на анализа са формулирани минимум 6 бр. препоръки, 

които ще се отправят към АЗ с входящ номер. Те имат за цел преодоляване на 

съществуващия дисбаланс в търсенето и предлагането на работна сила на национално 

ниво. Предложените мерки са насочени най-вече към констатираните дисбаланси в 

сектор „Текстил и облекло“. 

 Синтезираните и обобщени данни от анализа на анкетното проучване са в 

основата на изготвяне на тези препоръки, в които са заложени мерки и механизми за 

преодоляване на идентифицираните проблеми на пазара на труда в сектора тексил и 

облекло. Отправените препоръки са насочени също така и към проблемите на 

потенциалните кадри в този бранш и тяхното решение.  

Препоръки в направление „Обучение и квалификация на кадри“ 

Проблем: Липсата на квалифицирани кадри и наличие на дисбаланс между 

подготовката в професионалните училища и търсените компетенции от 

работодателите. 

Общи препоръки:  

➢ Липсва пропорционална връзка между потребностите от работна сила и план-

приема в средното образование. Необходимо е преосмисляне на план приема в 

съответствие с нуждите на пазара и данните от проучванията. 
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➢ Необходимо е да се предприемат/увеличат мерките за информиране на 

работодателите и кадрите за състоянието и тенденциите на пазара на труда, 

както и за услугите по подкрепа и посредничество, които бюрата по труда 

предоставят.  

➢ Следва да се изградят тесни връзки между работодателите, образователните 

институции и посредническите организации с цел развитие на дуалното 

образование. Следва да се засили ролята на посредниците на пазара на труда за 

по-добра комуникация. Зaвъpшвaщитe cpeднo пpoфecиoнaлнo oбpaзoвaниe кадри 

нe ca дocтaтъчнo пoдгoтвeни зa paбoтaта. Наблюдава се нeпpaвилнo paзпpeдeлeниe 

мeждy пpaĸтиĸaтa и тeopиятa в професионалните училища и липca нa cтaжoвe в 

paбoтнa cpeдa (или фopмaлнoтo им пpoтичaнe); 

➢ Необходимо е да се предприемат мерки по създаване на адекватни умения и 

готовност за започване на работа на младите хора според нуждите на 

работодателите. Това включва: информационни кампании на тема:  

o Трудови права и задължения – кога могат да започнат работа, какви 

документи са нужни, какви договори има, осигуряване, болнични, 

майчинство, плащане на данъци. 

o Кандидатстване за работа – автобиография, мотивационно писмо; 

представяне по време на интервю; търсене на работа – познаване на 

пътищата за достигане до работните места и източниците на информация. 

o Поведение на работното място – очаквания на работодателите, фирмена 

култура - йерархия, комуникация, протокол, облекло, работно време, 

задължения и т.н.  

o Адекватни очаквания относно заплащането – реална представа как 

уменията, опитът и знанията на служителите се оценяват на пазара на 

труда. 

➢ Работодателите в сектор текстил и облекло трябва да бъдат по-активни в 

попълването на пропуските, които образователната система не е в 

състояние да запълни на този етап и да спомогне на младите хора по пътя 

им към развитие на адекватни умения за заетост и разгръщане на пълния им 
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професионален потенциал. Средствата и механизмите в тази посока са много и 

различни, напр. стажантски програми; обучения на работното място (по данни на 

Евростат работодателите са най-активните източници на възможности за учене 

през целия живот у нас, именно чрез курсовете, които организират на работното 

място); участие в програми за професионално ориентиране в училищата и в 

програми на кариерни центрове и трудови посредници.  

Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта:  

 Едва 20% от анкетираните потенциални кадри за сектор „Текстил и облекло“ 

биха се обърнали към Бюрата по труда за съдействие и помощ по намирането на 

подходяща работа. Този процент е твърде малък. Следва да се подобри 

информираността на обучаващите се в професионалните образователни институции 

относно посредническите функции и програми на Агенция по заетостта, които биха 

били подходящи за тях. Могат да се предприемат следните мерки:  

1.Информационни кампании по места в областите, в които сектор „Текстил и 

облекло“ е силно застъпен и действат професионални образователни институции 

за подготовка на кадри в сектора. Информационните кампании трябва да 

подобрят информираността сред младежта за посредническата роля на Агенция 

по заетостта и Бюрата по труда и за програмите за заетост на младежи, от които 

те могат да се възползват и които са подходящи за тяхната професионална 

квалификация и за този бранш. Те следва да са насочени към обучаващите се на 

финала на тяхното образование, когато необходимостта и полезността от такава 

информационна кампания е най-голяма.  

Около половината от запитаните работодатели виждат съществен проблем при 

намирането на подходящи кадри в прилаганите мерки за ранно професионално 

ориентиране и кариерно консултиране, като ги определят като недостатъчни.  

2.Агенция по заетостта съвместно с регионалните си поделения може да вземе 

мерки за осъществяване на обучителни дейности по професионално ориентиране 

и подготовка на младежите за трудова дейност (повишаване на 
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информираността относно трудови права и задължения и поведение на 

работното място). Тази дейност може да се осъществи в две форми: 1) 

Обучителен модул в рамките на информационни кампании сред обучаващи се в 

рамките на средното професионално образование. 2) Обособяване на отделно 

обучение по ключови компетентности (КК) “Трудови права и задължения, 

работна етика и поведение на работното място” в рамките на обученията за 

възрастни на Държавно предприятие „Българо–германски център за 

професионално обучение” и на Агенция по заетостта.   

Препоръки в направление „Гъвкавост на пазара на труда“ 

Проблем: Несъвършенства в законодателството и действията на институциите, 

които обслужват безработните лица с право на обезщетения и помощи при 

безработица и работодателите при търсене на работна сила.  

Общи препоръки:  

➢ Около 40% от респондентите смятат, че посредническите услуги на трудовия пазар 

в сектора ще се повлияят до голяма степен и от мерки насочени към привличане и 

създаване на партньорства за съвместни действия по мотивиране на незаетите 

и пасивни лица към трудова активност и намаляване на административната 

тежест. Работодателите търсят предимно партньорска подкрепа от 

посредническите организации в процеса на обучение на кадрите и адаптирането им 

към работните условия.  

➢ Един от проблемите на пазара на труда в България е наличието на продължително 

безработни, чиято интеграция на пазара на труда е трудна, скъпа и често 

неефективна. Тези лица губят трудовите си навици и колкото по-продължителен е 

периода на безработица, толкова по-трудно се адаптират към трудовия пазар. 

Следва да се вземат целенасочени мерки за стимулиране на безработните лица да се 

върнат бързо към работа. Поради това, следва да бъде ограничена социалната 

подкрепа на лица, на които им е предлагана многократно работа, но са отказали 

или са поикали отказ от работодателя по необективни причини.  

Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта:  
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3.Да се ограничи участието на едно лице в повече от един курс за професионална 

квалификация или да може да участва в друг такъв, само ако няма обявени 

свободни работни места по първата завършена специалност. 

4.Да се опростят процедурите по администриране на насърчителните програми за 

работодатели. Следва, където е възможно, да се въведе електронно участие и 

отчитане на тези мерки. Изискуемата от работодателите документация може да 

бъде ревизирана и да се въведе служебна проверка на обстоятелства, които са 

обективно проверими и са на разположение на държавните органи и структури. 

Процесът по кандидатстване и участие в тези мерки носи разходи за 

работодателите и предприемането на стъпки за намаляване на тези разходи би 

довело до по-активно участие.  

5.Участието на много институции (посреднически, образователни, областни или 

общински, контролни и други) в различните активни мерки за насърчаване на 

заетостта правят администрирането им (и участието в тях) по-сложно. Може да 

се предприемат мерки за създаване на единна база данни за целите на тези 

програми и/или служебно споделяне на важната за целите на мерките 

информация между инсититуциите.     

Препоръки в направление „Международна мобилност на пазара на труда“ 

Проблем: Утежнена процедура по внос на работници от страни извън ЕС. 

Общи препоръки:  

Предвид изключително обемната и разпокъсана в множество нормативни 

актове уредба на миграцията, българското правителство следва да обмисли 

преразглеждане и оптимизиране на съществуващата правна уредба в областта на 

миграцията, целящи повишаване на нейната ефективност и подобряване на 

взаимодействието между отделните институции, които имат правомощия в тази област. 

➢ Нужна е промяна в нормативната уредба целяща облекчаване на условията за 

наемането на работна ръка от страни извън ЕС. Настоящата процедура е 

твърде тромава и отнема до 6 месеца за получаване на разрешение за работа, като 

разходите по нея възлизат на близо 3000 лв. за един нает. С оглед сериозните 
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трудности, които фирмите от бранша изпитват при осигуряването, както на 

квалифицирана така и на неквалифицирана работна ръка, облекчаването на режима 

по наемане на работници извън ЕС ще допринесе за икономическия растеж на 

сектора. Облекчаването на режима може да се извърши чрез следните мерки: 

➢ Сроковете за извършване на административните процедури да се съкратят, а тези за 

разрешаване на достъп да пазара на труда да се увеличат.  

a. срокът на трудовия договор да бъде до две години, а не 12 месеца, както е 

понастоящем, както и да се разреши удължаването му до 5 години, което да 

става по искане на работодателя; 

b. Предвидените  в чл. 7, ал. 1, т. 2. от ЗТМТМ ограничения за гражданите на 

трети държави, работещи за местния работодател, да не надвишават 20 на сто 

(респ. 35 на сто за малки и средни предприятия) от средносписъчната 

численост на наетите по трудово правоотношение трябва да се завиши на 35 

на сто (респ. 50 на сто за малки и средни предприятия)  

c. Сроковете могат да бъдат допълнително скъсени при въведена единна 

система за обмен на информация между компетентните органи по електронен 

път. По този начин би могло да се избегне дублиране на едни и същи 

документи.  

➢ Някои от таксите могат да се намалят, а някои дори да отпаднат.  

➢ Процедурите могат да бъдат опростени и изискуемите документи да се намалят:  

a. При издаването на визи за пребиваване и работа консулските служби на 

Република България да не изискват подписан трудов договор между 

работника и работодателя, тъй като, за да се получи разрешение за работа, 

трудовият договор е проверен и е регистриран в Агенцията по заетостта. 

Самото разрешение гарантира, че договор съществува. Медицинска 

застраховка за целия период на договора следва да се издава от датата на 

постъпване на работа, а не преди получаване на виза, защото преди започване 

на работа по много причини договорът може да не влезе в сила. Освен това, е 
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ненужно изискването за нотариално заверен договор за наем и настаняване на 

работника, тъй като е изрично настаняването е удостоверено в 

индивидуалните трудови договори. 

b. Изискването за удостоверяване на опит, квалификация и образование пред 

компетентните органи е излишно. Проверката на наличния опит и достатъчна 

квалификация следва да се извършва от самия работодател и той следва да 

прецени дали съответния работник има компетенциите за извършване на 

съответната трудова дейност. В другите източноевропейски страни 

работодателят определя необходимия образователен ценз, квалификация, 

производствен опит и стаж на работника в съответствие с потребността си.  

c. Въвеждането на единна електронна система (портал) за работодатели, която 

да се ползва от всички ведомства, които участват в процеса по издаване на 

Синя карта на ЕС (АЗ/МВнР/МВР/ДАНС), интегрирана със съответните 

релевантни системи, значително ще улесни обработката на информация, без 

изпращане на хартия на документи, уведомления, известия, съгласувателни 

процедури и т.н. между различните органи. Системата би позволила и 

инициирането на процедурата по кандидатстване по електронен път, с 

възможност за изпращане на електронни документи.   

Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта:  

6.При издаване на разрешение за работа може да отпадне задължението за 

предварително провеждане на пазарен тест. Документите, които са изискуеми, 

могат да се намалят, като отпаднат документите за за образование, специалност, 

правоспособност или придобити професионална квалификация, умения и опит 

на чужденеца. Част от изискуемите справки могат да се правят служебно.  

7.Осъществяване на комуникация по електронен път с Агенция по заетостта 

(относно необходимостта от предоставяне на допълнителни документи, 

изпращане на уведомления за взето решение и издаден документ, предварително 

заплащане на дължимата се такса и др.). Това ще направи процеса по-ефективен.  
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Препоръки в направление „Прозрачност в бизнес дейностите“ 

Проблем: Някои шивашки фирми работят в „сивия сектор“ и това изкривява 

механизмите на пазара на труда.  

Общи препоръки:  

➢ Обективен контрол от Главна инспекция по труда (ГИТ) на всички шивашки и 

кожарски фирми, за които е известно както на местните поделения на ГИТ, така и 

на Дирекции Бюро по труда, че поддържат заетост в „сивия сектор“; и не 

осигуряват здравословни и безопасни условия на труд (наличие на лоши хигиенни 

условия, запрашеност и вредни за здравето на работещите изпарения). В момента 

една част от бизнеса е на светло и осигурява добри условия на труд и заплащане, а 

друга част е в „сивия сектор“ при лоши трудови условия и неспазване на трудовите 

и осигурителни права на работещите.  

➢ Обвързване придобиването на права на краткосрочни обезщетения само срещу 

изплатени осигурителни вноски. Следва да се отбележи отново нарастващият брой 

и размери на осигурителните измами чрез начисляване на осигурителни вноски на 

фиктивно наети лица и последващо неправомерно изтегляне на обезщетения от 

Държавното обществено осигуряване и придобиване на фиктивен осигурителен 

стаж, пенсионни права, право на гарантирани вземания за неизплатени трудови 

възнаграждения при несъстоятелност на работодателя. 

Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта: 

8.В рамките на посредническата си роля Агенцията по заетостта и нейните 

регионални поделения имат поглед както върху дейностите на работодателите, 

така и върху поведението и действията на безработните лица. Може да се 

разработи ефективен механизъм за бързо сигнализиране при констатиране на 

неправомерни действия с цел бърза реакция на компетентните органи. 

Наличието на декларирана трудова дейност или друга измама, освен 

предвидените към момента законови санкции, могат да бъдат допълнени с 

временнно ограничаване достъпа до услугите, мерките и подкрепата от Агенция 

по заетостта към нарушителите.    
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Препоръки в направление „Прозрачност на пазара на труда“ 

Проблем: Контролът на издаването на болничните листове не е 

достатъчно ефективен, което води до нарастване отсъствията от работното 

място поради съмнителна временна неработоспособност. 

Общи препоръки:   

➢ Оптимизиране и подобряване системата на издаване и проверка на болничните 

листове.  

➢ Облекчаване и подобряване на процедурите за обжалване на болнични листове.  

➢ Законодателни промени, с оглед представители на работодателите да имат по-голяма 

роля в контролирането на процеса по издаване на болнични листове.  

➢ При констатирани нередности и незаконосъобразни действия при издаване на 

болничен лист да се повиши нивото на санкции и отговорности за съответните лица, 

извършили нарушението.  

Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта: 

9.Да се създаде работна група между експерти на МТСП и МЗ, която да разработи 

механизъм за контрол и управление на издаваните документи от ЛКК на 

безработните лица. Да се регламентира участие на експерти от ДБТ по места в 

съответните лекарски комисии с оглед обмен на информация между тях както по 

отношение на броя и вида на документите от ЛКК, налични в досието на 

съответното безработно лице, така и относно правилното разчитане и прилагане 

на становището на лекарските комисии от страна на служителите в ДБТ. 

Препоръки в направление „Стимулиране и преструктуриране на 

работодателите“ 

Проблем: Неинформираност и несъвършенства в стимулите за работодателите 

от сектор „Текстил и облекло“ по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР)  

Общи препоръки:  
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➢ Подобряване работата по програмите, насочени към заетост и обучение на 

безработни и заети лица, така че те реално да стимулират бизнеса и хората да 

участват в тях, в т.ч. адекватни срокове за работа на комисиите за оценка на проекти, 

разпределение на финансовия ресурс според нуждите и интереса на работодателите, 

безработните и заетите лица, облекчена и електронна отчетност на програмите и 

мерките по ЗНЗ. Дуалната система на обучение е оценена много високо както от 

работодателите в шивашкия бранш, така и от обучаващите се.  Считаме, че са налице 

достатъчно основания да се предвиди целева програма за шивашката индустрия, 

което ще се отрази позитивно на бизнеса и хората заети в него.  

➢ Да се предвидят по ОП РЧР за предстоящия програмен период повече процедури 

насочени към работодателите като бенефициенти. Предвид недостига на работна 

ръка, работодателите имат нужда от схеми свързани с повишаване качеството на 

работните места на заетите лица, нуждаят се от подпомагане и инструменти да 

задържат работещите си, да запазят тяхната заетост, да гарантират устойчивост в 

заетостта си.  

➢ Предвиждане на програми и мерки, финансирани от Държавния бюджет или от ЕСФ, 

които да подпомагат вътрешната мобилност и справянето с кризата COVID-19. 

Препоръки към дейността на Агенцията по заетостта: 

10. Провеждане на информационна кампания за подкрепата от Агенция по 

заетостта при разкриване на работни места за обучение чрез работа чрез дуална 

система на обучение и електронизиране на процеса на кандидатстване на 

желаещите работодатели. Информационната кампания следва да се разгърне 

най-вече в областите със силна представеност на бизнеса и обучителни 

инсититуции от бранша. Успешното прилагане на дуалното обучение изисква 

включване на повече работодатели, вкл. малки и средни предприятия. Нужно е 

да се предвидят допълнителни стимули за малките работодатели при 

включването им в системата.  

11. Включване на повече обучения за професионална квалификация за целите 

на сектор „Текстил и облекло“ от Агенция по заетостта и Държавно предприятие 
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„Българо–германски център за професионално обучение” (нито едно обучение в 

този сектор в двугодишния план на центъра).   

12. Разработване на Браншова програма за заетостта и обучение на възрастни 

в сектор „Текстил и облекло“ с участието на представители на работодателите, 

синдикални организации, образователните институции и компетентните 

структури.   
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Използвана информация и източници  

1. Закон за насърчаване на заетостта 

2. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта 

3. Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност 

4. Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 

5. Национален статически инсититут, бази данни: www.nsi.bg  

6. Обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта България, 2019 г. и трето 

тримесечие 2020 г. 

7. Агенция по заетостта, Статистика за свободните работни места съобразно 

структурата на НКПД-2011, 2019. 

8. Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в 

България: Заетост и дисбаланси на пазара на труда, фактори на предлагането на 

труд, Министерство на труда и социалната политика 

9. WTO report on World Textile and Apparel Trade, 2018 

10. World Trade Statistical Review, 2019: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts19_toc_e.htm 

11. ASEAN in transformation : the future of jobs at risk of automation / Jae-Hee Chang and 

Phu Huynh ; International Labour Office, Bureau for Employers’ Activities ; ILO 

Regional Office for Asia and the Pacific. - Geneva: ILO, 2016 (Bureau for Employers’ 

Activities (ACT/EMP) working paper ; No. 9) 

12. C. Frey and M. Osborne: The future of employment: How susceptible are jobs to 

computerisation? (University of Oxford, 2013) 

13. The future of work in textiles, clothing, leather and footwear / International Labour 

Office, Sectoral Policies Department. –Working Paper : No. 326, Geneva: ILO, 2019. 

14. M. Arntz et al.: The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative 

analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers (Paris, OECD, 

Social, Employment and Migration Working papers No. 189, 2016). 

15. ILO: ASEAN in Transformation: Textiles, Clothing and Footwear: Refashioning the 

Future, Working Paper No. 14, ILO, Employers’ Activities (Geneva, 2016). 

16. EURATEX, Data & Statistics: https://euratex.eu/eu-apparel-textile-sector/statistics/ 
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17. EUROSTAT data base: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

18. EUROSTAT PRODCOM Database 

19. World Bank World Integrated Trade Solution Database. 

20. Euler Hermes Economic Research: https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-

research.html 

21. CEDEFOP Database: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/statistics-and-indicators/databases 
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