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I. Въведение и методология 
 

Настоящотопроучване е разработено в рамките на проект „Транснационално 

сътрудничество за трансфер на немски опит и добри практики за адаптация на 

човешките ресурси в шивашката индустрия към променящата се икономическа среда”, 

дейност 3 “Разработване на въпросник и провеждане на проучване сред 20 шивашки 

фирми в целевия регион за определяне на основните проблеми на фирмената политика 

за управление и развитие на човешките ресурси в шивашка индустрия” от 

Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил – Дунав. Проучването 

представлява първи етап от изработването на Стратегия за адаптация на човешките 

ресурси от шивашката индустрия към променящата се икономическа среда, базирана на 

немския опит, като цели осигуряването на устойчивост на проектните резултати чрез 

планиране на бъдещите действия в ключовия за шивашката промишленост в България 

Русенски регион.Предприятията обхванати в това проучване попадат именно в този 

регион, където шивашкият сектор е структуроопределящ и ключов за развитието на 

местната икономика.  

Анализът представя основните тенденции в развитието на сектора и в развитието на 

фирмените стратегии спрямо човешките ресурси на база на националните и регионални 

статистики и на мненията на предприятията от сектора, събрани чрез анкетно 

проучване. В рамките на проучването за събрани 21 анкети от местни шивашки 

предприятия, съдържащи информация за профила на сектора в региона, състоянието на 

човешките ресурси в сектора, мерките за обучение и квалификация на работниците и 

установените контакти и партньорства с тази цел на регионално ниво. Паралелно с 

това, е разпространена втора анкета сред фирмите с въпроси изцяло засягащи 

производствената организация в предприятия и управлението на качеството и 

работните процеси с цел оценка на мерките за ефективност и удобство на работата в 

предприятията. Събраните данни са обработени, обобщени и синтезирани за целите на 

проучването и представляват отправна точка за отправянето на основните препоръки за 

развитие на човешките ресурси в сектора.  
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II. Цел на проучването 
 

Целта на настоящото проучване е да анализира основните проблеми в управлението 

и развитието на човешките ресурси в шивашките предприятия, вкл. работни условия; 

мерки за квалификация; политика по наемане и развитие на персонала; удобство на 

работното място; ефективност на производствения процес с грижа към работника. 

Успешното идентифициране на проблемите в тази сфера в съчетание с взаимстването 

на добри практики в тази сфера, предвидено по проекта, ще осигурят разработването на 

целенасочена стратегия за справяне с проблемните области. Това, от една страна, ще 

способства за адаптиране на фирмените политики спрямо персонала към променящите 

се икономически условия, а, от друга, - ще благоприятства създаването на широк 

подход за преструктуриране на сектора в региона, включващ засилено партньорство и 

външни контакти, но и засилени мерки за повишаване на качеството на крайната 

продукция и модернизиране на дейността на предприятията.  

III. Анализ и оценка на основните проблеми и потребности на 

фирмената политика за развитие на човешките ресурси в 

шивашката индустрия 

След 1990 година текстилната и шивашката промишлености попадат в групата на 

най-силно засегнатите от икономическите промени в страната отрасли. Въпреки това 

по-голямата част от българските текстилни и шивашки предприятия успяват да оцелеят 

и да се адаптират към новата външна среда.  

Присъединяването на страната ни към ЕС, световната криза и глобализацията на 

икономиката обаче поставят нови проблеми пред фирмения мениджмънт в този сектор. 

Ето защо на първо място трябва да анализира развитието на българската текстилна и 

шивашка промишленост през последните години да се разкрие мястото и ролята ù за 

националната икономика, след което да се очертаят наблюдаваните тенденции на 

местно ниво, събрани в резултат на проведеното проучване.  
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1. Обобщение на основните данни за сектора на национално и 
местно ниво 

Сектор „Облекло и текстил” е от съществено значение за българската икономика. 

Над 90% от произведените продукти се изнасят, при това - предимно за ЕС. През 

последните 10 години секторът формира между 18 и 21% от валутните приходи на 

държавата. Браншът е  вторият по големина работодател в България. По отношение на 

заетостта тази част от пазара е значителна дотолкова доколкото тя предлага работа 

(много ниско платена) на хора, които иначе не биха имали никакви доходи.  

Като цяло сивата икономика, както и нелегалната търговия и нелоялните бизнес 

практики (укриване на данъци, нелегална заетост, контрабанда) са считани за 

основните вътрешни проблеми за местната текстилна промишленост. По данни на ЕС 

продуктивността на отрасъла е една от най-ниските в Европа. Само в известна степен 

това се дължи на технологични причини, а в по-голяма степен това е резултат от слаба 

организация на работата и липсващи иновации в организацията на производството и 

политиките за квалификация на персонала. 

 Размер и значимост на сектор „Текстил и облекло” 
 

 Дял на сектор „Текстил и облекло” в БВП 

Макар да липсват точни публични данни за приноса на сектора към БВП, може 

да се смята, че браншът е един от основните за сектор „Преработваща промишленост”. 

Съществена особеност при статистическите данни за бранша са сравнително ниските 

стойности на показателите, свързани със създадената добавена стойност в сектора 

спрямо другите сектори поради методологически особености, свързани с отчитането на 

приходите от дейностпо поръчка на чуждестранни клиенти (възложители) изцяло с 

материали на клиента (добавената стойност се отчита в страната на възложителя, 

където се и облага с ДДС). 

Добавената стойност създадена през 2010 г. в сектора е в размер на 754 млн. лева. 

Най-голям е делът на добавената стойност създадена в подсектор „Производство на 

горно облекло, без работно” - почти 50% (код по КИД 2008 14.13). 
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 Обем на производството  

 
Графика 1: Индекс на промишленото производство, текстил и облекло, България, 2000-2011, 

2005=100, Източник: Национален статистически институт (НСИ), България 

 

Българският текстилен и шивашки сектор търпи сериозен спад в продукцията след 

2008г. Фигурата показва нива много по-ниски от тези, отчетени през 2005г. (между 60-

80%).  

Таблиците по-долу показват тази динамика в абсолютни стойности. Както 

производството на облекла, така и производството на текстил се свиват. Но, докато 

традиционно по-малкия текстилен сектор отбелязва почти двойно намаление на 

готовата продукция, то производството на облекла отчита много по-малък спад.   

Производство на текстил и облекло, 

обработка на кожи, производство на 

обувки и други  изделия от обработени 

кожи без косъм 

2010 (хил. 

лева) 

2011(хил. 

лева) 

2012 (хил. 

лева) 

2,812,822 3,163,323 3,254,857 

Дял в 

общия 

национален 

продукт  

Дял в 

общия 

национален 

продукт 

Дял в 

общия 

национален 

продукт 

5.5% 5.3% 5.2% 

Източник: НСИ, Статистически справочник, 2013 

Според вида на произвежданите стоки на национално ниво най-голямо е 

производството на горно облекло за жени и момичета. 
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Памучни прежди- хил. т 10.1 7.8 6.4 3.8 

Вълнени прежди-хил.т 6.4 4.1 4.1 4.2 

Памучни тъкани-млн.м2 31.1 22.3 14.1 9.9 

Вълнени тъкани-млн.м2 6.3 3.1 3.4 3.3 

Тъкани от коприна -млн.м2 14.6 4.2 0.7 0.5 

Горно облекло, различно от 

трикотажното, за мъже Или 

момчета- хил. бр. 

13990 11620 12626 14898 

Горно облекло, различно от 

трикотажното, за жени или 

момичета -хил. бр. 

29179 25817 24761 25143 

Чорапогащи- млн.бр. 6.3 5.2 4.5 7.8 

Чорапи-млн. чф. 76.7 62.3 58.5 50.2 

Източник: НСИ, Статистически справочник, 2013 

Националните тенденции в структурата на производството се повтарят и на местно 

ниво – в района на Русе, обхванат от настоящото проучване, преобладават фирмите 

специализирани в производството на горни, предимно дамски облекла. Това се 

потвърждава и от резултатите от анкетите. 95% от фирмите-респонденти произвеждат 

горни дрехи.  

 

Графика 2: Вид на произвежданата продукция, анкетирани предприятия 

 

 

Вид производство, анкетирани предприятия  

Връхни дрехи 

Бельо 

Друго 
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 Чуждестранни инвестиции в сектор ”Текстил и облекло” 

 

Графика 3: ПЧИ в сектор "Облекло и текстил", България, 2000-2010, Източник: БНБ 
 

В периода 2000-2010г. притокът на преки инвестиции в сектора непрекъснато 

нараства. Секторът е особено привлекателен за инвеститори от Италия, Германия, 

Гърция. Сред най- големите инвеститори са Миролио – Италия (текстил), Ролман –

Германия (облекла), Мазер холдинг – Турция (текстил), АDF - Франция (облекла). 

Както е видно от графиката кризата също оказва влияние върху ПЧИ. Все пак, се 

наблюдава известно раздвижване. По предварителни данни, след 2012г. ПЧИ в сектора 

за характеризират с по-голяма динамика.   

 

 Структура на сектор „Текстил и облекло” 

Преобладаващата част от фирмите производителки на облекло в страната са малки 

и средни предприятия с не повече от 250 служители. Според НСИ, около 90% от 

фирмите в сектора са МСП. Болшинството от фирмите са еднолични търговци и 

дружества с ограничена отговорност, възникнали през последните 20години и 

натрупали опит между 15 и 20 г. Съществуват и множество акционерни дружества, 

болшинството от които са наследници на бившите големи държавни и вече 

приватизирани предприятия. На практика собствеността в сектора е изцяло в частни 

ръце. 
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Графика 4: Разпределение на шивашките предприятия според броя на заетите, България, 

Източник: НСИ 

 

Според оценки на експерти и производители от бранша, работещи с множество 

местни контрагенти, броят на реално функциониращите фирми производителки на 

облекло е около 2 400. Според същите оценки най-малко половината от посочения брой 

фирми са малки предприятия, работещи като подизпълнители или поддоставчици по 

отделни поръчки, с непостоянен брой наети лица и силни колебания в паричните 

потоци, което ги прави уязвими при промени на пазарите. 

Освен преобладаващия дял на МСП, характерна особеност на бранша е огромния 

процент на производство по поръчка, с материали на клиента (на ишлеме). През 

последните години, този дял е около 90% от общото производство. Макар за момента, 

работата на ишлеме да е успешна стратегия за развитие за повечето предприятия, тази 

структура на българския шивашки сектор представлява проблем, чието разрешаване е 

от значение за стратегическото развитие на бранша. Докато, от една страна, 

сътрудничеството с чуждестранните възложители е причина за съществено 

модернизиране и преоборудване на сектора, то, от друга, зависимостта на 

предприятията от един клиент обуславя кратък живот на тези фирми.  

Част от описаните тенденции на национално ниво се проявяват и в 

характеристиките на шивашкия бранш в района на Русе. Фирмите-членове на СКИОТ 

са предимно експортно-ориентирани. Наблюдава се тенденцията за работа на ишлеме, 

което се определя като основна слабост от фирмите и определя стратегическите им 

цели за стартиране производството на собствен продукт (по данни на община Русе, 

броят на шивашките фирми в Русе е над 250; от тях повече от 50 шивашки предприятия  

работят на ишлеме; тези наблюдения се повтарят в рамките на членската маса на 

СКИОТ-Дунав). Резултатите от проучването също са категорични: около 43% от 
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анкетираните фирми определят „разработката на нов продукт“ като своя „скрита 

резерва“ за подобряване на пазарните позиции на предприятието.  

От гледна точка на размера на предприятието, членовете на клъстера са предимно 

средни предприятия с дълга история на пазара, което се обуславя от традиционно 

значимото място на бранша в структурата на местната икономика, както и от 

относително стабилното им положение на пазара (над 80% от анкетираните фирми 

посочват, че очакванията за бъдещо развитие са положителни).  

 

Графика 5: Размер на предприятието, анкетирани предприятия 

 Човешки ресурси и политики за обучение и повишаване на 
квалификацията на персонала 

През 2010 г. в резултат на кризата наетите лица в трикотажната, шивашката и 

текстилната промишленост са 109.6 хил. души, което е 31% по малко в сравнение с 

2006 г. Темпът на нарастване на безработицата в тези отрасли е над 3 пъти по-висока от 

средната за страната.Работещите в подсектор „Производство на облекло” са с близо 

16.6% по-малко спрямо 2009 г. В сравнение с 2006 г. броят им е намалял с 

30.5%.Традиционно се наблюдава пик в заетостта през първите няколко месеца на 

годината, който се определя от сезонността в производството. 

От друга страна, най-търсени чрез бюрата по труда през 2012, са работниците с 

професии на шивачи, машинни оператори в шивашкото и текстилното производство и 

др. – над 9 700 места. Това говори за проблеми с човешките ресурси в сектора и високо 

текучество. Ниската квалификация на работниците, както и сравнително лошите 
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условия на работа, наред със сътресенията в сектора в резултат на икономическата 

криза, са причина за непрекъснати движения на работна ръка в сектора.  

Последните данни на НСИ за заетостта в бранша са за 2012г., но по актуална 

информация на браншовите организации в сектора след 2012 г. се наблюдава известна 

динамика в посоката постепенно съживяване.  

Заети лица 2011 2012 

Производство на текстил,  

кожи и изделия от тях 
131162 132629 

Източник: НСИ, Статистически справочник, 2013 

Както беше отбелязано вече, заплатите в сектора за по-ниски от средното ниво, 

което обяснява и относително високото текучество в сектора (особено в годините преди 

кризата), както и липсата на интерес сред младите хора към професия в този сектор.  

Средна работна заплата  2011 2012 

Производство на текстил,  

кожи и изделия от тях 
4743 5131 

Източник: НСИ, Статистически справочник, 2013 

Все пак, след 2003г. се наблюдава тенденция на нарастване на работните заплати в 

сектора, която продължава до момента. По данни на БАПИОТ например през 2005 г. 

спрямо предходната увеличението е от 9,4 %, а през 2006 – 11 %. В  сравнение с 2000 

година през 2006 индексът е 155,1 %. Нарастването на заплатите е обусловено и от 

повишаването на производителността на труда. Създаваната добавена стойност от един 

работник в сектора расте с устойчиви темпове.  

Средната работна заплата през 2012г. в текстилния и шивашкия сектор в сравнение с 

2009 г. е по-висока с 8.8%, а спрямо 2006 г. – увеличението е с 84%. Наред с това, по 

данни на НСИ за 2012 г. средната заплата за страната е 618 лв. докато за сектора е 427 

лв., което е с близо 44% по-ниско. 

Структурата на разходите за обичайна дейност в сектора по елементи показва най-

голям дял на разходите за персонал (около 30%), които заедно с разходите за суровини, 

материали и външни услуги формират над 85% от разходите за обичайната дейност. 

Този дял демонстрира силната зависимост на сектора от човешкия фактор, което е 

характерно за това трудоемко производство. Делът на разходите за персонал в сектора е 

почти 3 пъти по-голям от средния дял на тези разходи общо в промишлеността на 
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България (10 %). Тази зависимост подсказва необходимостта от комплексни мерки за 

повишаване производителността, свързани с подобряване организацията на труда, 

нормиране, стимулиране, подобряване на работната среда и ергономични 

характеристики на работните места. 

Възрастовата и половата структура на отраслите показва, че в тях работят предимно 

жени и то във възрастта 20 – 44 години. 

Възраст  

Код 13 

от НКИД 

2008 

Код 14 

от НКИД 

2008 

Код 

14.19 от 

НКИД 

2008 

Код 

14.39 от 

НКИД 

2008 

Код 

14.11 от 

НКИД 

2008 

Код 

14.13 от 

НКИД 

2008 

Код 

14.14 от 

НКИД 

2008 

Код 

14.19 от 

НКИД 

2008 

До 24 3031 13826 137 514 14 4956 4196 3385 

24-40 8282 35953 450 1405 64 12830 9841 9690 

40-55 6226 22790 287 970 52 8131 5736 6242 

Над 55 2060 5546 109 288 16 2045 1316 1396 

Общо  19599 78115 983 3177 146 27962 21089 20713 

В т.ч. 

жени 
14573 67510 779 2613 130 24294 17898 18133 

Средносписъчен брой на заетите по НКИД, България, 2000-2010, Източник: Национален 

осигурителен институт, България 

Показаната картина потвърждава тенденцията за лесно усвояване на операциите по 

шиенето и плетенето като занаят и позволява да се поддържа висока мобилност и лесно 

обучение на персонала. 

Средното и по-високо ниво на мениджмънта притежава средно и по-високо 

образование, но процентът е едва около 4-5%. Така, от своя страна, се дефинира и по-

трудното навлизане на високи технологии в отрасъла. Ниското заплащане формира и 

ниската себестойност на дейността като по този начин се поддържа 

конкурентоспособност на база на ниски цени. Ниското заплащане обикновено е в 

ущърб на качеството за крайните клиенти. От друга страна, именно ниската цена труда 

все още задържа чуждестранните инвеститори в България. Може да се каже, че 

благодарение на споменатата мобилност и лесна усвояемост на уменията, шивашката 

промишленост следва изменението в световен мащаб на най-ниските заплати и се 

намества именно в тези географски райони. 

Общите наблюдения за професионалната подготовка на кадрите съвпадат и с 

оценката на фирмите-респонденти, участващи в проучването. Едва 5% от отговорилите 

смятат, че професионалната подготовка на кадрите е относително ниска, докато 

мнозинството от запитаните я определят като относително достатъчна.   
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Графика 6: Оценка на нивото на професионална квалификация на персонала, анкетирани 

предприятия 

На фона на относително положителните отговори на предходния въпрос, отговорите 

на въпроса относно нуждата от повишаване на квалификацията показват, че голяма 

част от работодателите смятат, че изпълнителският персонал се нуждае от по-нови 

знания.  

 

Графика 7: Оценка на нуждата от подобряване на квалификацията по групи персонал, анкетирани 

предприятия 

Също така, относителното задоволство от подготовката на кадрите не кореспондира 

с отговорите, регистрирани по въпроса „Какви обучения смятате, че биха Ви били от 

полза?“. Очевидно, фирмите-респонденти идентифицират пропуски в квалификацията 

на персонала, които смятат, че трябва да бъдат компенсирани чрез обучения и курсове 

за подобряване на квалификацията. Също така, не трябва да се подценяват резултатите, 
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засягащи квалификацията на средния мениджмънт, където по наблюдения на СКИОТ и 

по данни от бранша се наблюдава дефицит на кадри.  

 

Графика 8: Обучения от полза, анкетирани предприятия 

Една от най-посочваните опции е именно обучение по шивачество, което е насочено 

към основната група заети в бранша. Наред с това, често срещани се предпочитанията 

за обучения на средния мениджмънт и такива за управление на качеството.  

Последните наблюдения съответстват на мнението на водещи представители на 

шивашкия бранш, че съществува диспропорция в предлагането на кадри в различните 

специалности. Например, кадрите в атрактивната за младите хора специалност „Моден 

дизайн” са повече от необходимото, от друга страна, недостатъчно са предлаганите на 

пазара на труда инженери и организатори на производството, от което произлиза 

нуждата от обучение и повишаване на квалификацията в тази област.  

Във връзка с горепосоченото, най-често организираните мероприятия за 

повишаване на квалификацията са обученията. Лош сигнал е, че преобладават 

отговорите за начално обучение над останалите предложения; това би могло да 

означава, че анкетираните работодатели не полагат достатъчно системни усилия за 

актуализиране и развитие уменията на служителите си.  
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Графика 9: Извършвани мероприятия за повишаване на мотивацията и квалификацията, 

анкетирани предприятия 

Добър знак на фона на констатираните пропуски е относително честото обръщане 

към консултанти за обучение и квалификационни дейности. Около 62% от 

анкетираните фирми посочват, че използват консултанти при провеждане на обучения. 

Обезпокоително е, че периодичните обучения, които биха позволили навременно и 

редовно актуализиране и подобряване на уменията на служителите не са практика за 

близо половината от фирмите-респонденти. Това поставя под въпрос и ефективността 

на консултантските услуги, използвани за повишаване на квалификацията и развитие 

на персонала.  

 

Графика 10: Използване на консултанти по групи дейности, анкетирани предприятия 

Дотук е налице ясна тенденция за идентифициране нуждата от инвестиции в 

персонала като отправна точка за тяхната преквалификация и подобряване на 

резултатите от тяхната работа, но липсват ясни индикации за предприети конкретни 

мерки за разрешаването на този проблем, предвид резултатите от проучването на 

0 

5 

10 

15 

20 

Мероприятия за повишаване на 
мотивацията и квалификацията 

Периодични обучения 

Начални обучения 

Бонусна система 

Консултанти, нови практики 

5% 
14% 

62% 

10% 

Използване на консултанти при:  

Заплащане и възнаграждения 

Набиране и подбор 

Обучение и развитие 

Помощ за намаляване на 
работната ръка 



ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0032-C0001 

„Tранснационално сътрудничество за трансфер на немски опит и 

добри практики за адаптация на човешките ресурси в 

шивашката индустрия към променящата се икономическа среда” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

мероприятията за повишаване на квалификацията и мотивацията на служителите. За 

съжаление, тези резултати допълнително се потвърждават от  данните за наличието на 

фирмена политика по управлението на човешките ресурси. Макар работодателите да 

определят нуждата от повишаване на квалификацията на персонала като съществена, 

политика за обучение и развитие на персонала е налице при само 40% от анкетираните 

фирми. Над 60% от предприятията имат разработена политика за заплащане и 

стимулиране. Заслужава внимание и изключително ниско внимание отделяно на 

гъвкави работни практики и развитие на управление, което може да означава 

сравнително бавно адаптиране към нови управленски практики и липса на 

информираност за значимостта от прилагането на такива политики за ефективността на 

производството.  

 

Графика 11: Наличие на разработена политика по управлението на човешките ресурси по области, 

анкетирани предприятия 

При анализа на състоянието на човешките ресурси в бранша, мерките за 

поддържане и повишаване на тяхната квалификация, както и политиките спрямо тях, от 

голямо значение е ролята на образователните институции. В това отношение, по данни 

на Министерството на образованието, мрежата от професионални училища е 

сравнително добре развита и предлага големи възможности за обучение във всички 

професии, необходими за сектора (84 средни професионални училища и 8то висши 

учебни заведения). 
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В региона на град Русе функционира една професионална гимназия – 

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ и едно висше учебно 

заведение – Технически университет – гр. Русе. Съществена част от респондентите са 

посочили съществуващи връзки с посочените институции – 62% от запитаните имат 

такива контакти.  

 Основни изводи – проучване на политиките за обучение и 
повишаване на квалификацията на персонала  

Основните изводи от направеното проучване в областта на обучението и 

квалификацията на човешките ресурси могат да бъдат обобщени в няколко основни 

области:  

 Относително добра подготовка на кадрите при постъпване на работа; 

 Идентифицирана нужда от периодично повишаване на квалификацията на 

изпълнителския състав; 

 Идентифицирани проблеми в квалификацията и подготовката на средния 

мениджмънт; 

 Въпреки констатираните проблеми, липса на целенасочена политика за 

тяхното разрешаване;  

 Липса на осъзнатост за нови управленски практики и нежелание за 

внедряването на такива;  

 Стабилни контакти с местните специализирани образователни институции, 

които би било добре допълнително да се задълбочат с оглед разработване на 

техники и методи за периодични обучения за служителите.  

 Сива икономика, негативен имидж – непривлекателност на работата в 

сектора за младите хора. 

 Човешки ресурси и вътрешна организация и контрол по качеството 
 

На база на проведеното статистическо проучване сред предприятията, опериращи в 

бранша, ще бъдат очертани основните характеристики на производството на текстил и 

облекло в района.   

На база на събраните данни, ще бъдат описани основните проблеми, трудности и 

преимущества, които имат фирмите от региона.   
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 Вътрешен транспорт в производството и безопасност на труда 

При 62% от предприятията транспортът на детайлите се осъществява чрез колички, 

което е ефективен метод. При останалите анкетирани предприятия, детайлите трябва да 

се събират от предходните работни места (62%) или да се носят до следващите работни 

места (57%) (сумата на резултатите е над 100% поради посочване на няколко отговора 

от анкетираните). Тези резултати позволяват да се заключи, че съществена част от 

фирмите в сектора прилагат съвременни методи за транспорт в производството, но при 

много този процес се нуждае все още от оптимизиране. 

 

Графика 12: Вътрешнопроизводствен транспорт, анкетирани предприятия  

 

По отношение на работните условия и безопасността на труда, 76% от фирмите 

посочват, че спазват всички европейски изисквания за безопасност на труда. Въпреки 

това, едва 24% от анкетираните прилагат и мерки за удобство на работата. От друга 

страна, това противоречи на получените отговори по отношение на вътрешната 

организация на производството. Около 90% от предприятиятатвърдят, че прилагат 

мерки като: регулируема височина на стола, оразмеряване на работното място спрямо 

работника, правилно оразмерен плот, нагласяване на детайлите без много движения, 

ритмичност на работата.  
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Графика 13: Организация на работното място, анкетирани предприятия 

 

 Методично ръководство на работния процес   

 

 

Графика 14: Методично ръководство на работния процес - I, анкетирани предприятия 
На графика 14 е ясно показано, че почти всички от анкетираните предприятия 

използват механизми за вземане на детайлите по най-късия път. За сметка на това, 

работният процес не е съобразен с регулярните движения по време на работа, поради 

което не всички фирми могат да достигнат синхронност на движенията, без рязка смяна 
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на посоката, в посока отгоре към средата на тялото. Това забавя производствения 

процес.  

 

Графика 15: Методично ръководство на работния процес - II, анкетирани предприятия 
 

Данните от анкетите показват, че методиката за работа също не е напълно 

съобразена с естеството на работния процес при всички предприятия, макар повечето 

да полагат усилия в тази посока. 70% от фирмите посочват, че е възможно директно 

хващане на началото на шева. При почти всички фирми (19) е възможно нагласяването 

на началото на шева на големи детайли без много движения и където частите за шиене 

са събрани по пътя към крачето.  При половината от фирмите е изключена смяната на 

дясна с лява ръка при един и същ материал за шиене.  
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При 90% от анкетираните фирми материалът за шиене се плъзга по шивашкия плот 

без да се набира и свързването на шевовете става плавно в началото и в края на 

процеса, което създава ритмичност при работата. За сметка на това, едва 60% от 

анкетираните признават, че техниката за захващане на детайлите се извършва без 

забавяне. Около 35% твърдят, че са необходими помощни средства в подкрепа на 

транспортирането на детайлите. Добрите резултати се потвърждават и от твърдението 

на 80% от фирмите, че спиранията на шивашкия процес за сведени до минимум.  

Въпреки положителните резултати за организацията на работния процес, 7 от   

анкетираните смятат, че са необходими коректури в захващането на детайлите. 

Същевременно почти всички анкетирани признават, че се шие с оптимален брой 

обороти. Процентът на фирмите, където е изключено ненормалното положение на 

тялото е около 60% от всички анкетирани.  
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Графика 16: Методично ръководство на работния процес - III, анкетирани предприятия 
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Графика 17: Методично ръководство на работния процес - IV, анкетирани предприятия 
 

 Складиране на частите/детайлите   

По отношение на механизмите за складиране на детайлите, анкетите показват още 

по-положителни резултати. При 15 от анкетираните фирми е възможно складирането на 

детайлите като продължение на последното работно движение, а при 14 -  без завъртане 

на тялото. 90% посочват, че складирането е удобно с оглед на следващата по ред 

операция. Почти всички от фирмите твърдят, че складирането се извършва по най-

късия път, а всички от тях извършват инструктаж при допускане на грешки. При 

всички анкетирани предприятия работниците са запознати с изискванията за грижливо 

изпълнение на работните операции. 

Макар общата тенденция да е относително високо ниво на прилагане на добрите 

практики в складирането на частите, все още има слаби места, върху които може да се 

работи за оптимизиране на производствения процес и улесняване на работника в 

преминаването през различните етапи на производствения процес. Допълнително може 

да се работи в посока да се намалят излишните движения на служителя при складиране 

на детайлите, както и в посока повишаване на удобството и ефективността на работния 

процес при складиране на детайла като част от предходното движение.  
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Графика 18: Складиране на частите/детайлите, анкетирани предприятия 
 

 Качество и контрол по качеството  

Отчетените успехи в методиката на работа и в ключови процеси като складиране, 

транспорт и важни елементи на производството като организация на работното място и 

методи за работа, логично водят до висока оценка на общото качество на извършената 

работа, а оттам, и на крайната продукция.  

Близо 90% от запитаните фирми осъществяват мониторинг върху производствения 

процес чрез отчет за свършената работа. Далеч по-ефективните методи за 

проследяемост на грешките и управление на изпълнението са слабо прилагани сред 

анкетираните. Учудващо е, че при по-конкретни запитвания за методите на контрол по 

качеството, процентът на фирмите, които прилагат модерни методи се увеличава (виж 

графиките по-долу). 

 

Графика 19: Мониторинг на производителността, анкетирани предприятия 
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правилно от работничката?  

При възникващи грешки работникът бил ли е инструктиран 
как да ги избягва?  
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Около 95% от управителите/собствениците на анкетираните предприятия твърдят, 

че са запознати с всички правила при изработката на дадено изделие. При същия 

процент предприятия оценката на ръководството съвпада с тази на контрольора по 

качеството. На по-ниско ниво, резултатитесъщо остават добри – 20 от предприятията 

посочват, че шивачките познават изискванията за качество, а 18 от тях твърдят, че 

служителите преценяват качеството точно. Шаблони за контрол се използват при 20 от 

анкетираните.  

 

Графика 20: Качество на производството - I, анкетирани предприятия 

100% от анкетираните посочват, че работниците са запознати с изискванията за 

грижливо изпълнение на работните процеси и са инструктирани при допускане на 

грешки чрез указания за промяна и подобрения (21 фирми) или чрез разговори с 

ръководителите на бригадите за избягване на грешките (отново 21 анкетирани).  

Контролът по качеството се изпълнява с необходимото старание във всички 

предприятия, а предложения за подобрения се подготвят в едва 13 от тях. Основен 

проблем е също така идентифицирането на причините за проблеми с качеството – 6 от 

фирмите посочват, че това са методите за обработка, а едва 19% смятат, че работата се 

спъва от лошото и неудобно оформление на работното място.  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Запознати ли сте с всички правила за изработка 
при всяко изделие? 

Съвпада ли Вашата оценка за качеството на 
производството с тази на контрольора по … 

Шивачките познават ли изискванията за 
качеството? 

Използвате ли шаблони за контрол? 

Снабдени ли са работните места на шивачките с 
всички помощни съоръжения като линеали, … 

Могат ли служителите да преценяват качеството 
точно? 
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Графика 21: Качество на производството - II, анкетирани предприятия 

Това известно разминаване между посочените отговори на предишни въпроси и 

отчетените резултати по този въпрос е сигнал за проблем в комуникацията при 

определяне на характеристиките, на които да отговарят изделията. Това наблюдение се 

подсилва от отговорите дадени на въпроса „Правят ли се грешки в резултат на 

неправилен избор на работници за съответната операция” – 11 от фирмите отговарят 

положително. Около 50% от анкетираните отговарят положително и на въпроса дали 

грешките са резултат от отвличане на вниманието на шивачките.  

Паралелно с това, процентът на фирмите, които използват специализирани средства 

за контрол на качеството е изключително нисък. Малко са фирмите, отговорили 

положително на въпроса „Разполагате ли със специални помощни средства за контрол 

на качеството?” – само 9 от фирмите разполагат с такива. 67% от предприятията 

използват помощни средства за планиране на поръчките и мониторинг на 

производителността. Около половината от фирмите в сектора ползват електронна 

програма за отчитане на произведените количества. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Затруднено ли е изпълнението на работата в резултат 
на лошо и неудобно оформяне на работното място? 

Методите за обработка причина ли са за проблеми с 
качеството? 

Подготвяте ли предложения за подобрения? Моля, 
посочете  

При възникване на грешки давате ли указания за 
промяна и подобрения? 

Свързвате ли се с ръководителите на бригадите с цел 
избягване на грешки в бъдеще? 

Изпълнявате ли работата по контрол на качеството с 
необходимото старание? 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Графика 22: Качество на производството - III, анкетирани предприятия 

 Основни изводи – проучване на вътрешната организация и 
контрола по качеството 

Накратко, резултатите от анкетите ясно показват стремеж от страна на 

предприятията за модернизиране на производството, постигнати са съществени успехи 

в организацията на работния процес съобразно модерни техники и методи. Все пак, 

резултатите от проучването показват известни пропуски при част от фирмите в 

прилагането на методите; недостатъчно внимание на ергономичността и удобството на 

работното място. При повечето фирми липсва разработена ефективна методика за 

оценка работата на работниците; проследяване и предотвратяване на грешките. 

Половината от фирмите не разполагат с ефективна, многостранна система за контрол 

на качеството. За част от фирмите проблем се оказва концентрацията на служителите 

на работното място, както и липсата на правилна преценка за способностите и 

потенциала на наетите човешки ресурси.  

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Правят ли се тестове преди назначение на шивачките с цел 
избор на най-подходяща за тях операция? 

Правят ли се грешки в резултат на неправилен избор на 
работници за съответната операция (вземат ли се под … 

Дължат ли се причините за възникване на грешки на 
отвличане на вниманието на шивачките? 

Разполагате ли със специални помощни средства за контрол 
на качеството (напр. контролни табла по качеството)? 

Разполагате ли с електронна програма за отчитане на 
произведените количества? 

Разполагате ли с помощни средства за планиране на 
поръчките и мониторинг на производителността (напр. … 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 Възможности за развитие 
Съществена част от предприятията виждат възможности за развитие чрез 

повишаване на производителността. Повишаването на производителността се 

разглежда като необходимо условие за развитие на сектора. Около 43% от фирмите 

виждат перспектива и в развитието на собствен продукт, което говори, че 

производството на „ишлеме“ не се разглежда като дългосрочна стратегия за задържане 

на пазара. Представителите на бранша осъзнават, че прекомерната им зависимост от 

един възложител не е благоприятен фактор за дългосрочното им развитие.  

 

 

Очакванията за развитието на бранша също са предимно положителни, въпреки 

доскорошната криза в сектора, както и силната конкуренция за българската шивашка 

промишленост от Азия. Около 80% от фирмите очакват положително и устойчиво 

развитие. Нито една фирма не смята, че шивашкият бизнес няма бъдеще.  

 

Графика 24: Очаквания за развитието на сектора 
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Графика 23: Възможности за подобряване на ситуацията във фирмата 
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2. Основни изводи и оценка на резултатите от проучването 
 

Анализът, проведен в рамките на настоящото проучване, показва някои важни 

тенденции и факти, които неизменно се считат за валидни за целия сектор в Северен-

централен регион: 

• Сравнително високият относителен дял на работа в различните форми на 

ишлеме и с дизайн, определен от клиента, намалява добавената стойност, 

формирана в сектора и излага производителите на конкуренция изключително в 

ценово отношение. Това създава големи рискове пред стабилното развитие на 

бранша и го прави зависим основно от относително ниската към момента цена 

на труда в района; 

• Относително малък брой фирми притежават собствени търговски марки; 

• Основните вътрешни проблеми на фирмите са в областта на политиката спрямо 

персонала; организацията на производството, вътрешния контрол и ниската 

производителност; 

• Липсва политика на повишаване на квалификацията на изпълнителския състав и 

средния мениджмънт; 

• Ограничено е използването на външни консултанти и добри практики за 

изграждане на фирмена политика за човешките ресурси;  

• Не са въведени всички изисквания за ергономичност и удобство на работното 

място. Отдава се относително малко значение на посочените характеристики. 

• Повишаването на производителността е съществена част от стратегията за 

бъдещо развитие на фирмите - осъзнатост на проблемите, свързани с човешките 

ресурси и желание за разрешаването им.  

• Съществуват контакти с образователни институции, но с оглед констатираните 

проблеми, те трябва да се засилят;  

• Съществува осъзнатост за важността от ограничаването на производството на 

ишлеме, но липсва визия за решаването на този въпрос;  

На база на горепосоченото, основните цели, които могат да се поставят за 

адаптиране на сектора към променящите се условия, са следните:  

1. Внедряване на ефективна организация на производството, осигуряваща качество 

и гъвкавост на производствения процес; 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

2. Създаване на фирмени политики за управление на персонала съобразно 

спецификите на производствения процес и професионалните качества на 

служителите. Тук влизат и политики за повишаване на трудовата дисциплина. 

По мнение на мениджъри от предприятията в това отношение също има резерв. 

Уплътняването на работното време не е на необходимото ниво, макар и това 

производство поначало да се отличава с висока интензивност на труда. 

3. Подобряване на условията на труд с оглед високата интензивност на труда в 

шивашката промишленост. Подобряване на условията на труд ще има пряко 

влияние върху производителността и ще направи по-привлекателен отрасъла за 

свободната работна ръка.  

4. Повишаване нивото на производителност натруда чрез въвеждане на добри 

практики в организацията на труда и политиките за стимулиране и 

квалификация на служителите. Обучението на работниците в шивашките 

предприятия, трябва да бъде  подчинено на формирането на умения за по-

бързото настройване към новите модели, т.е. постигане на гъвкавост на труда. 

Бързината на адаптиране към промените на работните места е преди всичко 

личностно качество, но тя може да бъде и предмет на обучение, тъй като част от 

реакциите могат да се стандартизират. 

5. Подобряване квалификацията и ролята на средния мениджмънт в 

производствения процес. В момента се наблюдава относително ниска 

организация на процесите в предприятията поради липса на специалисти по 

организация, които да се занимават с тези въпроси. Целесъобразно е преките 

ръководители  (бригадири, супервайзори, началници линии или участъци) да 

получат и достатъчно знания по организация на процесите. Те са най-близо до 

работните места и персонала и могат бързо да идентифицират  проблемите, 

както и да ги решават своевременно в рамките на своите компетенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АНКЕТНА КАРТА 

I. Въпросник за предприятия от текстилния и шивашкия 
бранш за определяне на основните проблеми на фирмената 
политика за управление и развитие на човешките ресурси в 

шивашката индустрия 
 

 

I.Моля, посочете основните продукти, 
които произвеждате? 
1. ........................................ - .................. % 
2. ........................................ - .................. % 
3. ........................................ - .................. %  

II.Приблизително колко мъже и жени са 
заети във Вашето предприятие?  
А) Oбщо:……… Мъже…………… Жени…………. 
Б) Не зная 

III. Какво е нивото на професионална 
квалификация на персонала, според Вас? 
А) относително ниско  
Б) относително достатъчно  
В) относително високо  

IV. Какви мероприятия осъществявате за 
повишаване на мотивацията и 
квалификацията на Вашия персонал? 
А) периодични обучения на целия 
персонал 
Б) начални обучения на постъпващия на 
работа персонал   
В) бонусни системи за добри постижения 
Г) Изполване на консултанти за въвеждане 
на нови практики и оптимални техники за 
шиене 

V.Използвате ли външни консултанти в 
някоя от следните области:  
А.Заплащане и възнаграждения  
Б.Набиране и подбор 
В.Обучение и развитие 
Г.Помощ за намиране на друга 
работа/намаляване на работната ръка 
Д.Не използвам външни консултанти 

VI.В кои от посочените области Вашата 
организация имаразработена политика по 

управлението наперсонала/ човешките 
ресурси?  
A. Заплащане и стимулиране 
Б. Набиране и подбор  
В. Обучение и развитие  
Г. Комуникации между служителите  
Д. Равни възможности/различия  
Е. Гъвкави работни практики   
Ж. Развитие на управлението  

VII. Как осъществявате мониторинг на 
производителността:  
А) чрез отчитане на работниците за 
свършената работа (чрез ел. програми, 
чрез отчет в края на работния ден,),  
Б) чрез система за проследяемост на 
грешките;  
В) чрез управление изпълнението на 
поръчките (чрез ел. програми; чрез табла) 

VIII. Как бихте описали мерките за 
безопасност и удобство при работа във 
Вашето предприятие? 
А) Спазени са всички европейски 
изисквания за безопасност на труда.  
Б) Освен всички изисквания за 
безопасност на труда, във фирмата се 
прилагат и редица мерки за удобство при 
работа (ергономичност на работните 
места и други). 
В) Полагат се усилия за спазване на 
разпоредбите за безопасност на труда, но 
срещаме трудност при пълното им 
прилагане.  

IX. Какви обучения смятате, че биха Ви 
били от полза? 
А) Маркетинг – мениджмънт в търговията 
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на дребно за облекло  
Б) Контролинг в текстилните и шивашки 
предприятия  
В) Мениджмънт по качеството в 
шивашката индустрия  
Г) Основно обучение за шивачки 
Д) Обучение на средния мениджмънт от 
всички отдели. 
Е) Работен и методен тренинг  
Ж) Обучения по гладене, отстраняване на 
петна и финална обработка 
З) Други. Моля, 
посочете:...........................................................
........................................................................... 
X. Коя част от Вашия персонал се нуждае 
от повишаване на квалификацията? 
А) Изпълнителски персонал  
Б) Среден мениджмънт  
В) Висш мениджмънт 

XI. Изплащат ли се добавки за извънредно 
работно време във вашата компания 
(почивен ден, празник, нощна смяна)? 
А) Да, (моля, посочете).................................. 
………………………………………………………………….. 
Б) Не 

XII.Ползвате ли система за отчитане на 
работното време (напр. списък за 
присъствие, карти за перфориране на 
отработеното време), в която се 
регистрира началото и краят на работния 
ден за всеки отделен работник? 
А) Да, (моля, посочете)................................... 
Б) Не, но бих искал.  
В) Не, не смятам, че това ми е нужно. 

XIII. По ваша оценка във вашата фирма 
запознатили са служителите със своите 
права и задължения съгласно трудовото 
законодателство 
А) Да.  
Б) Не. 

XIV. Провеждали ли се някога инициативи 
и мероприятия, на които персоналът на 
фирмата е бил запознат с трудовото 
законодателство (тема, място и време на 
провеждането)? 

А) Да:………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………... 
Б) Не 

XV. Сътрудничите ли си с местни 
специализирани училища и обучителни 
центрове? Моля, посочете с кои и как.  
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.......................................... 

XVI. Когато търсите нови работници и 
служители, най-напред се обръщате към 
местния пазар на труда и наемате местни 
хора? 
А) Да, ................................................................. 
............................................................................ 
Б) Не.  

XVI. Къде смятате, че са Вашите скрити 
резерви за подобряване на ситуацията във 
Вашето предприятие? 
А) Намаление на разходите (напр. 
енергийна ефективност) 
Б) Повишаване на производителността 
В) Излизане на нови пазари  
Г) Разработка на собствен продукт  

XVII. Какви са очакванията Ви за бъдещото 
развитие на сектора в региона.  
А) Положително и устойчиво развитие 
Б) Оцеляване свързано с големи 
проблеми   
В) Браншът няма бъдеще. Смятам да се 
пренасоча към друг бизнес. 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

II. Въпросник за предприятия от текстилния и шивашкия браншза 
определяне на основните проблеми на фирмената политика за 

управление и развитие на човешките ресурси - Вътрешна 
организация и контрол по качеството 

 

Транспорт Да Не Забележка 

Детайлите трябва да се събират от предходните работни места    

Детайлите трябва да се носят до следващите работни места     

На работното място няма никаква възможност за транспорт     

Транспортът е висящ    

Транспортът се извършва чрез маси    

Транспортът се осъществява чрез колички    
 

Работно място Да Не Забележка 

Съобразено с (адаптирано към) работничката (оразмеряване)?    

Прегледно (достатъчно пространство)?    

Плотът на масата е правилно оразмерен и на съответното място?    

Регулируема височина на стола?    

Средството за производство е оборудвано с всички необходими помощни и 
допълнителни средства? 

   

Машината е с правилни обороти?    

Правилно зададено време на пресоване/температура/налягане и изсмукване 
на работните места за гладене и фиксиране?  

   

 

Методично ръководство на работния процес Да Не Забележка 

Взимане на детайлите по най-късия път?     

Движенията добри ли са и за двете ръце?     

Движенията едновременни и синхронни ли са?     

Движенията по възможност отгоре към средата на тялото ли вървят?     

Движенията без рязка смяна на посоката ли са?     

Възможно ли е директно хващане на началото на шева?     

При големи детайли възможно ли е нагласяване на началото на шева без 
много движения? 

   

Частите за шиене събрани ли са по пътя към крачето?     
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Методично ръководство на работния процес Да Не Забележка 

Изключена ли е смяната дясна-лява ръка при един и същ материал за 
шиене? 

   

Начинът на работа ритмично бърз ли е?     

Процесът на шиене започва ли без закъснение?     

Свързването на шевовете плавно ли става в началото и края на процеса на 
шиене? 

   

Техниката на захващане позволява ли напластяване на детайлите един върху 
друг без забавяне?  

   

Транспортът осъществява ли се без негативно влияние от страна на 
шивачката?  

   

Необходими ли са някакви допълнителни помощни средства в подкрепа на 
транспортирането на детайлите?  

   

Минимален ли е броят на спиранията на шивашкия процес?     

Материалът за шиене плъзга ли се по шивашкия плот без да се набира?     

Може ли да се работи по принципа на водопада?     

Необходими ли са коректури в захващането при извършването на 
съответното движение?  

   

Пестеливи ли са движенията на тялото по време на шиене?     

С оптимален брой обороти ли се шие?     

Изключено ли е по време на работа ненормалното положение на тялото 
(наклонено, изкривено положение на тялото)? 

   

 

Складиране на частите/детайлите Да, Не Забележка 

По най-късия път?     

Като продължение на последното извършено движение?     

Изключена ли е до колкото е възможно смяната на дясна и лява ръка?     

Без завъртане на тялото?     

Удобно за хващане с оглед на следващата поредица от работни операции?     

Запозната ли е работничката с изискванията за грижливо изпълнение на 
работните операции?  

   

Детайлите, които ще се обработват, контролират ли се правилно от 
работничката?  

   

При възникващи грешки работникът бил ли е инструктиран как да ги 
избягва?  
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Качество  Да Не Забележка 

Запознати ли сте с всички правила за изработка при всяко изделие?    

Съвпада ли Вашата оценка за качеството на производството с тази на 
контрольора по качеството? 

   

Шивачките познават ли изискванията за качеството?    

Използвате ли шаблони за контрол?    

Снабдени ли са работните места на шивачките с всички помощни 
съоръжения като линеали, специални крачета, водачи и други ? 

   

Могат ли служителите да преценяват качеството точно?    

Затруднено ли е изпълнението на работата в резултат на лошо и неудобно 
оформяне на работното място? 

   

Методите за обработка причина ли са за проблеми с качеството?    

Подготвяте ли предложения за подобрения? Моля, посочете     

При възникване на грешки давате ли указания за промяна и подобрения?    

Свързвате ли се с ръководителите на бригадите с цел избягване на грешки в 
бъдеще? 

   

Изпълнявате ли работата по контрол на качеството с необходимото 
старание? 

   

Правят ли се тестове преди назначение на шивачките с цел избор на най-
подходяща за тях операция? 

   

Правят ли се грешки в резултат на неправилен избор на работници за 
съответната операция (вземат ли се под внимание предразположението и 
личните качества на всеки индивид)? 

   

Дължат ли се причините за възникване на грешки на отвличане на 
вниманието на шивачките? 

   

Разполагате ли със специални помощни средства за контрол на качеството 
(напр. контролни табла по качеството)? 

   

Разполагате ли с електронна програма за отчитане на произведените 
количества? 

   

Разполагате ли с помощни средства за планиране на поръчките и 
мониторинг на производителността (напр. табла за контрол на 
производителността за деня)? 

   

 

Благодаря за отделеното време. 
 


