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I.

Въведение и методология

Настоящата

стратегия

е

разработена

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 6
„Разработване на Стратегия за адаптация на човешките ресурси от шивашката индустрия
към променящата се икономическа среда, базирана на немския опит“. Стратегията се
базира на проведено проучване по основните проблеми на фирмената политика по
човешките ресурси в шивашката индустрия (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”). Проучването представлява първи етап от изработването
на настоящата 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.Наред с това,
Стратегията цели представяне и адаптиране на немския опит по управление на процесите
в шивачеството и по политиката спрямо квалификацията и адаптацията на човешките
ресурси в този сектор. Отправна точка в изследването на немския опит е споделената
информация и насоките, отправени от Съюза на немските текстилни и модни дизайнери
по време на експертните визити на проектните партньори, както и добрите практики,
споделени от Съюза, по прилагането на методологията на REFA - водеща германска
организация в областта на проучването на работни системи и процеси, организация в
производството и корпоративното развитие.
В структурно отношение, настоящата стратегия включва анализ, представящ 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 са
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, 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.
Информацията за сектора е анализирана и чрез два от най-популярните и използвани
аналитични инструменти за оценка развитието на бизнеса – PEST и SWOT анализи.
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В резултат на направената характеристика на шивашкия бранш, са предложени мерки за
развитие на сектора на макро-, мезо- и микроравнище. Всяко едно от направленията
отговаря на определени приоритети за сектора и предвижда конкретни насоки за бъдещи
действия.
С оглед на акцентът, поставен в заданието на Стратегията, върху адаптация на човешките
ресурси в сектора и разработване на фирмени политики спрямо персонала и кадрите в
бранша, е обърнато специално внимание на мерките, приложими на микрониво и, поконкретно, са представени водещите методологии за управление на производствения
процес и на човешките ресурси в шивашката фирма с ясни насоки за практическото им
прилагане в предприятията. По този начин, Стратегията е не само документ за планиране
на бъдещи стратегически действия, но предоставя ценна информация на предприятията,
която им позволява да анализират правилно проблемите във вътрешната организация и
производство и да прилагат механизми за тяхното постепенно премахване.
В рамките на Стратегията е предложен индикативен план за изпълнение на заложените
мерки от значение за развитието на сектора на регионално ниво.
За

разработването

на

Стратегията

е

използвана

информация от

Националния

статистически институт на Република България, основните национални осигурителни
институти, националния стратегически документ за сектора –Фокус 2020: Стратегия за
развитие на сектор „Облекло” в България; данни от професионални и браншови
организации като БАПИОТ /Българската асоциация на производителите и износителите на
облекло и текстил /; Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожа; Асоциация на
дружествата от леката промишленост; Български съюз на шивашката промишленост;
Браншови съюз на трикотажната промишленост.

II.

Цел на стратегията
Целта на Стратегията е да обобщи немските практики и дейности по адаптиране на
бизнеса към промените на икономическата среда; да приспособи немския опит
(използвайки най-вече наложилата се методология на REFA) към условията, нуждите и
потребностите в шивашки предприятия на целевия регион, установени с проучването на
проблемите в управлението и развитието на човешките ресурси и да предложи
стратегически решения и приложен инструментариум, базирани на немския опит.
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.
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III.
Анализ и оценка на основните проблеми и потребности на
фирмената политика за развитие на човешките ресурси в
шивашката индустрия
Производството на облекло е един от основните сектори в леката промишленост. Само в
Европа, по данни на Eurostat (Евростат) от 2013 г., има над 127 хил. шевни фирми, които
формират годишен оборот от над 75 млрд. евро.
По данни на БАПИОТ, у нас производството на облекло обхваща около 5% от
индустриалното производство и създава близо 8% от добавената стойност в индустрията.
Броят на фирмите в сектора е около 5000, като преобладават малките и средни
предприятия. По отношение на заетостта в сектора през 2013 г. общият брой на заетите в
производството на текстил и облекло у нас възлиза на 110 хил. души, което прави бранша
втория по големина работодател в България (след държавната администрация).
Световната криза от 2008 г. не подмина и сектора у нас, но в последните години се
наблюдава възстановяване на обема на производството, което доближава резултатите от
2006-2007г. Доказателство за „съживяването" са последните статистически данни, според
които износът ни на облекло през изминалата 2013 година е 1,8 млрд. евро, което е с 8,5%
повече от предходната1. Този износ формира 10,3% от общия външнотърговски износ на
България. Наред с това, по данни на БАПИОТ, през 2013г. се наблюдава увеличение от
близо 10% спрямо 2012 г. в индекса на оборотите на фирмите. Това ниво е най-високото в
следкризисния период.
Сред предимствата на нашата страна като производител на облекло са: наличието на
традиции и квалифициран персонал; доброто качество за региона при конкурентни цени;
все още ниската цена на труда и гъвкавостта на производството. Затова в България се
изпълняват поръчки за водещи световни марки - „Армани", „Хуго Бос", „Монклер",
„Бърбъри", „Макс Мара" и др., при това скъпи продукти като мъжки костюми, сака, палта
и дамско облекло. Независимо от относително големия дял на работата на ишлеме, голяма
част от фирмите предлагат собствени марки, които се налагат успешно на пазара.
За съжаление, конкуренцията в тази област от страна на Турция, Италия и азиатските
страни, е огромна. За да бъдат конкурентоспособни, шевните предприятия са изправени
пред редица предизвикателства - разходите трябва да се минимизират, сроковете за
изработване да са много кратки, а продуктите да отговарят на изискванията на пазара
както по отношение на количеството, така и на качеството. Непрекъснатите промени в
модните тенденции водят до необходимост от честа смяна на номенклатурата и
пренастройка на процесите. Това, от своя страна, налага разработването на нова
организация на производство. Добрата организация, синхронизираната работа и

1

По данни на НСИ и Евростат
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целенасочената политика спрямо персонала са ключът към повишаване на ефективността
на работа.

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 (основни пазари:
Германия (23%); Италия (22%); Гърция (11%); Франция (9%)). През последните 10 години
секторът формира между 18 и 21% от валутните приходи на държавата. Както вече бе
споменато, 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. Найголям 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
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Производство на облекло

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, който през 2013г. спира и
секторът започва малко по малко да възвръща обемите си от преди кризата.

Производство

на

текстил

и

2010 (хил.

2011(хил.

2012 (хил.

лева)

лева)

лева)

облекло, 2,812,822

3,163,323

3,254,857

обработка на кожи, производство на обувки Дял
и други

изделия от обработени кожи без общия

косъм

в Дял

в Дял

общия

в

общия

национален национален национален
продукт

продукт

продукт

5.5%

5.3%

5.2%

Таблица 1: Обем на производството; Източник: НСИ, Статистически справочник, 2013

Според вида на произвежданите стоки на национално ниво най-голямо е производството
на горно облекло за жени и момичета.
Производство

2008

2009

2010

2011

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

11620

12626

14898

Горно облекло, различно от 13990
трикотажното, за мъже Или
момчета- хил. бр.
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Горно облекло, различно от 29179

25817

24761

25143

трикотажното, за жени или
момичета -хил. бр.
Чорапогащи- млн.бр.

6.3

5.2

4.5

7.8

Чорапи-млн. чф.

76.7

62.3

58.5

50.2

Таблица 2: Вид на производството; 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.
Вид производство, анкетирани предприятия

Връхни дрехи
Бельо
Друго

Графика 2: Вид на произвежданата продукция, анкетирани предприятия



Чуждестранни инвестиции в сектор ”Текстил и облекло”
900000,0
800000,0
700000,0
600000,0
500000,0
400000,0
300000,0
200000,0
100000,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Преки чуждестранни инвестиции в сектор "Текстил и облекло", хил.
евро
Графика 3: ПЧИ в сектор "Облекло и текстил", България, 2000-2010, Източник: БНБ

В периода 2000-2008г. притокът на преки инвестиции в сектора непрекъснато нараства.
Секторът е особено привлекателен за инвеститори от Италия, Германия, Гърция. Сред
8
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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 се
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. 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.
Средни
(50 - 249)
12%

Малки
(10 - 49)
28%

Големи
(250+)
2%
Микро
(до 9 заети)
58%

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.
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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 експортноориентирани. 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 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).

13
15
10
4

3

5
0
Размер на предприятието
Малко предприятие

Средно предприятие

Голямо предприятие

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 условия на работа,
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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. През 2013 г. отново има спад в броя на заетите, като за
основна причина се сочи липсата на работна ръка въпреки силната натовареност в бранша.
Общият брой на заетите в производството на текстил и облекло у нас възлиза на 110 хил.
души.
Заети лица
Производство

2011

2012

2013

131162

132629

110000

на

текстил,
кожи и изделия от тях

Таблица 3: Заети в текстил и облекло; 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
Производство на текстил,
кожи и изделия от тях

2011

2012

4743

5131

Таблица 4: Размер на средната годишна работна заплата; 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 България (10 %). Тази
зависимост

подсказва

необходимостта

от

комплексни

мерки

за

повишаване

производителността, свързани с подобряване организацията на труда, нормиране,
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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
137
450
287
109
983

Код
14.39 от
НКИД
2008
514
1405
970
288
3177

Код
14.11 от
НКИД
2008
14
64
52
16
146

Код
14.13 от
НКИД
2008
4956
12830
8131
2045
27962

Код
14.14 от
НКИД
2008
4196
9841
5736
1316
21089

Код
14.19 от
НКИД
2008
3385
9690
6242
1396
20713

До 24
3031
13826
24-40
8282
35953
40-55
6226
22790
Над 55
2060
5546
Общо
19599
78115
В
т.ч.
14573
67510
779
2613
130
24294
17898
18133
жени
Таблица 5: 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 на заетите на това ниво 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, именно ниската цена на труда все
още задържа чуждестранните инвеститори в България. От друга страна, ниското
заплащане обикновено е в ущърб на качеството за крайните клиенти. 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.
Ниво на професионална квалификация
1
Отн. Ниско
8
Отн. Достатъчно
11

Отн. Високо

Графика 6: Оценка на нивото на професионална квалификация на персонала, анкетирани
предприятия

12

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

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.

20
15

Изпълнителски
Среден мениджмънт

10

Висш мениджмънт
5
0
Персонал, който трябва да се преквалифицира
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,
засягащи квалификацията на средния мениджмънт, където по наблюдения на СКИОТ и по
данни от бранша се наблюдава дефицит на кадри.

Полезни обучения
Гладене и финална
обработка; 6
Работен и методен
тренинг; 6

Маркетинг; 2
Контролинг; 5

Управление на
качеството; 14

Обучение на
средния
мениджмънт; 10

Шивачество; 14
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
13
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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.

20
Периодични обучения

15

Начални обучения

10

Бонусна система
5

Консултанти, нови практики

0
Мероприятия за повишаване на
мотивацията и квалификацията
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.

Използване на консултанти при:
10%

5%

14%

Заплащане и възнаграждения
Набиране и подбор
Обучение и развитие

62%
Помощ за намаляване на
работната ръка
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 мероприятията за повишаване на
квалификацията и мотивацията на служителите. За съжаление, тези резултати
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допълнително се потвърждават отданните 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 ниското 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.

Разработена политика по управлението на
човешките ресурси в:
14
12
10
8
6
4
2
0

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 8 висши учебни заведения).
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;
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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.
 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.
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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.
Съобразено с (адаптирано към)
работничката (оразмеряване)?

100%

Прегледно (достатъчно пространство)?

90%
80%

Плотът на масата е правилно
оразмерен и на съответното място?

70%
60%

Регулируема височина на стола?

50%
30%

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

20%

Машината е с правилни обороти?

40%

10%
0%

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

Графика 13: Организация на работното място, анкетирани предприятия
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Методично ръководство на работния процес
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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 на посоката, в посока
отгоре към средата на тялото. Това забавя производствения процес.
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дясна-лява ритмично бърз
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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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Графика 16: Методично ръководство на работния процес - III, анкетирани предприятия

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 17: Методично ръководство на работния процес - IV, анкетирани предприятия
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Складиране на частите/детайлите

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

При възникващи грешки работникът бил ли е инструктиран
как да ги избягва?
Детайлите, които ще се обработват, контролират ли се
правилно от работничката?
Запозната ли е работничката с изискванията за грижливо
изпълнение на работните операции?
Удобно за хващане с оглед на следващата поредица от
работни операции?
Без завъртане на тялото?
Изключена ли е до колкото е възможно смяната на дясна и
лява ръка?
Като продължение на последното извършено движение?
По най-късия път?

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

20
15
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5
0
Отчет за
свършената
работа

Система за
Управление на
проследяемост изпълнението на
на грешките
поръчки

Графика 19: Мониторинг на производителността, анкетирани предприятия

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.

Могат ли служителите да преценяват качеството
точно?
Снабдени ли са работните места на шивачките с
всички помощни съоръжения като линеали,…
Използвате ли шаблони за контрол?
Шивачките познават ли изискванията за
качеството?
Съвпада ли Вашата оценка за качеството на
производството с тази на контрольора по…
Запознати ли сте с всички правила за изработка
при всяко изделие?
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20%

40%

60%

80%

100%

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.
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Изпълнявате ли работата по контрол на качеството с
необходимото старание?
Свързвате ли се с ръководителите на бригадите с цел
избягване на грешки в бъдеще?
При възникване на грешки давате ли указания за
промяна и подобрения?
Подготвяте ли предложения за подобрения? Моля,
посочете
Методите за обработка причина ли са за проблеми с
качеството?
Затруднено ли е изпълнението на работата в резултат
на лошо и неудобно оформяне на работното място?
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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.

Разполагате ли с помощни средства за планиране на
поръчките и мониторинг на производителността (напр. табла
за контрол на производителността за деня)?
Разполагате ли с електронна програма за отчитане на
произведените количества?
Разполагате ли със специални помощни средства за контрол
на качеството (напр. контролни табла по качеството)?
Дължат ли се причините за възникване на грешки на
отвличане на вниманието на шивачките?
Правят ли се грешки в резултат на неправилен избор на
работници за съответната операция (вземат ли се под
внимание предразположението и личните качества на…
Правят ли се тестове преди назначение на шивачките с цел
избор на най-подходяща за тях операция?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Графика 22: Качество на производството - III, анкетирани предприятия
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 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.
 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.
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Графика 23: Възможности за подобряване на ситуацията във фирмата

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.
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Очаквания за сектора
Положително и
устойчиво развитие
Проблемно оцеляване
Няма бъдеще

Графика 24: Очаквания за развитието на сектора

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:
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1.

Внедряване на ефективна организация на производството, осигуряваща качество и

гъвкавост на производствения процес;
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 на труда 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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IV.

Aнализ на политическите, икономическите, социалните и
технологичните фактори (PEST анализ)

1. Политически фактори
Ще бъдат анализирани основните разпоредби на трудовото законодателство, данъчната
политика, законодателството за охрана на околната среда и директивите на Европейския
съюз за правата на работниците и изискванията за работната среда, които са от значение
за развитието на сектора.
Актуалната регулация на текстилната и шивашка промишленост е уредена от общи, както
и от специфични за сектора законови и подзаконови нормативни актове. Хармонизацията
на националното законодателство с това на ЕС е в основата на важни промени, извършени
през последните години, както в общите, така и в специфичните за сектора нормативни
разпоредби. В същото време, развитието на сектора като едно от силните експортни
производства предполага придържането към митническите разпоредби и международните
търговски споразумения.
 Обща устройствена рамка
Характерните за промишленото производство, в това число производството на текстил и
облекло, трудности и предизвикателства през последните години определят стремежа на
бизнеса за получаване на по-големи преференции главно в данъчното и трудовото
законодателство. Производителите на текстил и облекло се присъединяват към исканията
за нулев данък печалба при реинвестиране на печалбата, настояват за преференции в
режима на амортизациите на активите в шивашкото производство, промени в текстовете и
завишен контрол по отношение на временната нетрудоспособност и издаването на
болнични листове и др. Една от големите грижи на сектора е и регламентирането и
спазването на правилата за достъп до вътрешния пазар.
Възприемането на основополагащи принципи в законодателството на ЕС за здравословни
и безопасни условия на труд, защита на конкуренцията, недопускане на изкривяване на
пазара, в това число преференциално данъчно третиране, са сред регулациите, които
следва да бъдат отчитани от местните производители.
Производството на текстил и облекло, традиционно трудоинтензивен отрасъл, е особено
чувствително към трудовоправните регулации. Приемането на правните норми на ЕС,
както и общото икономическо развитие в контекста на асоцииране и присъединяване
водят до законодателни и административни мерки, инициирани от правителството, които
въвеждат нови регулации на трудовите и социално-осигурителни правоотношения, в това
число въвеждането на минимални осигурителни прагове, изменения в данъчното
законодателство и др.
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 Регулация на вътрешния пазар
Приет е закон за защита за потребителите. Законът регулира вътрешния пазар в страните
като въвеждат в законодателство няколко важни директиви на ЕС в посочената област,
сред тях: Директива за обозначаване на цените, за подвеждащата реклама, за общата
безопасност на стоките и за отговорност за дефектна продукция. Законът има пряко
отношение към производителите на текстилни изделия, тъй като регулира с подзаконови
нормативни актове специфични аспекти от защитата на потребителите. В България, по
смисъла на Закона за защита на потребителите, е въведена Наредбата за етикетирането и
наименованията на текстилните продукти, която пряко отразява правните норми на ЕС по
отношение на текстилните продукти.
 Специфична нормативна уредба
Приоритетните области на законодателството на ЕС, които имат отношение към
регулирането на производството на текстил и облекло са тези, свързани с достъпа до
единния пазар и опазването на околната среда. В ЕС съществуват и отделни, специфични
за съюза, текстилни регулации. В тази връзка българското законодателство е практически
хармонизирано както по отношение на общите достижения на acquiscommunautaire, така и
по отношение на специфичната нормативна уредба на сектор текстилни продукти.
В областта на текстилната индустрия ЕС изисква от държавите – кандидатки за
пълноправно членство да осигурят ефективно прилагане правото на ЕС по отношение на:
- изискванията към наименованията на текстилните продукти;
- изискванията към етикетирането на текстилни продукти;
- методите за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси от влакна.
Изискванията имат пряко отношение както към производителите на платове и материали,
така и по отношение на крайния продукт на шивашкото производство. За разлика от други
сектори, чиято регулация от европейското законодателство се характеризира със
значителна степен на сложност, съществените текстилни регулации са застъпени само в 2
законови документа на ЕС. Единият от тях (96/74/ЕО) се отнася до използваните
наименования на текстилни влакна. Другият еРегламент (ЕC) № 1007/2011 относно
наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на
текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав. Въвеждането на
европейските текстилни регулации в националното законодателство е предпоставка за
отпадане на техническите пречки и за осигуряване на свободно движение на стоки в
областта на търговията с текстилна продукция, в това число облекло и дрехи.
Пряко свързаните нормативни изисквания на ЕС по отношение на текстилната индустрия
са транспонирани в българското законодателство с подзаконов нормативен акт – Наредба
за етикетирането и наименованията на текстилните продукти. По смисъла на наредбата в
нейния обсег попадат всички “текстилни продукти” в това число – всички необработени,
полуобработени, обработени, полуфабрични, фабрични, полуготови или готови продукти,
27

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

които се състоят изключително от текстилни влакна. Наредбата се прилага за продукти с
минимално съдържание на текстилни материали 80% от цялото изделие и с нея се
определят:

- изискванията за етикетиране на текстилните продукти при пускането им на
пазара;

- изискванията към наименованията на текстилните продукти;
- изисквания за съответствието между наименованията и етикетирането на
текстилните продукти;

- методите за количествен анализ на влакната и смесите от влакна.
За целите на наредбата, етикетиране е нанасяне на необходимата информация по
наредбата чрез отпечатване върху продукта или чрез използване на прилепен или
прикрепен етикет. Предоставената информация върху етикета трябва да е на български
език, когато продуктът е предназначен за краен потребител. Допуска се информацията за
продукта да е отбелязана само в търговската документация, съпътстваща текстилния
продукт, в случай, че той не е предназначен за продажба на краен потребител или е обект
на изпълнение на обществена поръчка. В приложения към наредбата са посочени
изключения по отношение на етикетирането на отделни продукти като калъфки,
презрамки, ципове и др. Контролът по прилагане на наредбата се осъществява от
Комисията по търговия и защита на потребителите към Министерство на икономиката.
Трябва да се спомене и Директива на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на
работното място (89/391 ЕИО), която засяга друг аспект от шивашкото производство –
организацията на труда.
Директивата е основополагащ документ за защита на труда и важи за всички области на
работна заетост, включително текстилната и шивашката индустрия. Задълженията на
работодателя, заложени в този документ, имат широкоспектърен профил, като например:
предотвратяване на рисковете за сигурността и здравето на работниците, изграждане на
подходяща организация за охрана на труда в предприятието, предоставяне на средства,
даване на необходимата информация и наставления, както и участие на работниците или
техни представителства в решаването на всички въпроси, свързани със сигурността.
Методите и подреждането на приоритетите са точно очертани: предотвратяване на
рисковете, отстраняване на рисковите фактори в техния първоизточник, както и
обезопасяване на неизбежните рискове.
Работодателят се задължава при изграждане на работните места и избора на средства за
труд да се съобразява и с интересите на човека.
На работниците се вменяват редица задължения относно тяхното поведение за
отстраняване и оповестяване на източниците на риск. Правото на отказ от изпълнение на
работното задължение от страна на работника при сериозна или непосредствена опасност,
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както и правото да уведомява при случай надлежните контролни служби за допуснати
слабости в охраната на труда, са ясно регламентирани.
Решаващи и напълно нови за националното нормотворчество са определенията на чл.6, §3,
с които се постановява необходимостта от оценка и анализ на работното място за
установяване на евентуалните рискове, свързани с него:
„3. Без да се засягат другите разпоредби на настоящата директива, работодателят трябва,
предвид естеството на дейностите в предприятието и/или ведомството:
а) да оценява рисковете за безопасността и здравето на работниците, interalia, при избора
на работно оборудване, използването на химични вещества или препарати и
организацията на работните места.
Вследствие на тази оценка и при необходимост, превантивните мерки, както и методите
на работа и производство, прилагани от работодателя трябва:
— да осигуряват подобряване нивото на закрила на работниците по отношение на
безопасността и здравето им,
— да бъдат интегрирани във всички дейности на предприятието и/или ведомството и на
всички нива на йерархията;
б) когато възлага задачи на работника, да отчита неговите възможности по отношение на
здравето и безопасността;
в) да гарантира, че планирането и въвеждането на нови технологии да бъдат предмет на
консултации с работниците и/или техните представители по отношение последиците от
избора на оборудването, условията на труд и работната среда с оглед безопасността и
здравето на работниците;
г) да предприемат съответни мерки, за да могат само работници, които са получили
съответни инструкции, да имат достъп до зоните, където съществува сериозна или
специфична опасност.
4. Без да се засягат другите разпоредби на настоящата директива, когато няколко
предприятия използват едно работно място, работодателите трябва да си сътрудничат за
прилагане на разпоредбите за безопасност, здраве и хигиена на труда и отчитайки
естеството на дейността, да координират своите действия по въпросите на защитата и
предотвратяването на професионалните рискове, да се информират взаимно и да
информират съответните си работници и/или техните представители по отношение на тези
рискове.
5. Мерките, свързани с безопасността, хигиената и здравословните условия на труд, не
трябва в никакъв случай да въвличат работниците във финансови разходи.“
Съгласно указанията работникът е задължен “доколкото е възможно, да се грижи за
безопасността и здравето си, както и за безопасността и здравето на другите хора,
засегнати от неговото действие или бездействие при работа в съответствие с обучението
си и инструкциите на работодателя му.”
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За целта работникът трябва да използва машините, уредите, инструментите, опасните
вещества, транспортните средства и съоръженията според изискванията, а не да ги
променя или пренастройва произволно. Освен това, работникът има задължението да
съобщава незабавно за всяка забелязана от него опасност и да работи съвместно с
работодателя в интерес на безопасността, както и да съдейства за поддържането в сектора
на неговата производствена дейност на безопасна работна среда и условия на труд без
никакъв риск.
Тези разпоредби трябва да се приложат в практиката чрез:

- Контролен лист - въпросник относно организацията на работната среда при
изграждане на нови работни места (съгласно изискванията на Директивата за
безопасни и здравословни условия на труд на работните места 89/654/ЕИО)

- Анализ на вентилацията в производствените помещения: Има ли в затворените
работни помещения през цялото работно време достатъчно количество здравословен
атмосферен въздух, в съответствие с метода на работа и физическото напрежение на
труда?; Обезпечено ли е непрекъснатото действие на вентилационната уредба, ако
има такава?; Прилага ли се предупредителна уредба за сигнализиране при
неизправност, ако това е необходимо с оглед здравето на работника?; Гарантирано ли
е, че при използването на климатични или вентилационни инсталации работникът не
е изложен на неблагоприятно въздушно течение?; Отстраняват ли се наслаги и
замърсявания, които могат да се превърнат в непосредствена заплаха за здравето на
работника или да доведат до замърсяване на въздуха в помещението?

- Анализ на температурата в помещението: Поддържа ли се в работните помещения
през цялото работно време благоприятна за човешкия организъм температура,
съобразена с метода на работа и физическото напрежение на труда?; Съответства ли
температурата в помещенията за почивка, за хранене, за здравни нужди, в
гардеробните и санитарните помещения на тяхната индивидуална специфика?;
Възможно ли е при използването на прозорци, оберлихт и стъклени прегради да се
осигури съобразно характера на работата и вида на работното помещение
екранировка спрямо нормалното слънчево лъчепоглъщане?

- Анализ на осветлението: Влиза ли в работните помещения достатъчно количество
дневна светлина и обзаведени ли са те с инсталации за изкуствено осветление,
необходимо за безопасността и здравето на работниците?; Разположени ли са
осветлението на работното помещение както и комуникациите така, че видът на
осветлението да не създава опасност от злополука за работниците?; Има ли е
достатъчно аварийно осветление в работните помещения, в които работниците са
изложени на особено висок риск при спиране на изкуственото осветление?

- Анализ на размери на помещението, свободна площ за движение:Имат ли работните
помещения достатъчна основна площ и височина, както и достатъчно въздушно
пространство, които позволяват на работниците да се трудят без опасност за тяхната
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сигурност и физическо или психическо здраве?; Оразмерена ли е свободната
нерегулируема площ на работното място така че работниците да могат да се движат
несмущавано? (Ако на това изискване не може да се отговори поради технически
причини, тогава работодателят трябва да предостави в близост до работното място
друга достатъчно голяма свободна площ за движение.)

- Наличие на помещения за оказване на първа помощ: Предвидени ли са едно или
повече помещения за оказване на първа помощ, ако пространствените размери, видът
на извършваната дейност и честотата на злополуките налагат това?; Снабдени ли са
помещенията за първа помощ с необходимите съоръжения и материали за оказване на
първа помощ и лесно достъпни ли са за пренасяне на хора с носилка?; Съхраняват ли
се допълнителни средства за оказване на първа помощ на всички места, където
условията на труд налагат това?; Има ли необходимата маркировка на местата, където
се съхраняват тези средства и може ли лесно да се стигне до тях?


Екомаркировка

Изискванията към екологично производство, в това число на текстилни продукти са от
голямо значение в контекста на присъединяванетона страната към ЕС и трайното
присъствие на производителите на облекло на европейския пазар. Системата за
екомаркировка на ЕС се съдържа в Регламент 1980/2000, който установява процедурата за
присъждане на производителите на европейската екомаркировка. Екомаркировка се
присъжда на продукт, който отговаря на основните изисквания в областта на опазването
на околната среда и екологичните критерии, които са специфични за групата, към която се
отнася продукта. Българската национална схема за екомаркировка е въведена в почти
пълно съответствие с Регламента на ЕС с Наредба №3 от 2003 г. Молба за получаване на
екомаркировка за определен продукт може да бъде подавана от неговите производители
или вносители, търговци и дистрибутори. Към молбата се прилагат всички документи от
проведените изпитания и проверка на продукта в съответствие с определените изисквания.
Изискванията към екологично производство на текстилни продукти целят намаляване на
замърсяването на водите, свързано с основните процеси, от производството на влакна,
предене, тъкане, избелване, багрене до довършителните операции. Изискванията са
разделени в три основни категории и се отнасят до:

- текстилните влакна;
- процесите и химикалите – прилагани във всички етапи на производство на
текстилния продукт;

- изисквания за годността на употреба – в това число устойчивост на цвета на пране,
на светлина, на мокро и сухо триене, устойчивост на размерите при пране и сушене
и др.
Екомаркировка се присъжда при съответствие на продукта с установените изисквания за
съответната продуктова група. За да бъде присъдена маркировката е необходимо всички
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инсталации, в които се произвежда продукта също да отговарят на определени
изисквания. След присъждане на екомаркировкатаовластеният орган сключва договор със
съответния производител, в който се определят правилата за ползване на знака, както и
защитни мерки за оттегляне на предоставеното право. Правото на ползване на
екомаркировка се предоставя за срок от 3 години. Според практиката в ЕС се признават
изпитвания и проверки за присъждане на екомаркировка, извършени само от
акредитирани органи.


Външнотърговски режим

От особено значение за развитието на текстилната и шивашката индустрия през
последните години са двустранните и многостранни външнотърговски споразумения,
както и митническите регулации.
Външнотърговският режим на България през последните години се променя в
съответствие с ангажиментите на държавата към ЕС, Световната търговска организация
(СТО),

страните

от

Европейската

асоциация

за

свободна

търговия

(ЕАСТ),

Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), както и във връзка
с подписването на споразумения за свободна търговия с редица държави. Характерно за
направените промени е постигането на максимална либерализация на търговския режим, в
това число намалени мита, ограничено прилагане на нетарифни мерки, опростени
процедури при прилагането на митническата политика. В областта на текстилните
продукти не се поддържат никакви количествени ограничения за внос по смисъла на
Споразумението за текстил и облекло в рамките на СТО и не се прилагат други нетарифни
мерки, ограничаващи търговията с текстил и облекла. В настоящия момент няма
ограничения пред износа на текстилни изделия в ЕС.
Най-важните споразумения, които пораждат преки ангажименти за България в търговията
с текстилна продукция са Договора за присъединяване с ЕС и договореностите в рамките
на Световната търговска организация (СТО).
С присъединяването си България е направила актуализация на митническата си тарифа
съгласно измененията на Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките,
разработена от Световната митническа организация (Брюксел) както и комбинираната
номенклатура на ЕС. България също така постепенно сближава стандартите и
техническите си норми с тези на ЕС, с оглед разширяване пазарния достъп, посредством
хармонизиране на техническото законодателство чрез приемането на Закона за
техническите изисквания към продуктите, Закона за национална стандартизация и др.
Осъществените промени в митническите регулации са в посока на приближаване до
практиката на ЕС по отношение на възможностите за защита на интересите на местните
производители от нелоялната конкуренция на вносни стоки.
Възприетите ангажименти не са в противоречие с поетите ангажименти по линия на СТО.
В това си качество страната се задължава да изпълнява сключените в рамките на СТО
многостранни търговски споразумения. Едно от най- важните е договореното по време на
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Уругвайския кръг преговори Споразумение за текстила и облеклото, чието изпълнение
стартира на 1 януари 1995 г. Съгласно споразумението всички количествени ограничения
по вноса на текстил и текстилни изделия следва да бъдат премахнати от 1 януари 2005 г.
Редица експерти смятат това споразумение за основна причина за монополизирането на
световния пазар от китайското текстилно и шивашко производство, което доведе до фалит
на множество производители и загуба на работни места в останалата част на света.
В усилията си за членство в ЕС България следва политика, насочена към разширяване на
достъпа до европейския пазар чрез изграждане на зони за свободна търговия с
асоциираните към ЕС държави както и със страни от прилежащия регион. България
сключва споразумение за свободна търговия с Македония през 2000г. Наред това, са
сключени Споразумения за свободна търговия (ССТ) с Турция. В сила са споразумения за
създаване на зона за свободна търговия между България и Албания, от 1 септември 2003
г., Сърбия и Черна гора, от 1 юни 2004 г. Споразумението за свободна търговия с Молдова
влиза в сила от 1 ноември 2004 г. В Споразумението със страните от Европейската
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), включваща Швейцария, Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн, са дадени почти същите условия като тези, постановени в европейското
споразумение за асоцииране с ЕС.
Споразуменията за свободна търговия са от голямо значение за развитието на местната
текстилна и шивашка индустрия. Като пример може да се посочи споразумението с
Турция, по-скоро стимулирало турският текстилен износ, допринасяйки по този начин за
по-голям пазарен натиск върху местните производители. В това отношение политиката на
правителствата при сключване на споразумения за свободна търговия следва да бъде
съобразявана с интересите на сектора.

2. Икономически фактори
 Международна конкуренция
Отрасълът е подложен на силен конкурентен натиск отвън. Вносът на евтино облекло от
Турция и Китай значително стеснява пазарния сегмент на българските производители.
Широката достъпност и фактът, че в по-голямата си част това облекло е имитация на
световно известни марки обяснява неговата популярност. Това допълнително усложнява
условията, в които функционират шивашките предприятия, и поражда съществени
проблемите за разрешаване.
Както вече бе посочено, след повече от четиридесет години на квоти за внос, текстилния и
шивашкия сектор става обект на общите правила на Общото споразумение за митата и
търговията от 1 януари, 2005. Краят на системата от квоти неизбежно доведе до голямо
увеличение на вноса на продукти на текстила и облеклото в ЕС, САЩ и Канада. Китай и
Индия са най-големите бенефициенти от края на Споразумението за текстил и облекло
през 2005.
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Разширението на ЕС с още 12 страни след 2004, сред които и България, както и
изграждането на ПанЕвро-Средиземноморската зона, означава допълнително свободно
движение на стоки и услуги, при което решаващо за мястото им на пазара ще бъде тяхната
конкурентоспособност.
Бъдещите възможности за растеж ще се ръководят от два основни фактора: нарастващото
търсене на модни облекла на добра стойност, от една страна, и възможностите за растеж
на пазарите в Централна и Източна Европа, от друга страна. Освен това, европейските
търговци на дребно все повече се фокусират върху развиващите се задгранични пазари,
особено в Азия и Латинска Америка. Всъщност, развитието на дистрибуторската мрежа на
тези пазари е основна стратегия за всички водещи европейски търговци на дребно на
облекло.
 Характеристики и сегментация на пазара
Шивашката промишленост е трудоемка и предлага работни места предимно за
неквалифицирана работна ръка. Създаването на работни места в този сектор е особено
важно за жените в бедните региони, които преди това не са имали възможности за доходи.
Нещо повече, това е сектор, при които сравнително модерна технология може да бъде
приложена дори и в бедните страни, при относително ниски инвестиционни разходи. Тези
технологични характеристики на индустрията са подходящи като първо стъпало от
индустриализацията в бедните страни. Тези характеристики обаче също означават, че този
сектор е в състояние да се адаптира към бързо променящите се пазарни условия.
В същото време, текстилната и шивашката промишленост има сегменти с висока добавена
стойност, където проектирането, дизайна, научните изследвания и развойната дейност
(R&D) са важни конкурентни фактори. Модната индустрия използва интензивно човешки
капитал в дизайна и маркетинга. Същото се отнася и за пазарни сегменти, като например
спортни облекла, където дизайнът и технологията на материалите са важни. Именно в тази
посока трябва да се изследват възможностите на страната.
Паралелно с това, съществен фактор за бъдещото развитие на сектора е търсенето на
вътрешния пазар. С нарастването на покупателната способност на населението, може да се
очаква ръст в търсенето на облекла, което към момента се пренебрегва от повечето
шивашки предприятия. Макар все още вътрешният пазар съставлява незначителна част от
общия пазар, постепенно вътрешното търсене на произведени в България облекла
нараства. Продажбите на дребно през 2013 г. са се увеличили с 25% в сравнение с 2010 г.
и с 13% спрямо предходната 2012 г.
Могат да се обособят няколко групи потребители на вътрешните пазари.
Едната отговаря на критериите на корпоративните сегменти – военни, полиция, пожарна
и други униформени формирования. Те формират един относително благоприятен пазар,
тъй като броят на униформите и честотата, с която те трябва да се подменят, гарантират
постоянна натовареност на оборудването. От същата гледна точка, тези клиенти не
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изискват честа модернизация на моделите и техния дизайн, което ги прави изключително
привлекателни за производителите.
Друг голям пазарен сегмент са работните облекла – строителни, минни, заводски,
медицински престилки и костюми, екипировката към комплектите – ръкавици, шапки и
други.
Трети голям потребителски сегмент са ежедневните облекла. В тази категория се
включват всякакви облекла, които се използват в бита всеки ден, но не са свързани със
специални идентификатори за принадлежност.
Други специални сегменти, които могат да бъдат отнесени към съответните големите
групи са спортните екипни облекла, луксозните костюми и др.

3. Социални фактори
Елементите на социо-културната среда, които са от съществено значение за текстилния и
шивашкия сектор, са развитието на образователната система и средата за подготовка на
кадри.
 Образователна система
В България има голям брой професионални гимназии и училища, където се изучават
различни специалности, свързани с производството на облекло. Основните изучавани
специалности са:
 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил/ кожи;
 Производство на облекло от текстил;
 Шивачество;
 Моден дизайн;
 Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост;
 Организация в производството на облекло.

В рамките на тези направления се усвояват тънкостите на шивашката професия, дизайна
на дрехите и съвместимостта на използваните материи. Съществуват и някои основни и
помощни училища, където се провежда и професионална подготовка по шивачество. В
специализираните училища годишно завършват общо повече от 1400 ученици.
Може да се каже, че в България са локализирани няколко центъра, които са
специализирани в обучение за кадри за производството на облекло и текстил.


Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – гр. Габрово



Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев" – Гоце Делчев



Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – гр. Варна



Професионална гимназия по лека промишленост и услуги - Враца



Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова" – Русе



Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов



Професионална гимназия по лека промишленост „Пенчо Славейков"

-

Силистра
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Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – Сливен



Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – София



Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - София

Заслужава да се отбележи фактът, че извън професионалните паралелки в основните и
средни училища има значителен брой ЦПО, които подготвят кадри по шивачество.
В България висше образование в областта на сектор „Облекло” предлагат следните
институции:


Дизайнът

на

облеклата

се

изучава

в

Художествената

академия.

В

специалност„Мода” се подготвят специалисти в областта на дизайна на облеклото
– проектиране на производствени и уникални колекции и аксесоари, както и
прогнозиране на тенденциите в модния дизайн. Завършилите тази специалност се
реализират професионално най-често като дизайнери на модни колекции. Годишно
в Художествената академия се приемат около 15 студента.


От 2007 година към Департамент „Дизайн" на Нов български университет
съществуват бакалавърска програма „Мода”, както и магистърската програма
„Мода и бизнес стратегии”. Департаментът има подписан договор за обмен на
студенти по програма ERASMUS с Kunstchochschule, Berlin.



В Югозападния университет „Неофит Рилски” - Благоевград се изучават
специалностите „Промишлени изкуства – Мода” - образователно квалификационна
степен бакалавър (около 30 студенти се приемат годишно) и „Маркетинг и реклама
в модния дизайн” - степен магистър (8 студенти годишно). А в техническия колеж
към университета всяка година постъпват приблизително 25 специалисти
по”Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство” (проф.
направление Машинно инженерство).



Във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” се дипломират
бакалаври в специалността „Мода и мениджмънт в модата“.



В Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив се
формират специалисти па „Дизайн на облеклото” – степен бакалавър (около 10
студенти) и магистри по „Костюм и мода”.



В София функционира също и Професионален колеж „Св. Ариадна" с прием след
средно образование. Той предлага обучение в специалностите „Моделиране на
облеклото” (Професия Моделиер – Технолог на облекло) и „Моден дизайн”
(Професия Дизайнер). Срокът на обучение за колежанската степен е 2 години, а за
бакалавърска степен – 4 години.

Около 50 студенти годишно завършват специалностите в Химико-технологичния и
металургичен университет (ХТМУ) и Техническия университет (ТУ) София, свързани с
материалите за облеклото и технологията за производството му. Изброените висши
учебни заведения са научните институции и звена, които фактически се занимават и с
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научно-изследователска и развойна дейност в сектора, като акцентът по-скоро е поставен
върху производството на текстил.
Системата на обучение като цяло има недостатъци, съществува диспропорция в
предлагането на кадри от различните специалности и не отговаря в пълна степен на
нуждите на бизнеса. Само единадесет средни професионални училища предлагат
обучение по „Организация в производството на облекло” и само четири подготвят кадри
по специалността „Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост”. За
сметка на това, съществуват прекалено много училища, предлагащи обучение по
специалностите, свързани с мода и моден дизайн. Според мнението на специалисти от
сектора на 1000 (хиляда) работници е необходим един моден дизайнер. По данни на
БАПИОТ за 2013 г. заетите в сектор „Облекло и текстил” са 110 000 души. А броят на
дизайнерите, които завършват всяка година само в средните училища е близо 250
(приемът за 2014/2015 година е 249 ученици). Това е повече от необходимото и
завършилите млади дизайнери трудно могат да си намерят адекватна работа.
От друга страна, представители на шивашките фирми споделят, че имат нужда от повече и
по-добре подготвени инженери и организатори на производството, които биха помогнали
да се подобри организацията в предприятията, като се съблюдават съвременните
тенденции на развитие на технологично ниво и от там

– да се повишат

производителността и качеството. Има недостиг също и на специалисти по поддръжката
на машините. В тази връзка биха могли да се предприемат мерки за усъвършенстването и
насочването и към по-тясно сътрудничество между образователните институции и
фирмите от бранша, така че предлаганите на пазара на труда специалисти да отговарят на
нуждите на фирмите от бранша. Необходимо е също да се засилят практиките за
стажуване и обмен на опит на млади специалисти в други страни от ЕС, като за това се
използват възможностите на програми катоErasmus+, CEDEFOP и HORIZON за програмен
период 2014-2020.
Наред с горепосоченото, сериозен проблем на професионалното образование в сектора е
липсата на единна система за измерване и оценка на неговото състояние и
качеството на подготовка на учениците. Не се събира и предоставя систематизирана
информация за реализацията на завършилите професионалните училища, за да може да се
преценят качеството и ефективността на обучението и да се направят надеждни
международни сравнения.
Вече се прави опит за изграждането на система за оценка на компетенциите на работната
сила на национално ниво с изпълнението на Проект № BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 г.
„Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на
работната сила по браншове и региони”, финансиран по ОП Развитие на човешките
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ресурси. Проектът се осъществява от Българска стопанска камара в периода 2009 – 2013 г.
и постигнатите резултати биха могли да се използват и от сектор „Облекло”2.
Друг проблем, който е идентифициран и от преподаватели, и от представителите на
бизнеса е, че значителна част от учебните програми в професионалното образование
са остарели както по отношение нивото на модерните технологии, така и в сравнение
с прилаганите в други европейски страни. В тях се поставя акцент върху получаването и
запаметяването на информация, вместо върху формирането на практически знания,
умения и компетенции. Така те не са в състояние да подготвят учениците за съвременните
изисквания на динамичния пазар на труда.
В момента значителна част от учениците, завършващи професионални училища по
облекло, се нуждаят от допълнителна подготовка, за да се справят адекватно с трудовите
задължения. Допълнителна пречка е и липсата на ефективно действаща система за
производствена практика. Въпреки че според учителите практическите форми на обучение
имат много добър образователен потенциал, а учениците проявяват засилен интерес към
тях, реалното участие на младежите в практически форми на професионално обучение е
ограничено.
Голяма част от описаните проблеми биха могли да се решат чрез засилване на връзките на
фирмите от шивашката промишленост с образователните структури и подобряване на
сътрудничеството на браншовите организации с Министерството на образованието с цел
промяна на образователната система. По места съществуват примери на приемане на
стажанти от горните курсове на професионалните гимназии (например, ежегодно 100
гимназисти от ПГ в Гоце Делчев биват приемани на практика във фабриката „Пирин
Текс”), но тези дейности трябва да придобият по-широко приложение.
Като цяло има необходимост от усъвършенстване на българската образователна система
по такъв начин, че да формира кадри с по-добра професионална подготовка и в
съответствие с нуждите на фирмите от сектор Облекло.
Обобщение на пропуските и проблемите в образователната система:


Качеството на професионалната подготовка не отговаря на нуждите на
фирмите:
o

Значителна част от учебните програми в професионалното образование са
остарели по отношение нивото на модерните технологии;

o

Съществува дисбаланс в съотношението теория – практика в обучителните
програми;

o


Остаряла материално – техническа база на професионалните училища;

Предлагането на кадри не е балансирано и не отговаря на нуждите – в някои
специалности е по-голям, а в други – недостатъчен. Недостатъчен е броят на

2

Повече подробности за проекта, както и достъп до информационната система за оценка на
компетенциите на http://www.competencemap.bg/
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обучения среден управленски персонал – инженери, технолози, експерти по
качеството, бригадири. Преувеличено е предлагането на дизайнери;


Липса на мотивация у младите хора за започване на работа и професионално
развитие в сектор „Облекло”;



Липса на единна система за измерване и оценка на неговото състояние и
качеството на подготовка на учениците;



Липса на сътрудничество и диалог между образователните институции и
фирмите от бранша;



Реалното участие на младежите в практически форми на професионално
обучение е ограничено;



Липса на законова регламентация на производствените практики/ стажуването.

4. Технологични фактори
Шивашката професия е една от най-лесно и най-бързо усвояемите. В повечето случаи
външните фирми, които организират производство в България с местен персонал,
провеждат кратко едноседмично обучение за работа с шевни машини и започват веднага
производството. Този факт е подсилен и от високата мобилност на предприятията. Целият
инвентар за кратко време може да бъде натоварен и преместен в друг град, държава или
континент, където при подходящо помещение за същия кратък период се подготвят нови
хора и производството стартира наново. В този смисъл за чисто изпълнителския състав в
бранша квалификацията е на средно световно ниво.
Шивашкият сектор е едновременно трудопоглъщаща и нискотехнологична индустрия, но
може да се разглежда и като динамичен иновативен сектор, в зависимост от пазарните
сегменти, в които се фокусира анализът. На модния пазар, индустрията се характеризира с
модерна технология, относително добре платени работници и дизайнери и висока степен
на гъвкавост. Конкурентното предимство на фирмите в този пазарен сегмент е свързан с
възможността за разработване на проекти, които улавят вкусовете и предпочитанията, и
дори влияят на тези вкусове и предпочитания. Фирмите, обслужващи този пазарен
сегмент, до голяма степен се намират в развитите страни и по-често в ограничен
географски области или клъстери в рамките на тези страни. Районът Емилия-Романа е
един от най-известните и проспериращи клъстери за текстил и дрехи в света, а Италия е
вторият по големина износител на текстил и облекла. Въпреки това, в този пазарен
сегмент също се наблюдава значително преместване на производството и аутсорсинг на
ниска цена на продукцията, често в географска близост до голям пазар.
Другият основен сегмент на пазара е масовото производство на по-ниско качество и/или
стандартни продукти, като например тениски, униформи, бельо и др. Този пазарен
сегмент до голяма степен се намира в развиващите се страни, често в индустриални зони.
Използването предимно на работници от женски пол и аутсорсингът на продукцията е
често срещано явление на този пазар.
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Въпреки че основната технология и последователността на операциите не са се
променили, много нови иновации в масовото производство са подобрили ефективността
на всеки етап от производството и, не на последно място, са подобрили координацията
между производствените етапи. Тези иновации са свързани основно с т. нар. Фаза на
предварително сглобяване на производството, където технологичното развитие е поизявено, отколкото в събирателния етап. Предварителният етап е също така найкапиталоемкият етап в производството на облекла, където качеството и прецизността са
най-важни. Именно поради това, този етап най-често се извършва от самите големи
производители, докато следващите етапи от производството на дрехата биват
предоставяни на подизпълнители или външни фирми.
Повечето шивашки предприятия в България продължават да работят директно с
технологията и/или моделите на фирмите-възложители на поръчките. Дизайнът на
облеклата е подчинен на същите тенденции. Това съществено ограничава процеса на
технологично развитие на сектора и въвеждането на иновации, тъй като повече от 80% от
дейността в този бранш е по поръчка изцяло с материали на клиента.
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V.

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите в шивашкия бранш в областта на човешките ресурси и
организацията на производството (SWOT анализ)
Положително влияние
Силни страни

Слаби страни

Микрониво

Микрониво





Вътрешна
среда

Отрицателно влияние







Шивашката промишленост е един от отраслите, допринасящи в найголяма степен за експортните приходи и е един от основните
работодатели в страната, което означава стратегическа значимост
на сектора;
100% частна инициатива и собственост в сектора предпоставя бърза
адаптивност и отвореност към нови технологоии;
Висока гъвкавост и възможност да се отговаря на нуждите на
клиентите за бързи доставки, съответствие с нови стандарти за
качество и организация на производството;
Традиции в сектора, което води до относително добре развита
образователна и квалификационна система за подготовка на кадри.
Висока ангажираност за задоволяване на нуждите на клиентите;
Конкурентна цена на труда;

Мезониво




Ясно осъзната тенденция за създаване на браншови асоциации;
Голям брой образователни институции.
Добри отношения между браншовите организации и държавните












Ниска производителност в резултат от недобрата организация на
производствения процес;
Болшинството от фирмите са твърде зависими от малко на брой
важни клиенти;
Сравнително малка част от фирмите имат регистрирана търговска
марка;
Недостатъчно квалифицирано висше и средно управленско ниво по
отношение на контрола, управлението на работни групи,
маркетинга, дистрибуцията, общото управление на качеството;
Необходимост от инвестиране в подобряването на безопасните и
здравословни условия на труд;
Прекъснати връзки с местните производители на суровини,
зависимост от вносни суровини;
Изключително нисък размер на средствата за научна и развойна
дейност;
Ниско ниво на маркетинга. Практически в повечето фирми не
съществуват маркетингови отдели;
Липса на дизайнерски звена;
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органи.
Макрониво





Националното законодателство, свързано с регулирането на сектора
и условията на труд, е хармонизирано с европейското;
Либерален режим за външна търговия по отношение на
производството на текстилни изделия, което допринася за
подобряването
на
достъпа
до
нови
пазари
и
конкурентоспособността на сектора.
Минимална вероятност за драстични промени в съществуващите
разпоредби в краткосрочен и средносрочен план с оглед
ангажиментите на двете страни към ЕС.



Ниски нива на енергийна ефективност;

Мезониво












Недостатъчна подкрепа за фирмите при организирането на
съвместни бизнес пътувания, делегации или управлението на
международни бизнес контакти;
Системата на панаирите е незадоволително организирана. Има
много панаири от типа „бизнес към клиенти”. Има нужда от повече
специализирани панаири „от бизнеса за бизнеса”;
Образователната система не отговаря напълно адекватно на нуждите
на фирмите. Това се отнася особено за позициите за ниско и средно
ниво на управление като дизайнери на облекло, логистика,
управление на качеството, дистрибуция, продажби и маркетинг;
Съществуват редица асоциации, но липсва единно представителство
на сектора както на национално, така и на европейско ниво;
Браншовите структури в сектора не са достатъчно активни и имат
сравнително слаб капацитет за предоставяне на услуги;
Липсват специализирани организации и фирми, предоставящи
услуги за сектора (научни и развойни институти, обучение на
средни ръководни кадри, консултации по оптимиране на
производството, повишаване на качеството, дизайн и т.н.), както и
на такива за тестване и сертифициране;
Липса на политика за човешките ресурси заети в този сектор.

Макрониво



Висок процент на сивата сивата икономика;
Липса на равен достъп до пазарите, нелоялна конкуренция;
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Възможности







Външна
среда




Развитие на местни и регионални търговски марки;
Повишено пазарно търсене на облекла в малки серии;
Повишена покупателна способност на вътрешния пазар;
Възвръщане на руския пазар;
Активна и ефективна регулация на вътрешния пазар („спазване на
правилата на играта”, силно ограничаване на нелегалния внос и
сивата икономика);
Фокусирана към сектора политика за насърчаване на инвестициите
в човешки капитал и иновациите в производствения процес;
Оптимално използване на наличните ресурси с оглед на бъдещото
стратегическо развитие на производителите в сектора;
Засилен трансфер на капитали, ноу-хау, технологии и дизайн към
България с членството в ЕС.

Лоша инфраструктура;
Относително високи нива на бюрокрацията, в т.ч. при
възстановяването на ДДС и митническите въпроси;
Слаба подкрепяща национална политика (насърчаване на външната
търговия, средства за иновации, търговска политика и др.);
Непоследователни и некоординирани усилия по отношение на
осигуряването на по-широко застъпени стимулиращи мерки за
сектора.

Заплахи
 Силна конкуренция от Азия, вкл. относно цена на труда и
производителност;
 Лоша бизнес среда, поради непълното и неефективно прилагане на
европейските регулации, което отблъсква инвеститорите;
 Трудно преструктуриране на сектора поради липсата на
дългосрочна визия и липса на инструменти за справяне с
предизвикателствата;
 Отблъскване на млади и мотивирани кадри поради лов имидж на
сектора;
 Високо текучество на персонал, което води до липса на устойчивост
в производството;
 Продължаваща тенденция за намаляване на дела на вътрешния
пазар;
 Увеличаване на нивата на зависимост от чужди клиенти;
 Свързани негативни социални последствия поради загубата на
много работни места в сектора;
 Дъмпингов внос;
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Влошаване на вътрешната организация на производството и
допълнителен
спад
на
производителността
и
конкурентоспособността на сектора;
Масови ликвидации на фирми поради намаляването на поръчките на
ишлеме.
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VI.

Насоки за развитието на шивашкия сектор в региона

Извършените проучвания и анализи на актуалното състояние на производството на
облекло в България ясно показват, че секторът има потенциал да запази значението си
за националната икономика, като същевременно повиши своята ефективност.
Предприятията в голямата си част са модерно оборудвани. В последните години се
забелязва тенденция към концентрация в производство на продукти с по-висока
добавена стойност като горно облекло без работно и др., макар и основно по поръчка
изцяло с материали на клиента. Нараства и предлагането на собствени марки,
реализирани към момента главно на националния и регионалния пазар.
От друга страна, ситуацията на международните пазари, макар и динамична, показва
завръщане на редица западноевропейски възложители, работещи доскоро в Далечния
изток, към производство на Балканите. Явно тази тенденция ще се запази, поради
необходимостта от бързи, точни и надеждни доставки, както и производството на къси
серии.
Политиката на ЕС за запазване на текстилното и шивашко производство в Европа също
благоприятства развитието на сектора, като обещава добри шансове за растеж през
следващите 7-10 години.
За реализирането на този потенциал са необходими единни и целенасочени действия,
предприети в координация от всички страни, заинтересовани от развитието на сектора в
България. Те трябва да осигурят добри възможности за растеж на предприятията, без да
нарушават правилата на свободната конкуренция. Действията в настоящия документ са
структурирани по приоритети, към които са предложени водещи инициативи и
конкретни дейности, разпределени за изпълнение на микро, мезо и макро ниво. Те са
насочени основно към създаването на политики за вътрешна организация на
производството и обучение и квалификация на персонала в посока модернизиране на
сектора съобразно добрите производствени практики.
Паралелно с действия на макро- и мезониво, постигането на по-високо качество и
производителност на труда в шивашките предприятия трябва да бъде съпроводено и с
мерки за организация на производството, приложими на вътрешнофирмено ниво. Част
от тези мерки могат да бъдат популяризирани и внедрени във фирмите с помощта на
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специализирани центрове. От друга страна, някои от тези мерки могат да бъдат
приложени непосредствено от предприятията без намесата на експерти.
Поради това, Стратегията за адаптация на човешките ресурси от шивашката индустрия
към променящата се икономическа среда ще предложи описание и анализ на водещите
методологии за организация на производството в шивашките предприятия преди
пристъпване към конкретни предложения за модернизиране на сектора и повишаване
на производителността и качеството на продукцията. По този начин, се цели
повишаване на информираността на фирмите относно възможностите,които стоят пред
тях за оптимизиране на производството им, както и предлагане на конкретни
технологични

решения

на

основните

проблеми

на

бранша

в

региона

на

вътрешнофирмено ниво на база на германския опит в организацията на шевното
производство. Анализът на съвременните методи за оптимизация на производството,
контрол на качеството и енергийна ефективност ще позволи очертаването на найподходящите мерки, приложими на макро-, мезо- и микрониво с цел внедряване на
посочените иновативни методи в предприятията от сектора. Това ще опосредства
пълното адаптиране на бранша към световните тенденции в сферата на организацията и
контрола на производството и пряко ще допринесе на повишаване производителността
на труда и адаптацията на човешките кадри към все по-високите изисквания на този
пазар.

1. Повишаване на производителността на труда в предприятията –
водещи методологиии добри практики
По-долу са представени основните концепции за ключови термини като управление на
производствен процес, ефективност, работна система. Тяхното взаимодействие е
осигурено при спазване на основни принципи за организация на работните процеси.
Тези принципи и критериите за тяхната оценка ще бъдат разяснени по-долу. Целта е
създаване

на

ясна

представа

за

концепцията

„ефективна

организация

на

производствения процес”, за да може, в последствие, да се представят основните
методологии за постигане на висока ефективност.
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Управление на производствения процес

Един от най-важните пътища към успеха за постигане на оптимални резултати в
производствената дейност на едно предприятие е подходящо избраната организация на
производствените процеси. Именно поради този факт, в последните години обект на
интересите на много учени е производственият мениджмънт.
Основните задачи на организацията на производството могат да бъдат обобщени по
следния начин:


Изработване на продукция в съответствие с предвидените в прогнозите или със
сключените с клиентите договори обеми, номенклатура и срокове за предаване;



Осигуряване на необходимата обвързаност в работата на отделните звена във
времето;



Осигуряване на равномерна работа и висока степен на заетост на машинния
парк, площите и работната сила;



Осигуряване на максимална непрекъснатост във времето и пространството на
движението на материалите по фазите на производствения процес.



Проектирането и управлението на производствения процес зависят от два
фактора: тип и форма на организация на производството.

От значение за организацията е типът на производството в предприятието, тъй като
влиянието му върху цялостната дейност, е особено силно. Той е комплексна
характеристика на техническите, организационните и икономическите особености на
произвежданата продукция и се основава на вида на производствените операции, обема
и повторяемостта на произвежданата в предприятието продукция. В шевното
производство се използват три вида производства - единично, серийно и масово.
Формата

на

организацията

на

производството

е

начин

на

изграждане

на

производствения процес в пространството и осъществяването му във времето. Към
настоящия момент се използват три основни форми на организация - групова, поточна
и предметна. Най-широко приложение в шевните предприятия намира поточната
форма.
При тази форма на организация отделните производствени операции са напълно
синхронизирани. Разположението на работните места в пространството е предметнолинейно. Операциите са съчетани паралелно, с поединично или на транспортни
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партиди движение на полуфабрикатите. Операционният процес е силно диференциран
на малки и прости за изпълнение операции, които са синхронизирани с такта на
поточната линия.
При поточната форма на организация се прилага най-производителният метод тактовият. По този начин се съкращава общото време за обработка и броят на
полуготовите изделия се свежда до минимум. Като съществен недостатък на тази
форма на организация следва да се посочи и намалената гъвкавост на предприятието.
Поради тази причина много автори работят за повишаване на гъвкавостта на
производствената система, като прилагат различни методи.
Във връзка с горепосоченото, съгласно "Наръчника за управление на производството на
REFA", управлението на производствения процес се дефинира като "установяване и
управление на системна процедура, която да се използва за регулиране и интегриране
на всички фактори на производството и обслужването - от приемането на поръчка от
клиента до експедицията на завършените изделия". Съгласно дефиницията на ASME
(Американското общество на машинните инженери), управлението на производствения
процес е "процедура, която се прилага с цел планиране на производствения поток, за
производството на крайни продукти от суровини, междинна изработка и крайно
съединяване на продукти в един завод, следвайки правилния ред с ефективни средства,
както и за определяне на процедурни стъпки, изготвяне на план-графици,
разпределение на задачите и подтикване на работниците да изпълнят своите
задължения съгласно плана". Вижда се, че управлението на производствения процес се
описва по различен начин. Може да се каже, че първата дефиниция представлява
широка интерпретация на управлението на производствения процес, докато втората
посочва по- тясно значение, от гледна точка на предприятието. В едно производствено
предприятие втората дефиниция е основата на управлението на производствения
процес. В настоящата стратегия управлението на производствения процес се описва
предимно от тази гледна точка.
Производственият процес се дефинира като "човешка дейност за превръщане на
суровини, материали и полуфабрикати в готова продукция, чрез използване на
специфични умения и техники, необходими за този производствен процес". Резултатът
от тази дейност в шевното предприятие е производството на облекла. Целите, които се
преследват при производството в шевните предприятия са три: стабилизиране и
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непрекъснато подобряване на качеството (К) на произвеждания продукт, непрекъснато
повишаване на производителността, чрез намаляване на разходите (Р) и трето спазване на договорените срокове (С) за експедиция. Всички производствени
предприятия освен с производствената дейност са ангажирани също така и с търговска
дейност, извършвана от ръководството. Съчетаването на производствената и
търговската дейност има за цел създаването на добавена стойност. С други думи
рационализирането на производството означава преследване на целите К, Р и С. Това
може да се дефинира така: "да се произвеждат продукти с високо качество, при ниски
разходи и за кратко време".
Определящи стойности
К

Брой на дефектите на плата; разнотоние; точност на скрояване; брой на
скроените детайли, които е необходимо да се прекроят; относителен дял на
дефектните детайли; относителен дял на дефектните готови изделия;
относителен дял на рекламираните облекла и т.н.

Р

Процент на присъствие / отсъствие на работниците; относителен дял на
работниците с многостранна квалификация; ниво на квалификация; процент
на добавките за допълнителна работа; нормо време за производство на едно
изделие;

производство;

брой

на

артикулите,

които

се

произвеждат

едновременно; себестойност; продажби; размер на инвестициите за машини и
оборудване; размер на инвестициите за обучение (честота); количество на
дефектната продукция и т.н.
С

Брой на артикулите произвеждани в производствената линия; капацитет на
производствената

линия;

производствен

цикъл;

оборот;

незавършено

производство; размер на платените неустойки (колко често?), и т.н.
Таблица 6: Фактори, влияещи върху качеството ( К), разходите (Р) и сроковете за експедиция (С)

Много е важно специалистите да осъзнават, че тяхната роля не се ограничава само до
контролните функции. Четирите основни практически функции на специалистите,
занимаващи се с рационализиране на производството, са следните:
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- Управление на трудовата дейност. Тази категория функции обхваща в голяма
степен контрола на производството, качеството, сроковете на доставка, разчета
на производствения поток, оборудването и условията на труд, отсъствията и т.н.

- Обучение, трениране и развитие. Развитие и прилагане на уменията за машинна
обработка и управление на машините.

- Подобряване на работното място. Създаване на работно място, което мотивира
работниците и където те се чувстват удобно по време на работа.

- Усъвършенстване на трудовия процес. Откриване на различни проблеми и
тяхното решаване.


Ефективност

Ефективността е показател за качеството на индивидуалното изпълнение на работника
в контекста на цялостното производство. Ефективността може да бъде преценена въз
основа на начина, по който се работи, доколко той е плавен, енергичен, овладян,
хармоничен, сигурен, непроизволен, спокоен, уверен, ритмичен и без напрежение. За
целта е необходимо да се изгради структура на работната система в шивашкото
предприятие, която да даде представа за процесите в предприятието и тяхната
свързаност. На база на изградената структура, е необходимо да се формира стратегия за
организацията на работния процес, която да съответства на особеностите в
предприятието и да отразява специфичните характеристики на производството.


Структура на работната система

Изграждане структурата на дадена работна система обхваща главно следните дейности:

- анализ и структуриране на задачите на подзадачи (анализ на задачите),
- обединяване на подзадачите в пакет от задачи, които могат да се възлагат на
един човек или на група лица. (създаване на работни места и длъжности)

- определяне правомощията, необходими за изпълнението на задачите, както и
съответните отговорности за всяка длъжност,

- възлагане на задачите (заедно с принадлежащите им компетенции и
отговорности)

на

определени

лица

(разпределяне

на

задачите

или

окомплектоване на работните места)

- структуриране на взаимоотношенията между отделните звена (главно в
трудовите взаимоотношения, комуникацията и управлението)
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- обединяване работните звена в по-големи организационни единици (като
подучастък, участък или отдели и управления), т.е. изграждане на йерархична
стълбица (чрез паралелни или висши и нисшестоящи структури). Изграждането
на работните звена се назовава често с общото понятие синтез на работните
задачи.
Организацията на работния процес в рамките на дадена работна структура обхваща
следните дейности:

- анализ на цялостната производствена дейност или на по-големи работни
процеси и разделянето им на отделни фази (анализ на работния процес)

- обединяване на отделните малки по размер фази в по-големи, поверявайки
тяхното изпълнение на едно или повече лица

- подбор на работните средства и организиране на работните места,необходими за
изпълнението на всяка отделна задача

- разпределяне общия обем работа между отделните, подбрани за целта лица или
групи

- създаване на условия за най-безпрепятствено вграждане на нови или
усъвършенствани технологии в общия производствен процес, както и
обезпечаване на тяхното понататъшно действие.


Принципи за организация на производствените процеси

Принципите за организация на производствените процеси са основните положения за
подреждане и свързване на няколко работни места. Различните принципи на
организация се различават един от друг по начина на разчленяване на цялостния процес
в рамките на една или повече работни системи. Съществуват множество принципи.
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На графика 25 са представени едни от най-често срещаните, класифицирани в
зависимост от типа на работното място, съгласно методологията на REFA.

Графика 25: Принципи на организация на производствения процес, Източник: REFA



Критерии за оценка на принципите

Принципите на организация на производствените процеси могат да се оценят въз
основа на четири критерия:
1.

Структура съобразно мобилността

Елементите на производствената система, преди всичко предметите на труда, но също
така и хората и средствата за производство, могат да бъдатразположени стационарно,
т.е. на постоянно място или да се намират в движение, т.е. да са мобилни. Мобилността
на предметите на труда резултира предимно от възможността за тяхната преносимост,
която може да бъде ограничена от техния размер и/или маса (напр. инсталации,
едрогабаритни машини).
2.

Структура по място

Пространствената структура на работната система се определя предимно от:
мобилността на съставляващите я елементи, работното задание, последователността на
операциите, подготовката на предметите на труда и свързването с други работни
системи.
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Структура по време

3.

Времевата структура въздейства в значителна степен върху:


времето на технологичния пробег



експлоатацията на производствените средства



работното натоварване на персонала



материалните наличности в предприятието

Времевата структура оказва решаващо влияние и върху производствените разходи.
Времето на технологичния пробег обхваща зададеното време за изпълнение на една
работна операция или едно работно задание. То се състои от време за изпълнение,
междуоперационно време и добавъчно време.
По

принцип

най-голям

дял

от

времето

на

технологичния

пробег

заема

междуоперационното време. Практиката показва, че с въвеждането на високоефективни
форми на организация на материалния и информационния поток, както и на самия
процес, могат да бъдат разкрити значителни резерви за рационализиране на работата,
водещи до съкращаване времето на престоите и транспортните операции.
Съставът на времето за технологичен пробег зависи във висока степен от спецификата
на изделието и технологията на производство. Следователно, въвеждането на поусъвършенствани методи и начини на работа, както и/или автоматизацията на процеса
на обработване, водят неминуемо до намаляване времето на пробега.
4.

Структура според организацията

Абсолютно задължителна предпоставка за постигане на максимално кратък разход на
време за технологичния пробег на работния предмет, при запазена висока степен на
натоварване и равномерност в работата на всички производствени мощности, е
наличието на широкообхватен обмен конкретна информация, както и координирането
на работата на отделните организационни единици по време. Така например действията
по пренастройване на машините и организиране процесите свързани с обработката и
транспорта, както и наблюдението над тях, трябва да бъдат извършвани в съответствие
с работното задание (информация по съществото на работата) и при спазване на
заложеното в плана време за изпълнение на операциите (информация относно времето
за изпълнение).
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Организацията в производството

е подчинена на производствените цели и

регулативното изграждане на производствения процес.
Към производството спадат всички подразделения на предприятието, които участват
непосредствено в създаването на продукция (създаване на стойности), като напр.
техническата изработка. Към производството се отнасят освен това и онези сфери,
които способстват индиректно за осъществяването на продукта, като напр. развойна
дейност, снабдяване, гарантиране на качеството.

С организацията се преследва двояка цел: от една страна хуманизиране на труда, а от
друга повишаване икономическата ефективност на производството. Това налага
Инвестира във вашето бъдеще!

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

създаването на нормативни правила за изпълнение на работните задания. Последните
се характеризират с голямо многообразие, продиктувано от предназначението на
производството. Това обстоятелство от своя страна води неминуемо и до различия в
изискванията към организацията. Наред с това организацията трябва да бъде гъвкава и
да подлежи на непрекъснато усъвършенстване поради необходимостта от перманентно
пригаждане към променящата се ситуация в предприятието. Ето защо е целесъобразно
да бъде създадена достатъчно “еластична” нормативна рамка за производството, която
във всеки момент да дава възможност за адаптиране към променящите се вътрешни
и/или външни условия.
В следващите страници са представени основните, водещи методологии за преценяване
структурата на работната система и подобряване организацията на производствените
процеси, които са приложими за шивашката промишленост и имат съществен ефект за
повишаване качеството и производителността в сектора чрез мерки на микро
вътрешнофирмено ниво.
 Сравнение и оценка на работните процеси и системи и
изграждане на профили на качествата
При производствени задачи е необходимо от една страна най-подробно да се разгледа
човешкия елемент на проблема, тъй като повечето въпроси, разглеждани като чисто
специализирани проблеми, са съпроводени с проблеми в отношенията между
участващите лица или накърняване на потребностите на участниците. Тук се
причисляват:
-

действително или субективно усещане за липса на признание, недооценяване;

-

недостатъчно идентифициране със задачите, с продукта;

-

ръководните кадри не служат достатъчно добре за пример по отношение на
яснотата и проследимостта и задължителния характер на изявленията и
решенията.

-

условия на труд, обусловени предимно от неохота.

От друга страна, когато от емоционална гледна точка едно променено състояние е позадоволително от досегашната ситуация, то се приема добре от засегнатите лица и се
изпълва с ангажираност.
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Съгласно методологията на REFA, представите на човека (работника) за времето са
зависими от неговия опит, т.е. свързани са с броя и вида на събитията, който той е
преживял в рамките на определено време. Затова неговата работа може да се преценява
само на базата на сравнението.
Прави впечатление, че тези качества на човека са толкова по-силно изразени, колкото
са по-големи опитът и познанията му за съответния начин на работа. Освен това, те са
по-ясно изразени при този, който сам трябва да изпълнява работния процес, отколкото
при този, който като изучаващ само наблюдава. На база на тези наблюдения, REFA
предлага иновативен метод за сравнение и оценка на производствения процес в
шивашките предприятия.
Сравнението и преценката могат да бъдат съществено подобрени тогава, когато се
правят по отделни части. Затова целият процес следва да се раздели на относително
малки, прегледни части, за които поотделно да се преценят времената и накрая да се
сумират. Силно разчлененото сравнение и преценка има следните предимства:
1. Една ограничена област от работния процес може по-добре да се прегледа по
отношение на въздействащите й величини, отколкото един по-дълъг етап от
протичане на работния процес.
2. Докато при глобалната оценка допустимата грешка се отразява в пълна степен
на резултата, то при разчленената оценка това не може да стане. Тук съществува
и вероятността, че при наличието на много етапи на работния процес
неточността се изглажда частично в преценката на времената на всеки отделен
етап.
Тази REFA – стандартна програма за сравнение и преценка по-долу е онагледена чрез
таблица 7, като са отразени гореизброените методически указания:
1

Описание на работната задача
Определяне на целта на приложението на времето

2

Търсене на подобен обект на работа в сравнителната
документация

3

Сравнение на работните условия
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4

Изследване на отклоненията на обекта на работа

5

Изследване на отклоненията в отделните етапи на
работния процес

6

Установяване времената за допълнително прибавящи
се или за отпадащи етапи на работния процес

7

Определяне и сумиране на допълненията

8

Приложение на времето като необходимо такова

Таблица 7: REFA - стандартна програма за сравнение и преценка

Сравнението и преценката водят до толкова по-добри резултати, колкото е по-богата и
по-систематизирана сравнителната документация (виж стъпка 2 на REFA – стандартна
програма за сравнение и преценка). По-долу е представена една специална форма на
изобразяване и приложение на сравнителната документация, така наречения способ на
класифициране на времената.
Основа на този способ е таблицата за класификация на времената. По-долу е дадена
една такава таблица като пример.
Наименование на
видовете времена/
етапите от
производствения
процес)
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Долна граница в
минути

Средна стойност в
минути

Горна граница в
минути

4
10
18
36
60
90
150
210

2
7
14
27
48
75
120
180
240

4
10
18
36
60
90
150
210
270
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Таблица 8: Пример на таблица за класификация на времената

Хронометриране на работното време се дефинира като установяване на нормативи за
разход на време въз основа на измерване и анализ на текущите времена. То включва
описание на работната система и регистрирането на фактическите времена за отделните
фази от работния процес. Въз основа на анализа им се задават времена за всеки един
отрязък от процеса.
Времето за изпълнение на определено работно задание е възможно да бъде много
различно. Отделните работници изразходват различно количество време за изпълнение
на едно и също задание, дори при равни други условия. Това се дължи на различията на
техния производствен потенциал, формиращ се въз основа на различните им
способности и мотивация.
Начинът на изпълнение на работните движения може да се характеризира като: много
високо, високо, средно, ниско, много ниско постижение. Едно от нивата на
производителност има хармоничен, естествен и балансиран вид. Именно то се използва
от REFA.
Разликата във времето между подобни етапи от протичането на работния процес се
съблюдава чрез намаляване или увеличаване на вече установени в миналото стойности
на времето.Третираните процеси се наричат стандартни дейности. Тези стандартни
дейности се изобразяват на специални формуляри. Те се събират в каталог на видовете
времена. В общи линии той съдържа голям брой формуляри с много стандартни
дейности, които формират всеки етап от производството на продукта.Подреждането на
стандартните дейности по нарастващо основно време дава добра представа завидовете
конструктивни признаци или допълнителни частични задачи, които увеличават
основното време.
По този начин, става възможно планирането на производствения процес, както и
намирането на слабите звена в производството. Дори и в случаите, когато
предприятието е изправено пред абсолютно непозната ситуация (например изготвянето
на нов продукт) е възможно да се намерят критерии за сравнение, стойности, резултат
на дълъг опит и т.н., по които да се направи преценка за продължителността и
проблемите на технологичния процес. Това дава възможност да се идентифицират
проблемите на предприятието и да се проведат мерките за подобрение, посочени в
таблицата по-долу.
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Категория

Вид
дейност
Основна
работа

Оперативна
дейност
Спомагател
на работа
Обслужване
на
работното
място

Добавки за
допълнителна
дейност
зависеща от
естеството на
работата

Разполагане
иа
материалите
Смяна на
конеца
Записване
Неизправно
сти
Контрол
Поправки

Добавки за
допълнителна
дейност
зависеща от
организацията
на
производството
Добавки за
допълнителна
дейност
зависеща от
умората и
физиологически
фактори
Други

Предварите
лни
действия
Транспорт и
придвижван
е
Чакане
Умора

Елемент, който може да бъде подобрен
Процентът на оперативното време на машината трябва да се подобри
чрез стандартизация на работата или рационализиране на метода па
работа. Трябва да се използват по-усъвършенствани видове машини.
Спомагателните съоръжения трябва да се използва ефективно. Трябва
да се внедрят подходящи приспособления.
Трябва да се внедрят устройства за улесняване на спомагателната
работата с материалите. Трябва да се подобрят спомагателните маси и
устройствата за прихващане. Трябва да се разработи система за
обучение за работа с машините. Методът за подаване на материала
трябва да се усъвършенства.
Големината на пачките трябва да се увеличи. На работниците трябва да
се възлага по малък обем работа (с цел да се опрости работата,
възлагана на отделния работник). Работниците трябва да разполагат с
резервни шевни машини и ютии. Оборудването трябва да е монтирано
на предварително определените места.
Процесите трябва да са добре балансирани. Технологичната
последователност трябва да бъде стандартизирана. Стелажите за
подреждане на изделията и материалите трябва да са поставени на
предварително определените места. Трябва да сс използват
рафтове/стойки н маси за комплектоване.
Стелажите за конци трябва да са добре подредени. Метод за
осигуряване на конци.
Методът па записване па работата трябва да е опростен и
стандартизиран.
Превантивни мерки и поддържане на оборудвзнето в изправно
състояние. Трябва да се изпробва конеца, който ще бъде използван.
Трябва да се използва иглен конец. Как да работим с шевната машина.
Как да натискаме педала.
Стандартът за качество трябва да е ясно определен и нагледно
представен.
Обучение за работа. Как да даваме указания за работата. Система от
отговорности.
Обучение за работа. Как да обучим работниците. Писмени указания.
Система на отчитане.
Организиране на процеса. Оптимизация на подовия план. Големината
на преместваните пачки трябва да се увеличи.
Процесите трябва да са правилно балансирани един спрямо друг.
Процесите трябва да се усъвършенстват. Система за контрол на
незавършеното производство.
Контрол на здравето. Работна среда. Периоди за почивка. Климатична
инсталация. Шум. Осветление.

Физиологич
ески
фактори

Климатична инсталация. Контрол на здравето.

Неизпълнен
ие на
задължения
та

Занижено на чувството за отговорност. Разсейване. Отсъствие иа
ръководители. Пренебрегване на задълженията от страна на
началниците. Липса на управленска отговорност.
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Таблица 9: Мерки за подобрение според проблемните сфери в предприятието

Следващият етап от тази методология за оценка организацията на производствения
процес е съотнасянето на видовете работни дейности с качествата и уменията на
персонала. На база на направените измервания, оценката на слабите звена в
производството става възможна. На база на тази оценка, оптимизацията на работните
процеси трябва да премине през оценка на човешките ресурси с оглед ефективното им
използване. Профилът на качествата на работника се състои от описание на работните
системи, както и на анализите и количественото определяне на техните изисквания към
човека. Този метод се употребява главно при диференцирането в зависимост от
профила на качествата на заплащането, организацията на персонала и организацията на
труда.
Профилите на качества се различават при различните видове работа по вид, големина и
продължителност. Таблицата по-долу представя накратко видовете изследвани
качества, както и начините за тяхното установяване.
Видове профили на качествата

Знания

Образование
Опит,
способност
разсъждаване

Начини на установяване на
данните
Описани
по
определени
образователни планове
за Да се прецени броя на годините,
Количествено измерване

Сръчност

Ловкост на ръцете,
Повратливост на тялото

Количествено измерване

Отговорност

За собствената работа
За работата на другите,
За сигурността на другите

Общо описание, преценка на
възможните вреди и описание на
вероятността за появяването им в
отделни класи

Умствено
натоварване

Внимание,
Мислене

Измерване на продължителността и
честотата на поява, количествено
измерване

Динамична мускулна дейност,
статична
мускулна
дейност,
едностранчиво натоварване на
мускулите
Влияние
на Климат, прах, шум, вибрации,
околната среда заслепяване или недостатъчно
осветление
Физическо
натоварване

Измерване на продължителността и
честотата на появата, количествено
измерване
Сумиране на обемите и
продължителността
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Влага,
масла,
газове, пари

замърсявания, Класифициране
на
обема,
измерване продължителността и
честотата
Опасност от настинка,
Общо описание
Не добро защитно облекло,
опасност от злополука
Таблица 10: Видове профили на качествата според REFA и начини на установяване на данните

Оценката на качествата се прави чрез специален формуляр, където се обобщават всички
налични данни.
В заключение, ефективността на процеса на работа се постига единствено чрез
оптимално взаимодействие между човек, оборудване и продукт. Доколко това
взаимодействие е реалност в практиката, показва изследването и сравнението на
реалните показатели по време на работа.
При сравнението се изследват следните критерии:



Протичане на работата
Организация на работното място



Използване на производствените средства



Метод на работа/ ръчни дейности



Планиране и контрол на производството



Качество



Организация на транспорта



Производствена технология



Технология на преработване



Възможности за свързване между отделните работни места



Използване на компютър.

След анализа на реалното състояние на предприятието, резултатите се събират в
каталог със слабите места, коментират се и се разработват препоръки за подобрение.
Така се разработват реализируемите варианти за решения, които в крайна сметка да
бъдат въведени в предприятието.
Горепосоченият метод се базира на популярните методи за предварително определяне
нормата на време. Методите за Предварително определяне нормата на време (ПОНВ)
дават стойности на времето за работа или за движенията на части на човешкото тяло.
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По този начин се дава възможност да се определи нормата на време (нормо времето) за
дадена операция още преди започване на изпълнението на тази операция. Съществуват
различни методи ПОНВ, като най-използваните са WF - РФ (работен фактор) и МТМ (Methods - TimeMeasurement). И двата вида са разработени в Америка. В шивашкото
производство обикновено се използва МТМ. МТМ е "система от предварително
определени стойности за времето, която се използва за анализ на ръчните операции,
при които за всяко движение се задава стойност на съответното време, в зависимост от
естеството на разглежданото движение и условията, при които то се извършва".
 Планиране на производствения процес
Планирането оказва съществено влияние върху ефективността на работата в
производствения сектор. С планирането се цели снижаване на производствените
разходи за единица продукция, преди всичко посредством:


избор на подходящи материали, с оглед завършения вид на изделието и
евентуално неговото качество (планиране на материала),



избор на подходящи производствени методи и начини на работа, както и на
подходящи производствени средства (планиране на производствените средства),



изготвяне на пълна и ясно формулирана производствена документация
(планиране на информацията) и



определяне на частичните процеси и тяхната последователност (планиране хода
на производствения процес).

Планиране хода

Планиране на
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на раб. Процес

частичните
процеси
Планиране
на
персонала
Планиране на
капацитетите
Планиране
средствата
за произв

Задачи на

Планиране на

Планиране на

планирането

средствата

материала

Планиране на
информацията
Документиране
на резултатите

 Организация на работното място и ергономична работа
За оценка на организираността на работното място във времето и в пространството се
използват различни показатели, които могат се класифицират като частни и
обобщаващи.
Към частните показатели спадат:


Коефициентът на технологична специализациякспт;



Коефициентът на предметна специализациякспп;



Коефициентът на праволинейносткпрл;



Коефициентът на пропорционалносткппр;



Коефициентът на паралелносткпар;



Коефициентът на ритмичносткр;



Коефициентът на гъвкавост кг.

Диапазонът на изменение на коефициентите е от 0 до 1, като стремежът е към
получаването на стойност, по-близка до единица.
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Към обобщаващите показатели спадат интензивността и непрекъснатостта на
производствения

процес,

които

оценяват

комплексно

степента

на

неговата

организираност.
Организационните операции могат да включват една или повече неделими операции,
като групирането им се извършва по следните критерии:


Групирането на операциите по отношение на такта на поточната линия
трябва да е такова, че да се постигне ефективност на организацията 85% или
повече;



При организиране на производствената линия е необходимо да се следва
последователността на процесите, за да се избегнат насрещните движения и
кръстосани потоци;



При организиране на производствената линия е необходимо да се
организират максимален брой паралелни групи, които да работят успоредно
на работния поток;



Операции от един и същ вид се възлагат на един работник;



Отчитане на разработването на подовия план и създаването на добра връзка
между отделните работни места;



Вземане предвид уменията и способностите на работниците;



Отчитане максимално човешкия фактор, тъй като шевната работа е
предимно ръчна;



Изпълнението на основните операции да се възлага на най-опитните
работници;



Производственото натоварване на първата операция да е по-малко от това на
линията като цяло

Изпълнението на операциите от монтажните точки се възлага на работници, които са
стриктни и могат да преценят създадените ситуации;


Изпълнението на последната операция трябва се възлага на работник със
силно чувство за отговорност, тъй като чрез този процес се отчитат
резултатите от извършената работа за деня;



Работници, които отсъстват често не трябва да се поставят да изпълняват
основни операции;
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Изпълнението на лицевите шевове се възлага на работници, които
изпълняват равномерни и гладки шевове.

Въпросите за проектиране на работните места са обект на специално разглеждане и в
курсовете на REFA.
За да се постигне висока производителност, е необходимо операциите да се извършват
за минимално време. Това изисква висока скорост на изпълнение на операциите и
намаляване на излишните движения. Постига се чрез оптимизиране на траекторията и
постоянен контрол върху работата на работниците.
Шевната

линия

се

състои

от

работни

места,

разположени

в

определена

последователност. От съществено значение при формиране на нова производствена
линия за всяка поръчка са броя на операциите и техния вид, пропускателната
способност и наличния капацитет.
Основна задача е групирането на операциите и разпределението на работниците по
работни места, тъй като съществуват множество изисквания при обединяване на
операциите, и в същото време и възложените задачи трябва да са съобразени с
квалификационните умения на работниците. Неподходящо групираните работни места
водят до увеличаване на разходите за труд, производителността на технологичния
цикъл и ниска производителност .
Типичните проблеми, пред които са изправени производителите на шевни изделия са:
кратък цикъл на производство на артикулите, поява на тесни места и ниска
производителност.
За разрешаването на тези проблеми се използват различни техники за балансиране на
шевната поточна линия. Въпреки това, там където има значителен брой ръчни
операции, все още резултатите са незадоволителни.
За оформянето на гъвкаво протичащо производство, всички работни системи трябва да
са концептуално настроени за възможно най-много различни работни операции. Следва
да се определи, кой вид детайли ще се произведат в работната система. След това е
изгодно да се предприеме разделяне на големи и малки детайли или съответно
предварителна подготовка и съединяване. Индивидуалността на изделията обаче се
постига изхождайки от базовия модел, чрез използването на различни оформящи
елементи. Модното разнообразие се определя преди всичко от необходимите малки
детайли като напр. предни джобове, подсилени джобове, задни джобове и т.н. Към това
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се числят и модни и художествени елементи като капаци на джобове, марка, фирмени
символи. Оптимално организираните работни места (напр. увеличаване или намаляване
на работните плотове, допълнителни плотове, допълнителни апарати, щаплер и т.н.)
трябва да бъдат подредени от гледна точка на използваемост за повече цели, за да
осигурят високо разнообразие на модели в производството.
Следните принципи за организация на работното място трябва да се следват:


Всички приспособления и материали трябва да са поставени на предварително
определени места.



Материалите, инструментите и зоната на контрол трябва да са разположени
така, че да попадат в границите на нормалната работна зона и да са пред
работника.



Трябва да има наклонени улеи за транспортиране на детайлите. Освен това
посоката на предаване трябва да бъде определена по такъв начин, че да не се
налага работникът да вдига материалите или да променя посоката им.



Ако е възможно, да се използва гравитацията за придвижване на материалите.



Инструментите и материалите трябва да са подредени по такъв начин, че
работникът

да

може

да

ги

използва

в

съответствие

с

оптималната

последователност на движенията на тялото. Ако е възможно, детайлите за
следващия работен цикъл трябва да бъдат разположени близо до мястото, където
се оставят готовите детайли от предходния работен цикъл.


Осветлението трябва да е подходящо - по отношение на посоката и интензитета.



Височината на работната маса и на стола трябва да е такава, че двата лакътя да
са над масата и работникът да се чувства удобно - седнал или прав.



Столовете трябва да се регулират индивидуално за всеки работник, за да може
той / тя да седи в правилно положение.



Цветовете вътре в цеха трябва да успокояват работниците и да намаляват
умората им.



Температурата, влажността и вентилацията трябва да се поддържат на
подходящо за работниците ниво.

Едно организирано шевно работно място се отличава и с гъвкаво напаснато
производствено средство; т.е. производствените средства трябва да се съчетават с
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машинните приспособления. По този начин могат да се управляват и редица
допълнителни функции, които са директно свързани с шевния процес. Такива са преди
всичко автоматично изрязване на конеца, затежка в началото и края на шева,
приспособление за позициониране на иглата, верижен разделител.
Заради ефективността и подсигуряването на качеството трябва да се стремим към
използването на апарати за водене и подгъване, като механизми за подгъване, за кант,
за спъване на плат и многобройните предлагани ограничители за насочване на ръбове.
Тези приспособления при всички случаи служат за спестяване на ръчните дейности, за
осигуряване на качество и за улеснение при шиене. Използването на щаплер за малки и
големи детайли също е предимство за намаляването на ръчните дейности. По този
начин се редуцира непродуктивното време и с това се увеличава степента

на

използваемост на машината. Тези тривиални за днешното време предпоставки за
ефективно производство трябва да бъдат вмъкнати в изследванията, поради многото
различни условия в различните производствени страни.
При организацията на работното място е важно не само оформлението, но и подредбата
на работните места едно спрямо друго от гледна точка на гъвкавостта. В практиката все
още често се среща шевните машини да са наредени в дясната страна и да се работи с
конвейер, придвижван на ръка, или чрез складиране на определени места, но без
транспортни средства. От това произлизат следните недостатъци:
a) Индивидуалното взимане и поставяне на детайлите, които са за работа, трудно
може да стане.
b) Първият образец определя вземането и последвалата го ръчна работа с
материала за шиене. За елементи от организацията на работното място, които би
трябвало да бъдат подредени от ляво на работника, сега няма място.
c) Снабдяването на работните места с работа сега е изключително неудобно.
Пачките с детайли поради обстоятелствата се местят многократно, докато могат
да бъдат изработени.
За реализиране на гъвкаво производство, тези заварени в практиката форми на
подреждане на производствените средства без средства за транспорт са неподходящи и
затова следва да се отхвърлят. Трябва да се избегне работникът да извършва ненужни
действия с ръце, принуден от лошата работна обстановка.
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Трябва да се обърне внимание и на ергономичното оформление на работното място,
което трябва да е съобразено с полето на движения на работника. Това означава, че
размерите за височина на работа, височина на стола, поле на обхват и действия при
работа в седнало положение трябва да са така настроени, че човекът да работи удобно
без излишно да се изморява.
Гъвкавото производство трябва да даде възможност за бърза реакция срещу
променящите се условия на пазара. Затова работните места трябва да са така
подредени, че да могат да се използват индивидуално, а не в задължаваща
последователност, но следвайки потока от материали.
Подредбата за производствените средства за индивидуално снабдяване предлага
следните предимства:
a) Всяко работно място може да се зарежда индивидуално, без задължаваща
предварително зададена последователност.
b) Работното място може да бъде напаснато към съответните изисквания на
работната задача.
c) Оптимално свързване на работните места едно с друго се постига, когато
съответните елементи от организацията на работното място могат да се
използват едновременно и като транспортни средства и като депо за оставяне и
взимане на детайли. С това се постига интеграция между обслужване на местата
и складиране.
Във връзка с индивидуалното зареждане трябва да бъде изготвен работен план със
справедливи и международно признати времена. С това може да се постигне оптимално
балансиране на производствената линия според поръчката и производителността на
съответния работник. Също така трябва да се внимава за постоянното производство по
пачки, спазвайки принципа „Firstin – Firstout“ от началото до края.
Различните аспекти на понятието ергономична работа следва да имат предвид при
оценката за организационното състояние на дадена работна система. В случая е найрационално да се използва подходът на множество базиращи една върху друга фази.
Ергономичната работа не бива да вреди на работещите. Ръководният организационен
принцип трябва следователно да бъде защита от извънредно високи натоварвания.
Целта може да се достигне когато натоварването от работната задача и работната
обстановка не превишава индивидуалните способности на работещия. Твърде високи
Инвестира във вашето бъдеще!

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

изисквания могат да предизвикат специфични увреждания, както напр. обусловеното от
шумово натоварване увреждане на слуха, или изгаряне на кожата под действието на
силно топлинно излъчване. Задачи, които достигат границата на способностите за
възприемане или при които съществуват значителни затруднения при приемането и
обработката на необходимата за работата информация, могат да доведат до психически
и физически реакции.
Охраната на труда е задължителна при работа, организирана според последните
достижения на техниката, за да се избегнат опасности от злополуки, както и опасности
за здравето на работещите.
Работата трябва да допринася за съхранение на способностите. Предпоставка за това е
ангажирането на наличните качества и способността на работника чрез изискванията
на работното задание. Недостатъчното и едностранчиво натоварване трябва да се
избягва чрез подходящи организационни мерки; нужно е да има и възможност за
комуникация между колегите по време на работа. За да се чувства работещият като
субект на труда, е много важно той да е убеден, че може да повлияе на работния
резултат и че последният е показател за успеха и собствения му принос в работата. От
значение е също и информираността на работещите относно проекти, засягащи тяхната
сфера на дейност, за целите и състоянието на предприятието. При прости задания не
бива да се дават предварително всички детайли, а да се остави възможност за свобода
на действията, напр. при определяне последователността на отделни операции. По
възможност

трябва

да

се

поставят

пълни

работни

задания,

предполагащи

сътрудничество с други работници.Чрез включване на работещите в процесите на
планиране, засягащо тяхната сфера, както и чрез възможността им за влияние върху
организациятана работата, могат да се използват техните знания, за да бъде повишено
задоволството им от конкретната работа.


Метод „5С” (Сортирай, Стелажи, Стриктен, Среда и Самоконтрол)

Дейностите по "Петте С" не могат да се извършват само от проектантите или само от
работниците. Това са управленски дейности, които следва да се извършват с участието
на всички. Като цяло, дейностите по "Петте С" се извършват с цел постигане на
подобрения. Дейностите по "Петте С" оказват положителен ефект върху работната
атмосфера на работното място, защото се основават на метода на участие на всички.
Всички работници на работните си места си сътрудничат на една и съща основа ("Петте
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С"), разменят мнения, изпълняват задълженията си и действат като група. Освен това
работниците могат да изпитат и приложат на практика всичко, което е необходимо не
само при действията им като група за изпълнението на производствения процес, но и за
"управлението", "мотивацията" и "информираността по въпросите" чрез дейностите по
"Петте С", с цел подобряване на тези аспекти, които са пряко свързани с работата.
Стъпки "Пет С"
1.Използвай
"Сортирай"
2. Идеи за "Стелажи"

3. Бъди "Стриктен"

4. Поддържане
"Среда"

на

5. Стриктно спазване
на "Самоконтрол”

Идея
Сортирайте
и
отстранете
ненужните
материали
от
работното място.
Организирайте и подредете добре
материалите, за да може всеки
работник бързо да намери и да
вземе необходимото. Подредете
детайлите,
съгласно
последователността
на
използването им при изпълнение
на производствената операция.
Винаги стриктно поддържайте
инструментите и оборудването
чисти, за да бъде работното място
чисто и подредено.

Средства
Списък на нещата на всеки
работник: Игла, конец, калерче
и тн.
Използване на поставки
Конец, игла, приспособление
Спецификации, кройки,
шаблони

Поддържайте
всичко
се
придържайки
"Сортиране",
"Стриктен"

Създаване
на
правилник
съгласно
"Сортирай",
"Стелажи" и "Стриктен"
Изготвяне на списък на
съоръженията
Облекло
Превантивни мерки
Отчети,
комуникация,
консултации, поздравления
Отчитане
на
отсъствията,
закъсненията и напускането
преди края на раб. Време
Смяна на възложената работа,
подпомагане
на
други
операции.

среда, в която
вижда
ясно,
се
към
"Стелажи"
и

Работниците трябва да бъдат
обучени да се самоконтролират за
изпълнение на предварително
зададени
дейности
по
предварително определен начин.
Спазване на правилата, създадени
в групата.

Работно
място,
столова,
гардероб за персонала
Преди включване на шевната
машина и след привършване на
работата
Осветителни тела, климатик

Таблица 11: Етапите на дейностите по "Петте С"

2. Повишаване на качеството – водещи методологии и добри
практики
 Използване на рационални методи за обучение с цел
повишаване на качеството
Повечето от операциите в шивашките дейности се осъществяват чрез взаимодействие
между хора и машини. В този смисъл развитието и обучението на персонала е една от
най-важните дейности на проектанта при рационализирането на производството. Счита
се, че при системите за производство на малки партиди от разнообразни артикули и
модели е необходимо да се използват работници с широка квалификация, владеещи по
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няколко операции. Използването на добър метод на обучение, който да осигури добро
възприемане на преподавания материал е необходимо условие в процеса на обучение.
Обикновено работниците се обучават, за да придобиват знания и умения да изпълняват
нови операции, в моменти когато недостигат работници за тези операции. Необходимо
е да се осъществи връзката между работата и работника, за да се отговори на нуждите в
съответния момент. Това обаче представлява едно временно решение. Един такъв
недалновиден начин на обучение може да възпита навик у работниците да се въздържат
от оказване на помощ на другите работници, както и да доведе до увеличаване на
незавършеното производство, прехвърляне на причините за дефектите върху другите
работници или зависимост от индивидуалните умения на работниците.
Разнообразието на условията в шивашката индустрия позволява само в малко случаи,
един работник дълго време да извършва една единствена операция. За ръчната работа с
детайла за шиене се използва систематика от шевни методи, която свежда използваните
в практиката шевни методи до три основни. Използването им има предимството, че
всички работници, които извършват една и съща операция, могат да я вършат еднакво
добре. Тук е важно методите на работа да бъдат зададени от технолога в зависимост от
операцията. Не би трябвало на работниците да се оставя сами да решават как да
извършват дадена операция, защото по този начин не може да се постигне изравняване
на производителността на не толкова добрите работници с добрите. След като се
анализира работата, която трябва да бъде извършена, е необходимо да се проучи
начинът на обучение, чрез който работниците ще придобият необходимите умения.
Когато става въпрос за "обучение" и "трениране на работника", проектантът ще трябва
да установи кой от следните три елемента липсва на всеки един от работниците:
поведение, знание, умение.
Нарастващото текучество на персонала и понижаващото се качество стоят в
центъра на вниманието на шивашката промишленост не само към настоящия
момент. Високите разходи за обучение на персонала, престоите в производството и
свързаните с тях загуби и влошаване на качеството играят важна роля. Поради
това към настоящия момент особено голямо значение се придава на обучението за
методите.
Само по себе си, изхождайки от състоянието на пазара на труда, за всяко предприятие
съществува задължението за запазване на наличната работна сила при всякакви
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обстоятелства и третиране на новопостъпилите работници още от първия работен ден
по такъв начин, че да се обезпечи тяхното интегриране в работния колектив като негови
постоянни членове. Статистиките за текучеството многократно показват, че още през
първите седмици се появява текучество на новите работни места. Този факт се дължи
не само на шивачките, но и на несправянето с проблема от страна на предприятието.
Тук с особена яркост се откроява значението на обучението за методите (инструктаж за
работа). В шивашките предприятия производството се осъществява с работници почти
изцяло от женски пол, които нямат никакви предварителни знания и чието обучение се
провежда набързо.
Обобщавайки може да се отбележи, че два са основните момента, които ясно определят
значението на инструктажа за работа:
1. високата степен на текучество
2. високият процентен дял на необучени работници.


Дефиниция на инструктажа за работа, респ. обучението за методите

Ясна и обширна формулировка на понятието дава REFA:
„Инструктаж за работа е процесът на развитие на обучаващия се, който се поощрява,
когато знаещ и можещ се стреми да предаде на подходящ необучен работник основни
знания и умения и да повиши неговите стремеж към постижения, радост от носенето на
отговорност и съзнателното отношение към качеството, а именно по методичен начин,
до постигане на такава степен на реализиране на задачите от страна на обучаемия, от
която той сам, чрез самостоятелно, контролирано упражняване, може да достигне до
цялостно овладяване на работата.“
Обучението в предприятието може да обхваща три възможности:

- придобиване на нови знания,
- придобиване на допълнителни знания,
- преквалифициране.
При всяка една от трите, степента на обучение е различна. Придобиващият нови знания няма
никакви познания, придобиващият допълнителни знания може да стъпи на вече налични
знания и да ги доразвие, а преквалифициращият се трябва да научи нещо ново, но вече
познава изискванията, които се предявяват към работника в предприятието.
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Следователно, при обучението за методите трябва да се вземат предвид горните три степени
на обучение. Поради това обучението за методите се подразделя в три етапа на обучение:
A. първоначално обучение,
B. програма за обучение в нива за обучение за постигане на нормална
производителност,
C. обучение за постигане на висока производителност.
По нататък тези етапи ще бъдат разгледани по-подробно.
A. Първоначално обучение
Кои групи хора се обучават тук?
В програмата за първоначално обучение се подготвят служители, които досега никога не са
сядали пред шевна машина, без значение дали става дума за стажанти, обучаващи се,
домакини или хора от други отрасли на промишлеността. Налице е обучаване в нова
материя.
Към какво се стреми първоначалното обучение?
На първо място трябва да се посочи предаването на общи способности и умения за шиене.
Говори се за обучение по техника на шиене. По-нататък се предават знания за машините,
помощните средства и материалите. Краят на това обучение трябва да подготви курсистите,
без колебание да взимат участие в следващото ниво от програмата за обучение.
След като е разяснено, какво се цели да се постигне, провеждането на първоначалното
обучение може да започне. Като най-важно трябва да се спомене, че обучението не трябва да
бъде твърде теоретично. Трябва да се тръгне от шиене на криви и кръгове и да се премине
повече към практически упражнения. Продължителността на обучението не трябва да
надвишава 10 дни. Съдържанието на първоначалното обучение може да бъде обобщено в
следните точки:
Обучение по шиене в 7 раздела
a) Шиене на видове шевове без конци,
b) Упражнение за шиене върху плат с и без конци,
c) Зашиване на 2 еднакви вида парчета плат (30 до 40 см дълги) гладко едно за друго,
началото и края се усилват със шев, конците се отрязват точно,
d) Зашиване на леко извит шев, началото и края се усилват със шев, конците се отрязват
точно,
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e) Зашиване на парчета плат с различно качество на материята гладко едно за друго, без
перфориране на платовете, усилване с шев и отрязване на конците,
f) Зашиване едно за друго на ¾ см широки парчета плат и едновременно с това
вмъкване на ½, 1, 1 ½ см ширит в 1-вата до 2-рата и 3-тата трета,
g) Достигане до ниво на практически, използваеми дейности (завършване на странични
шевове, шевове на ръкавите, джобовете и т.н.).
През обучението по шев в раздели шивачките трябва да се научат, да им се покаже и обясни
следното:
1. трениране на сръчността (евентуално упражнения на пръстите),
2. гимнастика за изравняване,
3. проверка на качеството,
4. упражнения за време,
5. самокритика,
6. машинознание,
7. материалознание,
8. записване на производителността.
Б. Програма за обучение в нива
Целта на програмата за обучение в нива е възможно най-бързо да обучи за дадено работно
място работна сила, която има познания в областта на шиенето, така че тя да достигне една
нормална производителност. Предимствата са по-малко разходи за фабриката, бързо
внедряване в производството, а за работната сила – възможността да спечели бързо пари.
След научните методи в училището за шивашка техника в Ашафенбург, продължителността
на обучението за дадено място в производството за съответно зададено време може
значително да бъде намалена. Счита се, че за дадено място зададеното време е 2 – 4 мин., а
времето за обучение е 2 – 4 часа, т.е. работна сила, която досега не е работила на такова
място, може след 2-4 часа да изпълнява тази работа със 100%-ва производителност. Тя е
достигнала темпото и сръчността. Тази производителност по-късно отново ще спадне, но
въпреки това на първия ден от обучението ще бъде 60-70% средна стойност. Тези успехи не
идват от само себе си. Този метод от четири нива е приложен от американската TWI –
система.
Четиристепенен метод при инструктирането за работа
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Целта е работещият човек да достигне възможно най-висока производителност при нужната
интензивност и по възможност при голяма активност.
За да бъде постигната тази цел, при инструктирането в работата трябва да си послужим с
изпитан и използваем метод. Този годен за ползване метод не е нито способът на говоренето,
нито способът на показването, а това е четиристепенният метод.
Този метод следва да бъде обяснен по-подробно.
Първа степен:Подготовка на обучавания за инструктаж
Както при всеки методически подход, така и при инструктирането за работа определяща
роля за неговия успех има създаването на външни и вътрешни предпоставки. Външната
подготовка от една страна се базира на задълбоченото занимание с преподаваната материя, а
от друга страна – на необходимите при инструктирането предмети, суровини, материали за
провеждане на упражнения, средства за производство и работни места. Под вътрешна
подготовка трябва да разбираме правилното насочване на обучавания към процеса на
инструктиране.
Втора степен:Представяне на работата от страна на инструктора
При представянето на работата от страна на инструктора трябва да бъде постигнато
следното: обучаваният следва де се запознае с работата и нейното изпълнение, да разбере
какво трябва да върши, как да се държи и защо точно по този начин, да е запознат отблизо с
осъществяваната от него дейност, за да се доведе до успешен завършек първия
самостоятелен опит. Подходът и начинът на действие на инструктора съответства на тази
цел при втората степен. При тройната цел се различават три вида представяне.
Първи вид представяне: Показване нагледно и разясняване какво се случва.
Втори вид представяне: Показване нагледно с разясняване и обосновка какво, как и защо
така се случва това.
Трети вид представяне: Назоваване на учебните сегменти и подчертаване на основните
моменти.
Трета степен: Реализация от страна на обучавания
При третата степен обучаваният се задължава сам да изпълни вече представената и обяснена
работа. Тук също различаваме – в зависимост от видовете представяне при втората степен –
три вида реализация.
Първи вид реализация: Опитване
Втори вид реализация: Подражаване с разясняване и обосновка на основните моменти
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Трети вид реализация:Назоваване на учебните сегменти и подчертаване на основните
моменти
Четвърта степен: Приключване на инструктажа
Според определението за инструктирането за работа фазата на упражняване не се отнася до
инструктажа в строгия смисъл на думата. По време на фазата на упражняване обучаваният
се опира на преподадените му знания и умения, за да може постепенно самостоятелно да
усвои и да навлезе в работата, но като се намира под надзора на инструктора.
При анализиране на четиристепенния метод са използвани две нови понятия, а именно
понятието „учебен сегмент“ и понятието „основен момент“. В тези два пункта се крие
тайната на даден успех за учене. Но какво представлява учебният сегмент? „Учебният
сегмент е последователен и логичен раздел от работата, която следва да бъде усвоявана. В
процеса на работа. този раздел представлява значителна крачка в посока към нейното
завършване “.
Следователно по време на подготовката даден учебен сегмент се изучава съгласно
четиристепенния метод, т.е. най-напред е процесът на показване и обясняване, а след това
обучаваният бива оставян сам да направи опит съответно да упражни този учебен сегмент
дотогава, докато започне да го изпълнява автоматично. Това означава да владее съответния
сегмент така че да е в състояние да извършва работата, без да се налага да размишлява върху
нея. Когато даденият учебен сегмент е научен, следва преминаване към следващия.
Спомагателни средства при разясняването са основните моменти, защото те дават указания
за неща, които трябва да бъдат направени или обмислени, на които инструкторът трябва да
наблегне при представянето, а обучаваният трябва да съблюдава при изпълнението, т.е. в
крайна сметка следва да се вземе под внимание техниката на хващане и тя трябва да бъде
обяснена.
Подготовката се състои в това, че на обучавания се разяснява един учебен сегмент и той го
упражнява дотогава, докато бъде в състояние да го изпълнява автоматично. Веднага след
това е ред на втория учебен сегмент, после на третия и т.н. В края на тази постепенна
подготовка обучаваният е усвоил работата, но само като отрязъци. Трябва да се усвои и
преминаването от степен в степен. Това става при така нареченото упражняване на
работни цикли.
Целият работен цикъл представлява един от главните пунктове за контрол върху цялостното
обучение. При това упражняване всички степени протичат в правилна и смислена
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последователност. Ако шивачката е в състояние да изпълни работния цикъл гладко и
безпроблемно, постигайки съответното качество, тя преминава към следващата степен на
обучение, към така наречените упражнения за издръжливост и постоянство.
След като шивачката е овладяла работния цикъл, нещата при работата опират вече не само
да постигане на качество, но и до постигане на производителност, т.е. в тази фаза
обучаваният най-напред получава определена работа съобразно зададено време. След като
първият комплект или първите три части са готови, резултатът от обучението може да бъде
определен според зададеното и изразходвано време.
Помощно средство на тези програми за обучение в нива е анализът на работата.
Предимствата при подразделяне на работата са:
1. Равномерна подготовка на всички обучавани.
2. Равномерна подготовка дори и тогава, когато обучаващите са няколко.
3. Посредством различните мнения на обучаващите относно възловите моменти се
полагат основите за организация на работата.
4. Обучаващите трябва да се откажат от тайните си рецепти и да ги предадат на
общността.
5. В случай, че обучаващият смени предприятието, ще бъде по-лесно да се намерят
нови хора за тази длъжност.
6. Предпоставка за четиристепенния метод.
7. Системен инструктаж – по този начин се улеснява процесът на учене.
8. Обучаващите си изясняват трудностите в работата и могат да насочат вниманието си
в тази посока.
9. Предимство за Refa-специалиста при оценяване на коефициента за производителност
на по-късен етап.



Възможности и указания за повишаване на производителността:
1. Провеждане в продължение на няколко седмици, интензивно, аналитично
обучение за методи, чрез което поетапно да се изгради и затвърди качеството,
производителността и издръжливостта;
2. Създаване на по-обширен работен ресурс на всяко работно място, за да се
предотвратяват времена на изчакване;
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3. Индивидуално оформяне на работния процес;
4. Опростяване на конструкцията на моделите при запазване на вида и качеството;
5. По-благоприятно комплектоване на формите в производството, още на етапа на
подготовката за работа;
6. Тестване и избор на средствата за производство с най-висока производителност
с оглед размера на производството;
7. Ежедневно наблюдение на хода на производителността, и най-вече по време на
обучението за постигане на производителност;
8. Поставяне на графики за производителността (представяне на очаквания) на
всяко работно място;
9. Ежедневно предаване на информация на работниците (само в края месеца е
твърде късно) за тяхната производителност, възнаграждение и качеството на
работата им.
След като са показани различните възможности на инструктаж за работа и респективно
на обучението за методи, като обобщение следва да бъде онагледен разумния начин за
обучение, изхождайки от една работничка, която никога преди не е сядала пред шевна
машина, и която следва само да бъде обучена на конкретно работно място.
1. Първоначално обучение.
2. Изготвяне на подразделянето на работата.
3. Изготвяне на програмиран план за обучението.
4. Начало на инструктирането.
a)

Отнемане сковаността.

b)

Именоване на работата.

c)

Събуждане на интерес.

d)

Правилно разполагане.

5. Нагледно показване от обучаващия на методите, обяснение на учебна стъпка
№1, какво, как, защо.
6. Изискване обучаващият да повтори учебна стъпка № 1 неколкократно, с
обосноваване и докато постигне автоматично изпълнение на работата.
7. Контрол на частите и евентуално разшиване и ново зашиване от обучаемите.
8. Точките 5, 6, 7 се повтарят последователно до приключване преподаването и на
последната учебна стъпка.
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9. Упражнения за работен цикъл.
10. Упражнения за издръжливост.
11. Обучение в последващо ниво.
 Въвеждане на оптимални транспортни средства и подов план
с цел повишаване на качеството
Функцията на вътрешно-производствения транспорт е осигуряването на оптимална
свързаност на работните места едно с друго. Това е важна предпоставка за
икономическото приложение на разделението на работата. Предимство е, ако
определени елементи от организацията на работното място могат едновременно да се
използват и като транспортни средства, и като място за оставяне и взимане на детайли.
По този начин се постига интеграция между наличното място и складирането, която
също е в полза на оптималното производство. Предпоставка за това е тези елементи да
бъдат подвижни, а не стационарно закрепени. Същото транспортно средство следва да
се използва последователно във всички фази на производството.
За организирането на оптимално протичане на транспорта се предлагат различни
транспортни средства за различните видове продукти.
Те се напасват към съответните работни задачи и могат да бъдат въведени в употреба.
Важно е обаче, при смяна от едно транспортно средство към друго, да не възникне
ненужна ръчна работа, както и смяната да се извърши на точното място.
По принцип в производството се използват т.нар. транспортни колички с пачки, които
са последователно номерирани, а цветното означаване на номерата дава възможност за
контрол на протичането.
До известна степен тези колички са оборудвани с различни стелажи, в зависимост от
вида продукт.
При производство на панталони най-често се използват колички с щипки за пачките
(производство на водопаден принцип), а след затварянето на страничния шев –
подвижна висяща система за производство.
При саката се работи с колички с пачки, а след затварянето на страничния и раменния
шев се използват малки подвижни щендери за дрехи.

 Подов план
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Подовият план е в тясна връзка с различни въпроси в цялостния производствен процес
в предприятието - като се започне с приемането на материалите и се свърши с
експедицията на готовите изделия. Подовият план обикновено включва три основни
фази: "Избор на място за шивашкото предприятие", "Подов план на фабриката генерален план" и "Подов план на работните помещения - Разположение на машините и
оборудването". Планирането на подовия план обръща особено внимание на звената,
където се извършва основната производствена дейност - разположението на шевните
машини за съответната производствена система, след което се разглежда подовия план
на фабриката т.н. генерален план и избора на място за създаване на фабрика.
Проектантите често мислят, че промяната на подовия план е най-важната част при
рационализирането на производствената дейност. Подовият план - разположението на
машините обаче трябва да се възприема единствено като "видима форма на различните
планове за рационализиране". На практика "промяната на подовия план" може
директно да повиши производителността на труда (броя на произвежданите изделия)
или да подобри значително ефективното използване на площите. Важно е да се направи
анализ на "производствената система" (напр., на разделението на труда, транспортните
системи, метода на транспорт и т.н.), която определя вида на подовия план, описани погоре, както и да се осъзнае факта, че "подовия план" означава подреждане на наличното
пространство, което дава конкретен израз на резултата от проектирането на
производствената система. Въпроси, които следва да бъдат проучени:
-

Условия свързани с вида на произвежданите изделия

-

Метод на смяна на моделите

-

В какъв вид се транспортират

-

Съхранение на полуготовите изделия и мястото за съхраняването им

-

Използвано оборудване

-

Броят на различните видове продукти, броят на човеко-часовете, размерът на
партидите съгласно приетата поръчка, разнообразието на моделите, нивото на
отклоненията в моделите за период от една година.

-

Организация на индивидуална основа, организация на групова основа,
организация на технологична основа, организация по вид машини - на
предметна основа

-

Цялостна промяна, постепенна промяна
Инвестира във вашето бъдеще!

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

-

На бройка, на пачки, на детайли от дрехата

-

Ръчно подаване, улей между масите, конвейер

-

Незавършено производство (между работниците); завършени детайли между
работните групи, незвършеното производство между цеховете; брой на
незавършените изделия или продължителност на работния цикъл

-

Видове, брой и методи на съхранение - маси, единични рафтове и стелажи.

-

Автомати, автоматични машини, специални машини, универсални машини,
приспособления и притискащи крачета.

 Цел на подовия план
Ако производствената система бъде внедрена преди да е направено подробно
изследване на подовия план, производителността на труда ще падне, поради загуби от
транспорта. Неподходящият подов план ще увеличи допълнителната работа, не само за
пренасяне на обработваните изделия, но и във връзка с преместването на работниците,
подреждането на изделията в бригадата и преподреждането на детайлите по работните
места. Освен това, неправилното подреждане на детайлите по работните места,
предизвикано от подовия план, ще доведе до загуби при движенията за "вземане и
разполагане", което ще се отрази на производствения поток в неизпълнение на
изискванията на поточната линия (необходимостта производството да бъде плавно и
ритмично).
Това означава, че целта на подовия план е да се реализира "целта на система", за която
производствената система е планирана в условията на реално производство въз основа
на подовия план на оборудването и други условия. Освен това е необходимо да бъдат
взети предвид и следните принципи на подовия план:

- Изделията трябва да се преместват на възможно най- малко разстояние.
- Работниците трябва да изминават възможно най-малко разстояние.
- Разстоянието на предаване на информацията трябва да е минимално.
- Възможността за внедряване на подовия план непременно да бъде отчетена.
- Разположението на машините трябва да е такова, че да е възможно с един поглед
да се провери визуално всеки детайл на кой етап на обработка се намира.
(Машините трябва да са добре подредени.)
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 Използване на компютри за планирането и управлението на
производството с повишаване на качеството
За тази цел за всички извършвани в предприятието операции трябва се засичат и
каталогизират съответните нормовремена. Едновременно с това трябва да се
систематизира модното разнообразие и детайлите на изделията да се класифицират в
модулен принцип на база производствено-технически предпоставки.
Съставената база данни се въвежда в компютъра и посредством ежедневно измерени в
предприятието

данни

се

извършва

съответното

планиране

и

контрол

на

производството.
Системата за планиране и контрол на производството преминава от управлението на
базата данни, през съставянето на работния план и плана за разпределение на работните
задачи до ръководене на персонала посредством гъвкава бонусна система, както и до
контрола на протичане и следенето за проблемни места и на капацитета.
По-долу са описани най-основните точки от гореописаната система за повишаване на
качеството:
a) Рационални методи на работа и шиене
-

Отпадане на връзването и развързването на пачките

-

Кратки пътища (при взимането и оставянето върху количката, съответно плота)
Дисциплина при полагане на детайлите, удобно за взимане при следващата
операция

-

По-малко времена на изчакване чрез балансиране и натиск върху линията

-

Равномерни големини на пачките

-

Оптимални методи на шиене

b) Подобряване на организацията чрез гладко полагане и закачане на детайлите, а с
това и по-малко усилия при крайното гладене.
c)Гъвкавост при смяна на модели (Резервни машини са интегрирани в поточната линия
и могат директно да се използват).
d)Натиск при протичане "Firstin - Firstout”, специално означение на транспортните
колички с цветни номера за спешните поръчки.
e)Кратко време на протичане - 3 – 5 работни дни, в зависимост от броя на шивачките.
f)Изчисляване на дневната продуктивност на всеки служител и група.
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-

Индивидуална бонус система за работниците.

-

Постиженията на групата се определят от продуктивността и качеството.

g) Прегледният работен процес се контролира по-лесно.
h)Въвеждане на оптимални методи за преработка.

 Управление на качеството
Докато създаването на качествена продукция обхваща всички действия в процеса на
производство и се изпълнява само от производството, респ. от междинните майстори,
където обучението в методи на шиене играе голяма роля, то контрола на качеството
цели проверка на произведеното и поддържане на информация за качествените
характеристики на продукцията. Това звено стои извън самото производството, но е
свързано неразривно с него. Поради това, производственото ръководство носи
изключителна отговорност както за количеството на продукцията, така и за нейното
качество.
Съвременният качествен контрол се прилага не чак при крайния продукт, а започва с
осигуряване на качеството още от кроялната и шивалнята. Той се опира на познанията
от “математическата статистика” и подхожда най-добре за представяне на контролната
дейност в съвсем друга светлина. Той почива на обективното и прегледно обхващане на
качествените признаци на даден продукт посредством дефинирани случайни проби и на базата на познати закономерности - позволява да се направят радикални заключения
относно качественото състояние на съвкупността и базата на нейното възникване.
 Качествен контрол – етапи и критерии
Съгласно добрите практики в шевното производство, процесът на качествения контрол
при производството на облекло се състои от следните пет етапа:
•

I етап - проектиране на търговски качествени изисквания към готовото изделие.
Те са естетични изисквания за удобство и издръжливост при носене;

•

II етап - проектиране на качествени изисквания за материалите, необходими за
постигане на търговските качествени стандарти, определени от първия етап;

•

III етап - проектиране на качествени изисквания към производствените процеси.
Изискванията могат да бъдат към машините и съоръженията, квалификацията на
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работниците, методите на работа и оформянето на работните места, необходими
за достигане на определените в I и II етап качествени стандарти;
•

IV етап - организиране и провеждане на контрол на материалите, за да се
провери дали отговарят на определените в II етап качествени изисквания;

•

V етап - организиране и провеждане на контрол на производствените процеси,
за да се провери дали се изпълняват създадените през III етап качествени
изисквания.

През първите три етапа на качествения контрол се разработват стандарти,
съответстващи на търговските качествени изисквания.
 Качествени изисквания към готовото облекло
Към естетичните изисквания се отнасят размерите на облеклото (форма, големина на
детайлите, вид на лицевия плат (драпируемост, опип, цвят, повърхност на плата) и вид
на другите материали.
 Изисквания за удобство и полезност на готовото облекло
Тези изисквания имат функционално предназначение, изразено чрез удобството и
полезността на облеклото. За различните видове облекла се контролират различни
обмерни данни.
 Изисквания за устойчивост на готовото облекло
От тези изисквания зависи продължителността на експлоатация на облеклото. Те се
отнасят до броя обличания и почиствания, които ще понесе облеклото при дадени
условия, преди да се променят първоначално стойности на показателите.
Върху степента на устойчивост влияят следните фактори: използваните суровини,
прилаганите производствени процеси, желаните размери на облеклото. Стойностите на
показателите се определят от силата за „отваряне" на шевовете, здравината на шевовете
на опън и на претриване.
 Качествени изисквания към материалите
Установените търговски и качествени стандарти са в основата на определянето на
качествените изисквания към материалите. Естетични изисквания към материалите се
определят от дизайнерите в шевното предприятие. Поставят се изисквания към
помощните и спомагателните материали - хастари, подлепващи материали, конци,
копчета, ципове, метални и пластмасови аксесоари.
 Качествени изисквания към производствените процеси
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Поставят се изисквания към операциите, работните места, и метода на работа.
Работното място, където се изпълнява дадена операция, трябва да съдържа изисквания
към основното оборудване, спомагателните съоръжения и различните приспособления,
необходими за правилното протичане на производствения процес. За да се изпълни
качествено дадена операция, на всяко работно място трябва да бъде предвидено място
за разполагане на пачките преди и след обработване, на детайлите преди, по време на и
след шиене. От изследванията до момента се установява, че при неправилен метод на
работа не се постигат предписаните качествени изисквания към дадената операция.
Най-общо изпитването на качеството на продуктите в шевните предприятия се
извършва при: входящ, междуоперационен и изходящ контрол. Качествен контрол се
извършва върху материалите, детайлите, елементите (възлите) и готовото изделие и
върху състоянието на машините и екипировката.
 Входящ / Начален контрол
Входящият контрол се прилага на суровините и започва веднага след получаването им
в шевното предприятие. Той се извършва на два етапа - приемателен контрол и
лабораторен контрол. Приемателният контрол започва преди материалите да постъпят
в склада. При него се измерват широчината на всеки топ плат, масата и дължината му,
дефектите по плата, отклоненията в цвета и разнотонието. Целта на този етап от
входящия контрол е да се отделят материалите с очевидни дефекти, без да се налагат
лабораторни изследвания.
При лабораторния контрол се контролират показатели, които не могат да се
контролират по време на приемателния контрол. В лабораторията се контролира
партида по партида според договорените изисквания за състав, естетичност, здравина и
удобство. Изискванията за състава се отнасят до съдържанието на влакната, гъстината и
апретурата. Другите изисквания се отнасят до свойствата на плата - свиваемост,
устойчивост на цвета, хидрофобност, устойчивост на претриване, пилинг, сила на
раздиране, разнищване на краищата, здравина на шева, накъсване на нишките,
набиране при шиене, мачкаемост и устойчивост на размерите.
 Междуоперационен контрол
За да бъде успешен междуоперационният контрол трябва да се извършва на три нива работник, междинен контрольор и бригадир. Основата цел е да се наблегне на
предотвратяване на дефектите, за да се сведат те до минимум при крайния контрол.
Инвестира във вашето бъдеще!
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Необходимо е да се направи проверка на състоянието на машините, размера на иглата,
грешки, възникнали при изработването на шева, грешки при размерите на детайли,
проверка за несъответстващи детайли при кроенето, за неправилно поставяне на
подлепващи материали и за прегънати или смачкани детайли.
Работникът трябва да спазва всички изисквания съобразно разработените качествени
стандарти и едновременно с това да контролира извършените преди него операции.
Междинният

контрольор

проверява

качеството

на

изработените

детайли

непосредствено на работното място. Бригадирът извършва проверка на качеството на
работните места. Основното предимство е предотвратяване на голямо количество
произведени изделия.
 Изходящ / Краен контрол
Крайният контрол включва проверка на обмерните данни и прилягането на облеклото
към тялото. Организацията му зависи от вида на произвежданите изделия и
показателите, които се следят. Експедират се облекла, на които обмерните данни са в
допустимите граници.
Установяването на качеството би трябвало да се състои от следните четири точки:
1. Минимални предписания по изработката, които заедно с
2. Описанието на модела и
3. Спецификацията установява задължителната изработка.
4. Подробните указания по качеството - по операции и отдели.
Минималните предписания за изработка дават начална точка за производството на
даден продукт във възможно най-постоянно качество. На тези предписания трябва да
отговаря както собственото производство, така и продукцията на външни (сателитни)
производители. При закупуването на готови стоки трябва да се направи опит да се
въздейства върху производителите по такъв начин, че те задълго да спазват
представените им предписания. Минималните изисквания за изработка (МИИ) трябва
да се разработят съвместно и за участъците снабдяване, разработка на модели, мострен
участък, производство, приемане и пласмент. МИИ по принцип са валидни за всички
произвеждани части (детайли). Ето защо отклоненията могат да се установят само
посредством Описанието на модела. Това означава, че в Описанието на модела трябва
да се въвеждат само отклоненията от нормите. От минималното предписание за
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изработка, описанието на модела и спецификацията се разработват вътрешнозаводски
детайлирани предписания по качеството.
Качеството възниква на работното място, а не едва при проверката. Каква полза от
някакъв перфектен контрол, ако работниците не са в състояние да създават качество.
В този случай под работно място следва да се разбира шевната машина, кроялната,
бюрото или въобще мястото, където винаги работи някакъв сътрудник.
Грешки (дефекти) възникват най-често:
а) от липса на познания; няма достатъчна осведоменост и
б) от това, че не се обръща необходимото внимание или то въобще не достига.
Това са двата фактора, на които може да се повлияе чрез добро възпитание в труда:
a) Познания и готовност трябва да се придобият. Предпоставки за това са:
достатъчна пригодност, целенасочено обучение, време за упражняване и
разширяване на познанията.
b) Вниманието може лесно да бъде смутено. Такива смущения могат да идват
отвътре или отвън.
1. Смущения отвътре могат да бъдат причинени от грижи и излишък на
свободно време.
2. Смущения отвън могат да възникнат от: несъгласия между висшестоящия
ръководител и работници или между работниците; неудовлетвореност

в

трудовия живот, напр. лоши работни места, или считани за неудобни
средства за производство. Компетентното (квалифицираното) ръководене и
третиране на хората е винаги средство за намаляване на смущенията отвътре.
В много предприятия за класифициране на грешките се използват три понятия:
a) Добри части- това са части, които точно отговарят на предписанията
b) Части с малки дефекти- това са части, които не отговарят точно на
предписанията, но са в границите на толерансите
c) Части с основни дефекти

-

тези

части

са

извън

предписанията,

респ.

толерансите и трябва да бъдат променени
Въвеждането на различие между “добра част” и “част с малък дефект” се прави с цел да
се посочи на шивачката, че предписанието е винаги 0 мм толеранс и всяко отклонение
представлява грешка. Ако отклонението е в границите на толеранса, то частта все още
може да се пусне, но с указание, при следващата част да се работи по-точно. Иначе
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шивачките остават с разбирането, че толерансът от 2 мм е допустим, работят неточно
и се стига до отклонения от 4 мм.
За броя на необходимите проверки статистиката предлага много документи, които
обаче в промишлеността за облекло се прилагат в ограничен обхват.
За проверка на отделните работни места в предприятията се използват главно следните
четири метода:
1) В определения му производствен участък проверителят трябва непрекъснато да
прави случайни проби (проверки), които не трябва да протичат рутинно, защото
иначе шивачките могат да се нагодят към това. Тъй като със случайните проби
трябва да се обхванат всички работници, при тази система пред проверителя се
поставят минимални условия.
Например: необходимо е всички работни места да се проверяват най-малко един път
дневно. Половината от местата трябва да се проверят най-малко два пъти дневно, а една
четвърт от всички места най-малко три пъти дневно. Десет работни места трябва да се
проверят най-малко четири пъти дневно.
Главният недостатък на тази система е прекомерно голямото изразходване на средства
за контрол. За една шивачка ще са необходими твърде много контрольори. Друг
недостатък се крие в това, че евентуални места с по-висока честота на грешките ще
бъдат проверявани по-рядко от местата, при които бездруго едва ли трябва да се
очакват грешки.
Като помощно средство намира приложение следната възможност: Намери ли
проверителят грешка на някакво работно място, той трябва да проверява това работно
място по-често от първоначално предвиденото. Най-често се действа така, че за всяка
намерена грешка се прави нова случайна проба. С това се постига въпросният
сътрудник автоматично да се проверява по-интензивно, той също знае това и затова по
свой подтик се стреми да спазва толерансите.
2) При втората система се разработват проверочни списъци (изпитвателни протоколи),
с които се провеждат контролите.
Когато в участъка има около 80 работници, използваните проверочни списъци са 4, при
по-голям персонал такива списъци се правят за по 80 души. Върху проверочните
списъци се отбелязват позиционните номера, които се определят по метода на
случайностите. При това е важно, работните места да са подредени (класифицирани) в
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четири степени на готовност, т.е. местата с висока честота на грешките, местата за
обучаващи се и важните технологични операции се появяват четири пъти в списъците,
докато

маловажните

места

и

добрите шивачки

се

появяват

само

веднъж.

Класификацията, а с това и списъците, се променят всеки четири седмици.
Проверителят всяка сутрин взема един списък без да го избира и така има за този ден
своите точно предписани контроли. И тук е от полза да се прилага вторична случайна
проба, т.е. - за всяка намерена грешка да се прави още една случайна проба.
3) Като трети, и може би най-прост и най-целесъобразен за организация на проверки
по единичните работни места се предлага един метод, който се практикува в много
предприятия.
При него се работи с прости номерирани карти. Номерата означават единичните,
подлежащи на проверка работни места. За места, при които по описаните по-горе
причини е за препоръчване по-чест контрол, просто се прибавят повече карти, които
носят един и същ номер. Проверителят сутрин разбърква картите и ги слага в една
торба (една картова система за 80 работни места). Той изважда от торбата по една
карта, която посочва следващото за проверка работно място. Ако не бъде открита
грешка (основна грешка), картата се слага в друга торба. Ако бъдат открити основни
грешки, съответната карта се връща обратно в първата торба и с това се осигурява
автоматически допълнителна проверка.
Тази система се прилага в предприятията и в един друг вариант. Тук картите не се
слагат в торби, а след разбъркването им се записва последователността на първите 20
подлежащи на контрол работни места. След като контролът бъде проведен, вземат се
останалите карти плюс картите на местата, на които са установени основни грешки,
разбъркват се отново и се прави нов тур. До края на работата се продължава все по тази
схема. Така един проверител може да контролира до 25 места дневно, разбира се в
зависимост от броя на подлежащите на проверка части/работни места.
4) Четвъртата и най-нова възможност при установяване на системата за проверка е
използването на компютър. В хода на въвеждането на персонални компютри в
работната подготовка се създават системи за управление на качеството чрез
персонални компютри.
В този случай компютърът определя по система на случайните числа необходимия
списък за последователността на подлежащите на проверка работни места. В тази
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система от случайни числа могат да се въведат и особености, като: шивачки с лошо
качество, работни места за специален контрол и т.н. Оценката на получените от
контрола резултати се извършва също с компютър.
Броят на подлежащите на контролиране части / случайни проби се получава също по
законите на статистиката, и по-точно според закона за големите числа. Ако от връзка с
20 части бъдат извадени 3 части като случайна проба и те нямат грешки, то има голяма
вероятност и другите части да са също в ред. Ако обаче частите са дефектни, голяма е
вероятността, във връзката да има и други дефекти.
Ето защо, при една случайна проба трябва да се контролират или 3 или най-много 4
части. Ако бъде намерена само една грешка, трябва да се извади още една случайна
проба. Ако тогава се открият още грешки, трябва да се провери цялата връзка.
При тези разсъждения трябва да бъде ясно, че контролът чрез случайни проби има за
задача да открие своевременно така наречените серийни грешки. Евентуални единично
възникнали грешки може да се открият само чрез 100-процентов контрол.
Въпреки предписанията по качеството, ориентираните по качеството методи и
аналитичното обучение, бъдещи грешки при изработката не могат напълно да се
изключат.
Грешки, макар и в намален размер, ще възникват по различни причини (внимание на
работниците, машини, материали, технологични методи и т.н.) и в бъдеще.
Цел на едно успешно осигуряване на качеството трябва да бъде незабавното и пряко
ликвидиране на грешките на мястото на възникването им.
За постигането на тази цел контролът в края на производствения процес не е
достатъчен. Между възникването на грешката и нейното откриване минава твърде
много време; множество части от междинното количество може да са натоварени със
същата грешка.
По тази причина текущият и систематичен контрол по време на производството в
групите за заготовка е абсолютно необходим. База за провеждането на този контрол са
установените за работна операция или шивашка група предписания по качеството.
Отклонения над одобрените и установени толеранси (допуски) са дефекти и се връщат
на причинилите ги сътрудници за коригиране.
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Необходимите поправки по качеството следва да се изпълняват за собствена сметка,
тъй като заплатеното нормовреме за едно правилно изпълнение на работата (описание
на качеството - метод - обучение - нормовреме) е предварително зададено.
Статистическият контрол може да се осъществява от груповия ръководител или от
определен за това контрольор по качеството.
Честотата на случайните проби трябва общо взето да съответства на трудностите в
производството, както и на подлежащия на изработване материал, а така също и на
поръчката на клиента.


Контрол на статистическа основа

Следващото системно описание е в сила както за работни места в шивалнята, така и за
контрола, който следва да се провежда в гладачницата.
1. Общи положения
Контрольорът по качеството трябва непрекъснато, но нерегулярно (принцип на
случайността) да проверява всички работни места на своя участък за спазването на
нормите за качество на предприятието. Основание за неговите проверки са
предоставените му описания на качеството и толерансите. В периода на въвеждане
проверките се провеждат на принципа на случайността, но регулярно.
Акценти на непрекъснатите му проверки при това са “качествено важните” постове или
сътрудници, които са известни като постоянни “причинители на грешки”.
Допълнителни акценти са новите работници и начинаещите (по-малка степен на
обученост).
Независимо от акцентите на контрола (уплътняване на контрола), всеки работник от
участък трябва да бъде проверяван най-малкото 1 път дневно (основно покриване).
2. Метод на контрол
По принцип, при всяка случайна проба се проверяват по 3 части.


Ако при случайната проба не бъде намерена грешка, при тази контролна
операция не се взема друга контролна проба.



Ако при случайната проба бъдат намерени една или повече грешки, от връзката
се взема втора случайна проба от три части.



При по-нататъшно намиране на грешки, единични проби се вземат докато не
бъде намерена случайна проба без грешки.

Инвестира във вашето бъдеще!

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



В една контролна операция могат да се вземат най-много 3 случайни проби (3 х
3 части).



В една контролна операция (3 случайни проби х 3 части) може да се намерят
най-много 3 грешки.



Ако един работник прави толкова много грешки, че или трябва да се проверят
повече от 3 х 3 части, или в една контролна операция бъдат намерени 3 или
повече грешки, контролът трябва да се прекрати, а груповият ръководител да
бъде включен и информиран относно грешките. Едновременно с това работното
място трябва да се отбележи.
Тогава груповият ръководител е длъжен да поеме работника и да се погрижи за
отстраняването на грешките. Върнатата (неприетата) от качествения контрол
връзка трябва да се провери и поправи от причинителя на грешката.



Намерените от контрольорите по качеството грешки могат да бъдат върнати
директно на причинителя на грешката и трябва да бъдат поправени от него
самия.



Контрольорът по качеството трябва да нанася съвестно и постоянно резултатите
от проверките във формуляра. За тази цел формулярът трябва винаги да се носи
при проверките, защипан към твърда подложка. Като насрещен контрол и за
отчитане на бонуси резултатът от контрола трябва да се прехвърля и на картата
за производителността на работника. Когато 3 х 3 части дадат прекалено много
грешки, нанася се стрелка. Това същевременно е и доказателство, че груповият
ръководител е уведомен.

3. Изчисляване на резултатите от контрола
Резултатите от контрола трябва да се преизчисляват
- ежедневно за цялата група
- седмично за всяко лице.
Допълнително трябва да се излъчват тримата най-лоши работници
- ежедневно
- седмично.
4. Формулиране на цел
Целта на контрола по качеството е:
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- да открие колкото е възможно повече грешки
-да информира непрекъснато груповия ръководител за основни грешки и
причинителите на основни грешки.
- да осигурява коректни данни на ръководството на предприятието.
Когато едни и същи грешки, респ. причинители на грешки възникват постоянно, трябва
незабавно след груповия ръководител да бъде информиран за това и отговорният за
контрола върху качеството ръководител, както и ръководителят на производството.
Тяхна задача е да се занимаят по най-бърз начин с тези източници на основни грешки и
да преустановят грешките.


Междинен контрол, респ. краен контрол

В зависимост от продукта се провежда 100 %-ов контрол преди поставянето на хастара,
слагането на яката, евентуалното първоначално изглаждане, преди монтажа или след
него.
Частите се проверяват систематично на оборудвани за това контролни места по
установен метод на работа.
Целта на този контрол е:
 да улови дефектни части още преди окончателната изработка, така че да се
спестят разходи за поправки,
 да информира по най-бърз начин заводското и груповото ръководство за вида и
броя на дефектите.
Основа на всякакви оценки на качеството са описанията на качеството по шивашки
групи, респ. по работни места.
Подлежат на връщане всички части, които са извън установените в описанията на
качеството стойности. Всяка дефектна и с това върната част се отбелязва в контролния
формуляр при съответната работна операция с чертичка. Дефектното място се маркира
допълнително с цветна лепенка върху частта и се връща на причинителя на дефекта.
Поправката трябва да се извърши от него за негова собствена сметка, доколкото
дефектът влиза в отговорността на причинителя.
Цветната лепенка остава върху частта и след поправката и така служи за обратно
намиране на съответния контрольор. След поправката на върнатите от него части, той
трябва да ги провери отново.
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В края на смяната броят на проверените от контрольора части трябва да се впише от
него, както и да се изчислят колоните:
- намерени дефекти
- процент на дефектите
- общо намерени грешки
- общ процент на грешките
и резултатът да се отрази в съответните колони.
Освен това, един път седмично трябва да се съставя седмичен доклад. Изчислените
числа се нанасят ежедневно. Груповото ръководство и летящият (междинен) контрол на
производствената група са задължени да се информират непрекъснато от контролния
формуляр за откриването на техни грешки при приемането.
При един функциониращ “интегриран контрол върху качеството” в производството,
задачата на крайния контрол в перспективен план представлява само още един контрол
със случайни проби, включително и при доставени от чужди производители части,
които там вече са били приети.
Представената накратко система за интегриран контрол върху качеството (ИКК) е
въведена успешно от някои предприятия. При това са установени следните предимства:
1. ИКК

въплъщава

една

организация на

качеството,

която

освобождава

контролните места от тяхната изолирана същност и осигурява влиянието им
върху всички инстанции, участващи в установяването, създаването и контрола
на качеството.
2. ИКК разкрива безцеремонно познати и непознати, преднамерено и случайно
допуснати дефекти, но потвърждава и доброто качество.
3. ИКК съдейства за въвеждане на система в оценяването на качеството. Той
допринася за това, едно решение да се взема не по усет или според изявления на
трети лица, а въз основа на факти.
4. Контролът работи не като филтър, а като орган за управление на
производството.
5. Оценяването става не по усет, а по обективни критерии.
6. Контрольорът не работи без разпоредби или с недостатъчни разпоредби по
качеството, тъй като изискванията по качеството трябва да са познати на всички.
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7. Не се работи безкритично с методи, които опорочават спазването на
изискванията по качеството. Разумните граници на толеранса (допуска) трябва
да се приемат.
8. Също така, ИКК не допуска да се извършва контрол по недостатъчни
предписания за случайните проби (Предписание като: ”Да се проверяват 10 % от
частите!” няма стойност, тъй като контрольорът не знае какво трябва да прави с
намерена дефектна бройка.)
9. При правилно прилагане на ИКК, след заготовката се проверяват всички бройки
и се намират по-малко грешки, респ. нужни са по-малко крайни контрольори и
по-малко кроячи за поправки.
Трябва да се има предвид:
1. Нашите работници са готови да бъдат наши съмишленици, тъй като мисленето
представлява важна съставна част от работата. И ръководителите трябва да
могат да се вслушват.
2. Работниците

желаят

да

бъдат

третирани

справедливо,

при

което

справедливостта трябва да се отнася преди всичко към правилната оценка на
различните резултати от труда.
3. Работниците искат да получават признание. Прилежната, безпогрешна работа
заслужава признание.
4. Работниците трябва да бъда поправяни сдържано. Всеки има право да разбере,
къде неговите усилия не са намерили признание.
5. Всичко това можем да постигнем лесно, ако стимулираме критиката. Критиката
спрямо резултата от труда не е едновременно и критика към нас самите.
6. Установените грешки и дефекти трябва да се съобщават незабавно, даже и
когато се дължат на средствата за производство.
7. Еднозначно (недвусмислено) поставяне на задачите.
8. Нарежданията трябва да се формулират точно, указания като “приблизително”,
“около” и т.н. трябва във всеки случай да се избягват.
9. Ясна организация.
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ИКК е едно много ценно помощно средство за практиците от производството. Въпреки
всички предимства обаче, той не трябва да се прилага като самоцел. На първо място
излиза човекът със своя разум, способности и опит.
В заключение: Качеството не може да се заповядва, може обаче да се възпитава. Това е
ясно илюстрирано чрез деветте заповеди по качеството, имащи за цел стимулиране на
качеството и осигуряване на добро качество като ръководен инструмент в
предприятието:

- Първа заповед: Стимулирането на качеството и осигуряването на добро качество
са водещи задачи за ръководството на предприятието.

- Втора заповед: Дефинирайте своето качество ясно и подробно.
- Трета заповед: Обучавайте и мотивирайте своите работници, тъй като грешката
има две причини: неосведоменост и невнимание.

- Четвърта заповед: Всеки отделен работник е отговорен за Вашето качество;
Качеството не се създава чрез контрол.

- Пета заповед: Определяйте собствените си разходи за качество.
- Шеста заповед: Влияйте върху собствените си разходи за качество.
- Седма заповед: За редуциране на разходите прилагайте стойностен анализ.
- Осма заповед: Поставете пред работниците си задължението да изпълняват
правилно всяка работа още от първия път.

- Девета заповед: Помислете: Нагласата за качество на Вашите работници зависи
от Вашата собствена нагласа за качество.

3. Повишаване на енергийната
методологии и добри практики

ефективност

–

водещи

Енергийна ефективност е всяка мярка, резултатът от приложението на която води до
намаляване разхода на първичен енергоносител или енергия при запазване степента на
комфорт и намаляване на енергоемкостта на единица продукция в индустрията при
опазване на околната среда.
Докато значимостта на информираността относно пестенето на енергия, сравнително
лесно се разбира при домакинствата, когато се въвежда програма за енергийна
ефективност в една фабрика, нейното цялостно прилагане има тенденцията да се бави
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още от най-ранен етап. Поради това, за постигане на реално изпълнение на мерките за
енергийна ефективност е желателно в цялата компания да се разработят координирани
мерки, подобни на дейностите за контрол за качеството. Също така, с цел да се
насърчават мерките за спестяване на енергия, трябва отделно да се разглеждат общите
техники за управление "рационалното използване на енергията" и специфичните
техники на процеса във всяка специализирана техническа област.
Сред общите техники за енергийна ефективност могат да се посочат регулация на
осветлението, саниране на производствените сгради, използването на алтернативна
енергия.
Поради естеството на операциите, делът на осветлението в консумацията на
електричество е сравнително висок. След преминаването от волфрамови крушки на
флуоресцентни лампи са постигнали значителни икономии на електроенергия. Като
цяло, ефективността на осветлението се влияе от различни фактори, като интензитета на
светлинния източник, коефициент на отражение и форма на отразяващия монтаж,
разположението в стаята, която е осветена, детайлите в интериора, цвета и разстоянието
на източника на светлина. Затова е важно да преразгледа дали източникът на светлина се
използва по най-ефективния начин и да вземат мерки за спестяване на електроенергия,
ако е необходимо, като например намаляване на броя на лампите, които се използват
чрез превключване от общо осветление към локално осветление, колкото е възможно
повече .
Специфичните техники, които могат да бъдат приложени за повишаване на
енергийната ефективност, са пряко свързани с горепосочените мерки за повишаване на
производителността и качеството на продукцията. Често действията за подобряване на
енергийната ефективност са допълнение към дейностите за рационализация на
производството.
Напредъкът в производствената рационализация се постига чрез прилагането на
всеобхватен набор от мерки, включително технологии за енергийна ефективност,
заедно с управление на времето, спестяване на труд, спестяване на природни ресурси и
икономия на пространство. Често се отбелязва, че заедно с управленските техники,
описани по-рано, подобряването и развитието на специфични техники за енергийна
ефективност допринасят много за рационализиране на производството.
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Тук специфичните техники, свързани с пестене на енергия, са обобщени за всяка
специализирана техническа област.Таблицата по-долу представя пряката връзка, която
съществува между техниките за производствена рационализация и пестенето на
енергия.
Техники за
рационализиране на
производството
Съкращаване на времето

Съкращаване на труда

Съкращаване на
използваните ресурси
Оптимизация на
пространството

Механизъм

Ефект

Бързина на изпълнение на
отделните етапи от
производството;
Намаляване на времето за
изчакване между отделните
операции;
Премахване или сливане на
някои операции
Автоматизация на
производството;
Промяна на организацията на
труда
Оптимизиране на процеса на
кроене и рязане;
Подобряване на уменията на
работниците
Подобряване на
организацията в
производствените помещения;
Оптимизиране на транспорта

Намалено използване на
енергия за единица продукция
чрез подобрение на
продуктивността.

Намаление в използването на
енергия поради намаляване на
брака.
Оптимално използване на
материалите; намаляване на
разходите на единица
продукция
По-малки загуби на енергия
поради лоша пространствена
организация.

Таблица 12: Връзка между техниките за рационализация и енергийна ефективност

VII.

Приоритети и цели на развитие на сектора в региона

Три приоритета трябва да бъдат заложени за развитието на сектор облекло:


Разширени контакти с международни и национални образователни и
професионални организации и институции

Основната цел на приоритет 1 е да се осигури съгласуваност и координация
между фирмите от сектора и отговорните местни и държавни институции за
адаптиране към промените на пазарите и повишаване на конкурентоспособността
на производството.


Квалифицирана работна сила
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Цел: Повишаване и непрекъснато поддържане на високо качество на човешките
ресурси в сектор „Облекло” в отговор на актуалните нужди на сектора.


Ефективни предприятия

Цел: Повишаване на производителността и качеството на производството и
постигане на устойчивост в сектор „Облекло”
По-долу тези приоритети са групирани по нива на реализация и са обосновани, като са
предложени водещи инициативи за тяхната реализация.
За постигане на напредък в предлаганите приоритетни насоки е нужно да се
формулират конкретни цели. Те трябва да бъдат измерими, да отразяват различните
гледни точки и възможности на заинтересованите страни и да се основават на
достатъчно надеждни данни, които да позволят сравняване. На основата на тези
критерии се предлагат следните цели, като тяхното достигане ще бъде от критично
значение за успеха на сектора до 2020 г.:


Повишаване на генерираната от сектора добавена стойност с 20 % до 2020 г.;



Запазване на относителния дял на износа от сектора към общия износ на
страната;



Намаляване относителния дял на работата по поръчка изцяло с материали на
клиента с 20 %;



Изравняване на средната работна заплата в сектора с тази за страната;



Увеличаване на дяла на разходите за научно-изследователска и развойна
дейност до 0,5% от общите разходи до 2020 г.;



Подобряване на енергийната ефективност на сектора с 20% до 2020 г.;



Нарастване броя на предприятията прилагащи модерни системи в областта на
управлението, качеството и корпоративната социална отговорност ежегодно с 5
%.

Тези цели са взаимнозависими. Тяхното постигане ще доведе до напредък по всички
приоритети. Повишаването на добавената стойност ще означава по-голяма ефективност
на производството и подобряване на управлението и организацията в предприятията.
От друга страна, работата по тази цел, както и по прилагането на практики по
корпоративна социална отговорност и повишаването на средната работна заплата, ще
запази значението на сектора за създаване на заетост и повишаване на доходите.
Увеличаването на разходите за НИРД и подобряване на енергийната ефективност ще
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повиши иновативния потенциал на сектора и ще го направи по-конкурентен на
световните пазари.

4. Действия за изпълнение на заложените цели за сектор
„Облекло”
 Макрониво
За разширяване присъствието на българските марки облекла на европейския пазар са
необходими упорити и целенасочени действия, които често не са по силите на едно
предприятие. За изграждането на свое собствено, ясно различимо място на пазара е
необходимо време и значителни ресурси. Доброто позициониране на пазара (заемане на
такава пазарна позиция, която диференцира благоприятно дадена фирма и нейните
продукти от останалите конкурентни предложения) е резултат от дългосрочни усилия
на фирмата за постигане на пазарни предимства над конкурентите и означава
устойчивост, защитимост и възможност за адаптиране към пазарното развитие.
Различен е подходът за запазване на съществуващи пазари и за навлизане на нови.
Завоюването на нови пазари е свързано с редица трудности, често и от политически
характер. За преодоляване на тези трудности са необходими съвместни действия на
българските производители, които са разработили собствени марки, подкрепени от
държавата, при спазване на правилата за лоялна конкуренция. Необходимо е
сътрудничество с водещи европейски организации в сектора, като например
EURATEX, популяризиране на предимствата за инвестиране в района; подкрепа за
успешното представяне на предприятията от бранша на международните пазари и
подкрепа за националната инфраструктура по качеството чрез активно сътрудничество
с Hohenstein Institute, Германия, в областта на стандартите в текстилната и шивашката
промишленост, както и работа в областта на корпоративната социална отговорност.
Това ще допринесе за постигането на целта на Приоритет 1 „Разширени контакти с
международни и национални образователни и професионални организации и
институции”.
Тези дейности могат да бъдат изпълнени като част от национални стратегии за
насърчаване на конкурентоспособността и активизирането на местните организации за
подкрепа на бизнеса чрез кандидатстване по проекти и изпълнение на инициативи с
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трансграничен характер и директен ефект върху основните проблеми на бранша по
отношение на международния му имидж и участието му на международни форуми.
В рамките на настоящата стратегия може да бъдат предложени следните дейности, като
първа стъпка в процеса на разширяване на контактите в бранша, неговото
популяризиране и подобряването на неговия имидж на регионално ниво:
 Организация на ежегоден регионален панаир на
шивашкия сектор
В рамките на панаира могат да се представят последните колекции и нови изделия на
фирмите от региона с цел реклама на продукцията пред потенциални клиенти от
региона. По този начин, ще се насърчи вътрешното търсене на облекла местно
производство.
Паралелно с това, панаирът може да съдържа панел „business-to-business”, който е
крайно необходим за сектора след прекратяването провеждането на BGate –
единственият форум за бизнес срещи в рамките на бранша.
 Подпомагане използването на европейските фондове
за насърчаване модернизацията на сектора чрез
информиране на заинтересуваните лица
Това може да осигури важен източник на средства за ключови промени и подобрения
на фирмено и междуфирмено ниво.
 Мезониво
В съвременните условия на отворен пазар, глобализация на икономиката и засилваща
се конкуренция, успешното развитие на фирмите все повече зависи от качеството на
персонала, пряко свързано с производителността и генерираната добавената стойност.
Квалифицираният и ефективен в работата си човешки ресурс се превръща, особено
днес - в условията на световна икономическа криза, в един от основните фактори за
оцеляване, а в последствие - за развитие и просперитет на бизнеса. Нивото на
квалификацията и качеството на притежаваните от работната сила компетенции са
пряко следствие от цялата система за професионално образование и обучение и зависят
от нейната пригодност към непрекъснато изменящите се и повишаващи се изисквания
на бизнеса и обществото като цяло.
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За сектор „Облекло” от особена значимост е високото качество на професионалното
образование и обучение на кадрите и постигането на съпоставимостта му с това на
останалите държави-членки на ЕС. Ето защо професионалното обучение и образование
остава един от най-важните стратегически въпроси, които трябва да бъдат адресирани
на мезониво чрез целенасочени

действия за изпълнение на

Приоритет

2

„Квалифицирана работна ръка”.
Паралелно с това, на мезониво могат да се осъществят редица действия за постигане на
целта на Приоритет 3: Ефективни предприятия.
Водещи инициативи по приоритет 2 „Квалифицирана работна ръка”:
 Осигуряване на по-добри професионалисти за сектор
Облекло
Целта е в дългосрочен план да се постигне осъвременяване и усъвършенстване на
професионалното образование и обучение в шивашкия бранш, да бъдат подобрени
резултатите и привлекателността на учебните заведения, подготвящи кадри за сектор
„Облекло” и да бъде повишено цялостното качество на всички равнища на образование
и обучение, като се насърчава студентската и стажантската мобилност и се подобрят
възможностите за реализация на младите хора.
Предложения за действия:


Осигуряване на възможност за повишаване квалификацията на учители/
преподаватели по професионална подготовка във водещи фирми от сектора;



Създаване на база с експерти в областта на управлението на качеството,
обучение за среден мениджмънт, организация на производствения процес



Организация на специализирани обучения по: маркетинг, Контролинг в
текстилните и шивашки предприятия; Мениджмънт по качеството в шивашката
индустрия; Работен и методен тренинг; организация на производството; контрол
на качеството; обучение на средния мениджмънт по проблеми от различни етапи
в производствения процес.



Разширяване на достъпа на заетите в сектора лица до продължаващо
професионалното обучение и учене през целия живот. Привличане на възрастни
хора в бранша.
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Отправяне на аргументирани предложения към държавните институции в
сферата на образованието за промяна в списъка на професиите и специалностите
в средното и висше образование при доказана потребност;



Участие в актуализирането на учебните планове и програми в съответствие с
изискванията на перспективните производства в сектора;



Актуализиране на учебните планове и програми за професии и специалности от
средното и висше образование и продължаващото обучение в съответствие с
развитието

на

новите

технологии

и

изискванията

на

перспективните

производства в сектора;


Разработване и въвеждане на система за валидиране на образователен опит
(сертифициране на компетенции, знания и умения, получени чрез неформално и
самостоятелно учене в бранша);



Разработване на модел за външна оценка (независима от образователната
система) на доставчиците на обучителни услуги за качеството на предлаганото
обучение и квалификация.

 Засилване
на
диалога
между
бизнеса
и
професионалните училища
Целта е поддържането на ефективен диалог и сътрудничество между обучаващите
институции и останалите заинтересовани страни от сектора с оглед изпълнението на
гъвкава секторна политика за квалификация и професионално обучение през целия
живот.
Предложения за действия:


Активно включване на представители на бранша в: разработване на политики,
стратегии, дейности за ППО и учене през целия живот на регионално и местно
ниво; разработване на изпитни програми по професии от бранша; провеждане на
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по професии
и специалности;



Предоставяне на работни места в местни фирми от бранша за провеждане на
стажове и производствена практика в конкретни производствени условия;
осигуряване на наставници за обучение на конкретно работно място;



Пряко участие на работодатели от бранша в представяне на професията на
различните фази на образование и обучение;
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Осигуряване на почасова трудова заетост за младежи, продължаващи
образованието си, прилагане на инструмента временен трудов договор;



Активизиране на дейностите в бранша по професионално обучение (вкл.
преквалификация) на работното място с оглед повишаване на адаптивността на
по-възрастните работници за работа с нови: машини, технологии, материали.



Провеждане на редовно допитване до фирмите относно нуждите им от
квалифициран персонал; анализиране на състоянието на професионалната
квалификация

на

работната

сила

в

сектора;

създаване

и

постоянно

актуализиране на база данни за необходимия квалифициран персонал.
 Създаване на Център за обучение и трансфер на ноу-хау
Основна цел на инициативата е създаването на Регионален център за обучение и
трансфер на ноу-хау със следните основни сфери на дейност:


Професионално обучение на кадри за бранша и информационни услуги
(например, за мотивиране и привличане на млади хора, за професионално
ориентиране и кариерно развитие, и др.);



Организиране на семинари (за информиране относно възможности за
финансиране, запознаване с международно признати стандарти, като системи за
управление на качеството, за управление на околната среда, за управление на
здравословни и безопасни условия на труд, за социална отговорност).



Създаване на база данни с консултантски фирми от региона за създаване на
системи по качеството.



Създаване на наръчник по качеството в шивашкия бранш и разпространението
му. Мониторинг на изпълнението на препоръките от наръчника на фирмено
ниво.

Стъпки:


Разработване на проект на концепция за изграждане на център за обучение и
трансфер на ноу-хау.



Разработване на програма за обучителни курсове и семинари за периода 2015 –
2017, с фокус върху следните сфери:
o Повишаване на производителността;
o Подобряване на организацията на производството;
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o Контрол на качеството;


Идентифициране и избор на подходящи лектори (сформиране на екип от
лектори);



Изграждане на партньорска обучителна мрежа за практическо обучение
(Професионални гимназии и колежи);



Разработване на концепция за специализирано обучение по мениджмънт за
средни управленски кадри от сектора, водеща до подобрено средно ниво на
управление и практически насочена и добре квалифицирана работна сила;

Чрез центъра ще се търси повишаване и непрекъснато поддържане на високо качество
на човешките ресурси в сектор „Облекло”; повишаване на степента на познаване и
прилагане на международно признатите стандарти (Европейските директиви и
основните норми) и принципите за социално отговорно поведение от фирмите в
сектора.
Водещи инициативи по приоритет 3 „Ефективни предприятия”:
 Създаване
на
Център
за
насърчаване
на
производителността
Този център може да бъде създаден в рамките на СКИОТ, за предоставяне на услуги
относно организация на производството, бизнес реинженеринг и въвеждане на
управленски информационни системи на фирмено ниво.Консултантският център ще
предоставя специализирано съдействие в организирането и управлението на
производството, ефективността на работата, включително енергийна ефективност.
Дейностите, които могат да се предлагат, са:


Технически и консултантски услуги с цел оптимизиране на производствените
процеси във фирмите и ефективно оползотворяване на отпадъците;



Калкулации и продуктов мениджмънт



Закупуване на всички необходими за дадена поръчка материали в България и
чужбина



Избор на подходяща шивашка фабрика (POF = Point of Fabrication)



Лабораторни тестове на материалите



Контрол на производствения процес и качеството



Логистика и документация на поръчките

Основните задачи на центъра следва да бъдат:
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Оказване на съдействие и експертна помощ (включително чрез привличане на
водещи чуждестранни консултанти) относно подобряване организацията на
производството и бизнес реинженеринг на процесите на фирмено ниво;



Оказване на съдействие и експертна помощ при въвеждане на управленски
информационни системи от фирмите;



Организиране

на

специализирани

курсове

и

обучения,

насочени

към

мениджмънта на фирмите за подобряване на организацията на производство,
повишаване на производителността и фирмената конкурентоспособност.


Насърчаване на обменът на добри практики между фирмите (при внедряване на
нови технологии, оптимизация на производството, използване на нови системи
за управление на процеса и качеството)

 Създаване и поддържане на информационен регистър
Информационният регистър ще включва информация за добре обучени свободни
специалисти в производството на облекло и/или абсолвенти (СV профилите следва да
са съобразени с международните стандарти). Този регистър ще преследва целта да се
направи местната експертиза от квалифицирани кадри по-бърза и по-достъпна за
отрасъла.
 Поддържане на активен диалог с управляващите
органи за избягване на бюрократичните пречки при
използване на европейски средства от сектора
Трябва да се съдейства за достъпа на предприятията до специализирани фондове,
занимаващи се с проблемите на предприятията и предлагащ мерки за насърчаване на
модернизацията, с оглед:


Подобряване на производителността;



Трансфер на ноу-хау и маркетинг на нови продукти и технологии;



Стимулиране на иновациите;



Използване на професионални консултантски услуги за подобряване на
работния поток, маркетинга, финансирането, логистиката, развитието на
човешките ресурси, счетоводството и контрола и др.

 Микрониво
Предвид възможностите, които стоят пред сектора на микрониво и целите на
настоящата Стратегия, предложенията за действия на микрониво ще бъдат изцяло
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насочени към изпълнение на Приоритет 3: Ефективно производство. Това решение е
обосновано от факта, че именно на това ниво са налични най-много инструменти за
достигане целите на този приоритет. Неслучайно, достигането на ефективност в
производството е задача пред всеки бизнес. С цел постигане на максимална полезност
на настоящата Стратегия, предложените по-долу мерки са групирани следните
категории – 1) Повишаване на производителността; 2) Повишаване на качеството; 3)
Повишаване на енергийната ефективност. Препоръките във всяка от посочените
категории са съобразени, на първо място, с профила на шивашките предприятия,
идентифициран чрез анкетното проучване, но и отчитат описаните по-горе водещи
методологии във всяка от трите насоки за модернизиране на производството.
Производителността е основен фактор за ефективността на предприятията не само в
сектор облекло. Съотношението между ресурсите, необходими за производството, и
получения обем продукция е показателно за представянето на дадена фирма по
отношение на ефективността в нейната работа. Подобряването на тези параметри ще
доведе до генериране на по-висока добавена стойност в отрасъла.
В най-общи линии повишаването на производителността се постига чрез оптимизиране
на процесите и обновяване на използваното оборудване. Проучвания сочат, че въпреки
че в последните години се наблюдава значително подновяване на производствените
мощности, фирмите все още изостават по отношение на организацията и управлението
на производството. Правилното проектиране на процесите и отделянето на достатъчно
внимание на оптимизацията на работата могат да доведат до повишаване на
производителността.
Освен това за повишаване на добавената стойност в сектор облекло в голяма степен
допринася и работата със собствен дизайн, марки и като цяло извършването на
максимален брой дейности в рамките на предприятието.
За да постигнат напредък в това отношение, българските фирми производителки на
облекло трябва да се фокусират върху фундаментални за производствените
предприятия параметри като организиране на производството в пространството и
времето, операционен мениджмънт, използване на оптимални процеси, контрол на
качеството; управление на човешките ресурси и др.
Не

на

последно

предизвикателствата

място,
пред

предвид

резултатите

предприятията

от

по

сектора
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производителност, качество на работа и краен продукт и степен на квалификация на
персонала. Целенасочени усилия във всяка от тези три насоки ще допринесе за
повишаване ефективността на работния процес, което, от своя страна, ще подобри
конкурентоспособността на сектора и възможностите за бъдещо развитие.
Това може да се случи чрез подобрение на следните критерии:

- работен процес и метод на работа - използване на модерни методи за шиене;
- оформяне на работното място и свързване на работните места;
- използване на средствата за производство (гъвкаво адаптирано оборудване;
механизирани съоръжения);

- планиране на производството
- транспорт
- технология на производство и технология на обработка
- контрол: създаване и използване на база данни, план за разпределение на
работата, формиране на заплащане свързано с производителността

- използване на компютри: Създадената бази данни се съхранява в компютър и
чрез използването на данни, ежедневно записвани по време на работа, се
извършва съответното планиране на производството и контрола.

- технологична модернизация
- използване на отпадните материали
Посочените цели могат да бъдат постигнати чрез следните конкретни действия:


Повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала чрез:
o Периодични обучения на персонала
o Начални

обучения

на

постъпващия

персонал

според

уменията

и

индивидуалните качества на обучаващите се
o Тестове преди назначение на шивачките с цел избор на най-подходяща за тях
операция и взимане под внимание предразположението и личните качества
на всеки индивид
o Въвеждане на бонусни системи
o Използване на модерни методи за ръководство на работниците – мерки за
намаляване на факторите за отвличане вниманието на работниците
o Използване на външни консултанти за въвеждане на нови добри практики и
оптимални техники за шиене
Инвестира във вашето бъдеще!
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o Инструктаж при възникване на грешки


Технологично обновление
o Използване

на

европейски

програми

за

безвъзмездна

помощ

за

модернизиране на производството
o Въвеждане на електронни системи за отчитане на произведените количества,
планиране на поръчки и мониторинг на производителността


Оптимизация организацията на производствения процес
o Въвеждане на система за управление на качеството (напр. ISO)
o Въвеждане на модерни и ефективни методи за вътрешнопроизводствен
транспорт
o Използване на помощни средства при транспорт на детайлите според вида
изделие (щипки)
o Въвеждане на тренинг на методите - вземане на детайлите по най-късия път,
оптимални движения и за двете ръце, синхронизация, движения в посока
отгоре към средата на тялото без рязка смяна на посоката, директно хващане
на началото на шева, нагласяване на началото на шева без излишни
движения, свързване на шевовете плавно в началото и края на процеса на
шиене и други.
o Изключване по време на работа на ненормалното положение на тялото
o Използване на модерни техники на шиене (напр. принципа на водопада)
o Въвеждане на оптимални нормо времена
o Създаване на подов план, осигуряващ оптимално използване на наличното
оборудване (резервни машини са интегрирани в поточната линия и могат
директно да се използват)
o Складиране - по най-късия път, като продължение на последното извършено
действие
o Въвеждане на система, даваща възможност за следене на резултати по часове
и за деня



Организация на работното място
o Ергономичност и оразмереност на работното място
o Достатъчно пространство
o Регулируемост на масите, плотовете, столовете
Инвестира във вашето бъдеще!
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o Наличие на помощни и допълнителни средства за производството
o Подобряване на работната среда – осветеност, температура, движение на
въздуха, работа с опасни вещества, шум, почивки, вибрации.
o Внедряване спомагателни средства при оформяне на работното място
(разширяване, повдигане, помощни стелажи)


Контрол по качеството
o Запознаване на работниците с изискванията за качество и правилата за
изработка на всяко изделие
o Обучение на контрольорите по качество
o Използване на помощни съоръжения (линеали, специални крачета, водачи,
шаблони и други)
o Използване на контролни табла
o Комуникация с персонала и средния мениджмънт с цел избягване на грешки
– предложения за подобрения, указания при възникване на грешки,
o Техники за подобряване на ловкостта и сръчността



Въвеждане на съвременни изисквания за производство
o Въвеждане на принципите на корпоративната социална отговорност –
създаване на фирмени детски градини
o Спазване на изискванията за безопасност

Инвестира във вашето бъдеще!
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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 има разработена политика

по управлението на персонала/ 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

Инвестира във вашето бъдеще!
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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
запознати ли 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.

Инвестира във вашето бъдеще!

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

II.

Въпросник за предприятия от текстилния и шивашкия бранш за
определяне на основните проблеми на фирмената политика за
управление и развитие на човешките ресурси - Вътрешна
организация и контрол по качеството

Транспорт

Да

Не

Забележка

Да

Не

Забележка

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
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
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?

Инвестира във вашето бъдеще!

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

Методично ръководство на работния процес

Да

Не

Забележка

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
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?

Инвестира във вашето бъдеще!

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

Да

Качество
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 найподходяща 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.

Инвестира във вашето бъдеще!

Не

Забележка

