СТРАТЕГИЯ
за развитието на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост
за периода 2003 – 2008 година
ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Основната цел на стратегията е създаването на по-благоприятна среда и условия за развитието на
конкурентоспособни предприятия от сектор кожи, кожени изделия, обувки и галантерия в процеса
на присъединяване на България към Европейския съюз. Като формулира целта и прилага
стратегията, Браншовият съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната
промишленост ще работи усилено, за да осигури на предприятията от сектора:
 свобода на конкуренцията и развитие на предприемаческите инициативи;
 увеличаване на инвестициите;
 стимулиране на иновациите в производството;
 повишаване на експортната активност на предприятията;
 възможности за създаване на нови работни места.
ОПРЕДЕЛЯЩИ ЦЕЛИ

Създаване на по-благоприятна административна и нормативна среда за предприятията
от бранша
Работата на Браншовия съюз (БС) в тази насока ще бъде:
съвместна работа с правителствените органи по отношение хармонизирането на нормативната
уредба и въздействието й върху фирмите;
изграждане и поддържане на система за обмен на информация по отношение административните
процедури, свързани с бизнеса и промените в нормативната уредба, касаещи предприятията във
връзка с хармонизирането на законодателството ни.
Подобряване на финансовата среда
Браншовият съюз ще провежда политика за подобряване на финансовата среда, като:
запознава регулярно членовете си за възможностите за финансиране по програми и проекти на
Европейския съюз и такива на национално ниво;
се стреми към сключване на договори с финансови институции за взаимно сътрудничество
(напр. избор на т. нар. Браншова банка);
се стреми да насърчава чуждестранните инвестиции към сектора;
насърчава предприемачите към разширяване на финансовите инструменти в дейността им.
Подкрепа на иновациите
Въвеждането на съвременни технологични решения и ноу-хау, както и модерни бизнес модели
ще подпомогне фирмите непрекъснато да повишават възможностите си, да идентифицират, избират
и адаптират успешно в дейността си адекватни технологични решения. В тази насока Браншовият
съюз ще търси възможности за:
насърчаване на приложните изследвания в сектора и тяхната комерсиализация;
програми за развитие на високотехнологичните МСП.
Интегриране на предприятията към изискванията на глобалния пазар (европейзиране и
интернационализиране на сектора)
Браншовият съюз ще подпомага експортната дейност чрез:
подобряване на достъпа на членовете до разнообразните възможности за представяне на тяхната
продукция на международни изложения;
Òîçè ìàòåðèàë å èçãîòâåí ñ ôèíàíñîâàòà ïîìîù íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ. Èçðàçåíèòå â íåãî ñòàíîâèùà è ìíåíèÿ
ïðèíàäëåæàò èçöÿëî íà àâòîðà è íå ñà ïðÿêî îòðàæåíèå íà îôèöèàëíîòî ñòàíîâèùå íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ.
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засилване на връзките с Браншовите организации от Европейския съюз с цел търсене на
взаимноизгодни начинания.
Подобряване информационната осигуреност на членовете
В тази насока Браншовият съюз ще работи за:
изграждане на уеб-базирана информационна система за предприятията-членове, която да
осигурява редовна и изчерпателна актуална информация;
улесняване на достъпа до информация и консултантски услуги, предлагани от международни и
национални програми.
Насърчаване на браншовото сътрудничество
Ще се развиват дейности в посока насърчаване вътрешно-браншовото сътрудничество и
сътрудничеството с предприятия от други страни по създаване на субконтракторни вериги и
предприемачески мрежи в и извън страната.
Насърчаване на предприемаческите инициативи и умения
Браншовият съюз ще насърчава предприемачеството като ценно и продуктивно жизнено качество чрез:
подпомагане на участието в европейските образователни програми;
изграждане на система за непрекъснато професионално обучение;
включване в програмите от всички нива на образователната система на специализирани учебни
дисциплини за повишаване на предприемаческата култура.
Конкретни мерки на Браншовия съюз за постигането на основните цели
Във връзка със създаване на по-благоприятна административна и нормативна среда за
предприятията от бранша Съюзът ще осъществи конкретни действия за:
намаляване прага на регистрация по ДДС;
въвеждане на защитни мерки по вноса на китайски стоки аналогични на произвежданите у нас
преди влизането на страната ни в ЕС;
усъвършенстване на нормативната уредба по защита на търговските марки на производителите;
поддържане на база с нормативни документи, както на местното законодателство, така и на
страните от ЕС във връзка с конкретни разпоредби, касаещи бранша.
Едно от най-големите предизвикателства пред Браншовия съюз е свързано с осъществяване на
мерки по подобряване на финансовата среда, в която функционират предприятията. В този смисъл
ще се търсят варианти за:
публикуване на регулярна он-лайн информация относно възможностите за финансиране по
програми и проекти на Европейския съюз и такива на национално ниво;
сключване на договори с една или повече Браншови банки;
рекламиране дейността на българските производители на чуждестранни форуми като така се
насърчават чуждестранните инвестиции към сектора;
запознаване на предприемачите по подходящ начин с алтернативни финансови инструменти.
От изключително значение за конкурентоспособността на производителите от бранша са мерките
по подкрепа на иновациите и технологичното развитие. В конкретен план ще се предприемат
следните стъпки:
с помощта на научни звена, работещи в сферата на кожарството, кожухарството, обувната и
галантерийната промишленост ще се търсят и реализират проекти от съществено значение за
производителите;
подкрепа по създаване на национална партньорска мрежа във връзка с иновациите в бранша;
обучение на работодатели по въпросите на иновациите и технологичните новости;
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насърчаване участието на производителите в програми за развитие на високотехнологичните
малки предприятия в бранша.
Европейзирането и интернационализирането на сектора са сред приоритетните цели на
Браншовия съюз. В тази посока ще се осъществят мерки като:
регулярно разпространяване на информация и организиране на възможности за представяне на
продукцията на бранша в международни изложения;
трансфер на добри практики от фирми в страната по въвеждане на европейски стандарти;
съвместно разработване на проекти и търсене на финансово осигуряване;
оказване на консултантска и експертна помощ при експортната дейност на производителите;
организиране на работни срещи с участието на лектори от европейските страни по въпросите
на евроинтеграцията.
Браншовият съюз ще реализира решителни стъпки по подобряване информационната осигуреност
на членовете. В конкретен план се предвижда да се:
изгради уеб-сайт на Браншовия съюз;
да се положат основите на уеб-базирана информационна система за предприятията-членове,
която да осигурява редовна и изчерпателна актуална информация;
да се популяризират провеждащи се и провеждани срещи и приетите на тях инициативи;
да се разшири достъпът до консултантски услуги и др.
Насърчаването на браншовото сътрудничество ще се осъществява посредством стимулирането
на предприемачески мрежи, създаването на клъстъри и формирането на субконтракторни вериги
както в рамките на страната, така и извън нея. Що се отнася до стимулиране на предприемаческите
инициативи и умения, то ще се постига посредством провеждане на актуални обучения, консултации
и информиране на предприемачите.
SWOT АНАЛИЗ НА БРАНША

Силни страни:
Традиции в производството, натрупан богат опит;
Добър експортен имидж, заети международни позиции;
Потенциал за разширяване на експортните хоризонти;
Добър потенциал в животновъдството за увеличаване на производството;
Свободна работна ръка.
Слаби страни:
Липса на капитал за инвестиране;
Неблагоприятна кредитна политика, поради недостатъчни конкретни гаранции;
Няма суровини и недобро качество на суровините;
Липса на вертикална интеграция: производство – преработка;
Недостатъчна информация за работещите в сектора;
Неприлагане на научния и придобития опит;
Остарели и неадекватни машини и съоръжения.
Възможности:
Достъп до европейските пазари;
Ползване на предприсъединителния фонд САПАРД и другите програми на Европейския съюз;
Привличане на чужди инвестиции;
Търсене на пазари на екологична продукция;
Разнообразие от високи технологии, които могат да се ползват в сектора;
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Възможности за иновации;
Конструиране на ефективни вериги “производител – потребител”;
Повишаване професионалната квалификация на заетите в сектора.
Заплахи:
Инертност при промяната на предприемаческата култура в сектора;
Много прекупвачи по веригата до потребителя, които водят до оскъпяване на продукцията;
Ненаучен подход при организация на производството;
Липсата на активност при усвояване на средствата по САПАРД и останалите програми на ЕС;
Недостиг на чужди инвестиции.
SWOT анализът дава основание да се препоръча агресивна стратегия в сектора, за да се преодолеят
основните проблеми, да се увеличи конкурентоспособността на предприятията и да се разширят
пазарните възможности на производителите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегията представлява отворена и динамична система. Основната й задача е да служи като
водещ документ при осъществяването на всички дейности в сектора кожи, кожени изделия, обувки
и галантерия в нашата страна в съответствие с целите и приоритетите на правителството на
Република България и изискванията на Европейския съюз. Изложените приоритетни цели ще
получат конкретизацията си в мерки, които ще представляват и стъпките за постигането им. Екипът
на Браншовия съюз положи необходимите усилия за реализирането на всяка възникнала
възможност за постигане на главната цел на стратегията - създаване на по-благоприятна среда и
условия за развитието на конкурентоспособни предприятия от бранша в процеса на присъединяване
на България към Европейския съюз.
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ПРОГРАМА
НА ПЪРВИЯ БРАНШОВ СЕМИНАР ПО АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ОСЪЩЕСТВЕН С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ЕУРАТЕКС И КОТАНС
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ В РАМКИТЕ
НА ПРОЕКТА ПЪРФЕКТ-ЛИНК

Интелектуални права на собственост, защита, ползи, практически процедури, изисквания,
хармонизация на българското законодателствo с Европейското. Преференции за членовете на
БС.Въпроси и отговори
Доц.Кръстю Илиев - БСК
Европейско законодателство в областта на интелектуалната собственост. Примери отнасящи
се до бранша.
Цанка Петкова - началник отдел в Патентното ведомство на Република България
Безопасната работа и здравето – приоритет на правителството на РБългария. Задължения на
работодателите, произтичащи от местното и европейското законодателство. Възможности за
финансиране на програми и проекти, отнасящи се до подобряване на условията на труд. Въпроси и
отговори
Гълъб Донев - директор на
Дирекция “Условия на труд, управление на кризисни ситуации и алтернативна заетост.”
Възможности за финансиране на малки и средни предприятия по Шеста рамкова програма на
европейския съюз
Галина Дойнова - експерт от
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Донорска програма на холандски институции за финансиране на български фирми
Мая Христова - отговорен експерт в МИ, Дирекция “Донорски програми”
Подкрепа на ЕС за изграждане на “клъстъри” от предприятия, работещи в сферата на ККОГП
Недко Натов отговорен експерт в МИ“Дирекция предприсъединителни проекти и програми”
Външни и вътрешни източници на финасиране.Изисквания и практически процедури за ефективно
използване възможностите на различните европейски и други програми за финансиране на проекти
с цел развитие на фирмите от бранша.Преференции за членовете на БС. Въпроси и отговори
Д-р Камен Колев – главен директор на Дирекция “Финансиране и финансови програми” в БСК
Работодателят - страна в социалния диалог
Албена Великова - БТПП.
Възможности за лизинг и финансиране чрез услугите на Кюн и партньори
Борислав Тодоров
Информация за основните тематики на следващите семинари.Отчитане на прогреса по проект
Пърфект-линк.Разясняване на следващите му етапи
инж.Тодор Бозвелиев - БС на ККОГП

Pan-EuRopean FEderations of Clothing, Textile and Leather Industries Networking and Knowledge
building programme - PERFECT-LINK
Програма за изграждане на Общоевропейски, партньорска мрежа и знания на индустриалните
федерации по облекло, текстил и кожени изделия
ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА PERFECT-LINK Е :
Да се подобрят капацитетите и уменията на участващите в него БПО (Бизнеса представляващи
организации) в намиране, обработване и разпространение на информация и документация, полезни
и необходими за приложение от членовете им по тези проблеми на постигнатите споразумения в
Европейския съюз , които се отнасят до индустриите текстил, облекло и кожи.
Това ще подобри статусът на подготвеност на местните фирми в присъединяваните страни да
работят и се конкурират успешно в разширения Европейския съюз. Чрез определяне и обучаване
на местни специалисти, БПО ще бъдат в състояние да предлагат по-добри услуги на своите членове
Òîçè ìàòåðèàë å èçãîòâåí ñ ôèíàíñîâàòà ïîìîù íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ. Èçðàçåíèòå â íåãî ñòàíîâèùà è ìíåíèÿ
ïðèíàäëåæàò èçöÿëî íà àâòîðà è íå ñà ïðÿêî îòðàæåíèå íà îôèöèàëíîòî ñòàíîâèùå íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ.
(BSP2 Perfect-link Contract ¹2002-0314-518)
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и да подобрят своя имидж и статус , като активни и знаещи партньори на местните власти по
отношение на внедряването на постигнатите споразумения и другите законови и регулаторни
въпроси, които имат влияние върху работата на техните фирми-членове на БПО.
PERFECT-LINK е следствие от проектите PARTEX иSEETEX, в които за съжаление Българската
страна не е взела участие.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ ПО ПРОЕКТА ПЪРФЕКТ-ЛИНК СА:
Действия по включване на асоциации, които не са взели участие в Бизнес подкрепяща програма 1.
Специализирани семинари върху постигнатите договорености и съглашения (Стандарти;
Сертифициране и статистика; Опазване на интелектуалните права на собственост; Търговски марки
на общността; Законодателство по околната среда; Международни поблеми на търговията; Шестата
рамкова програма за изследвания и технологично развитие; Безопасни условия на труд).
Помощ при реализиране и проследяване във всички асоциации.
Събиране и анализ на местни материали.
 Помощ при разработването на учебни материали за семинари, насочени директно към
мениджърите.Провеждане на учебни семинари за мениджърите на фирми.
Помощ при подготовката на листовки за фирмите-членки.
Разрастване на комуникационната платформа.
Организиране на 1 национално публично събитие за всички участващи страни от Централна и
Източна Европа.
Изграждане на обслужваща програма (инструмент) ,която ще събере и организира мониторинг
на договорените проблеми от фирмите членове на асоциациите и ще осигурява ръководство за
решаване на основни проблеми
Тодор Бозвелиев

Òîçè ìàòåðèàë å èçãîòâåí ñ ôèíàíñîâàòà ïîìîù íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ. Èçðàçåíèòå â íåãî ñòàíîâèùà è ìíåíèÿ
ïðèíàäëåæàò èçöÿëî íà àâòîðà è íå ñà ïðÿêî îòðàæåíèå íà îôèöèàëíîòî ñòàíîâèùå íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ.
(BSP2 Perfect-link Contract ¹2002-0314-518)
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На състоялите се две кръгли маси на 04.06.2004г. в Сливен специалистите
Обобщено те са
към МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

1.Изграждане на съвместни експертни групи с
представители на МИ, МФ, МОСВ, МЗГ, Агенция
Митници, ГДД и други държавни институции и
представители на БАТЕК и БС на ККОГП за
решаване на конкретни проблеми на леката
промишленост.
2. Изграждане на съвместни експертни групи за
обмен на информация и контрол във връзка с
усвояване
на
финансови средства по
предприсъединителните фондове и програми.
3. По ДДС: намаляване срока на възстановяване на
ДДС до 30 дни; намаляване прага за регистрация
по ДДС на
5000 лв.; намаляване размера на ДДС на 18 %, а
за суровини, материали, полуфабрикати и готова
продукция, които се реализират между
технологично свързани дружества от леката
промиленост на 10 %;
Въвеждане на гратисен период за внасяне на ДДС
за фирмите, преработващи селскостопанска
продукция за периода от м. април до м. септември
вкл. за всяка година.
4.Стимулиране реинвестирането на печалбата, като
се признаят за разход всички средства за закупуване
на машини, съоръжения, технологии и ноу - хау.
5.Изграждане на работна група за обучение на
митнически служители от експерти на текстила,
облекло-то и кожите за определяне на реални
митнически стойности на номенклатурата на
внасяните изделия.
6.Решаване на проблема с лабораториите на
митническите гранични пунктове за определяне
реалността на представения сертификат и на физикохимичните свойства с цел недопускане на вредни и



18

опасни за здравето стоки на пазара.
7.Създаване на фонд за стимулиране на износа с
пропорционално участие на средства, предоставени
от бюджета и дружествата от леката промишленост;
активизиране на външнотърговските представителства, с цел завоюване на нови и запазване на
установените пазари; повишаване конкурентоспособността на българските стоки от леката
промишленост.
8.Във връзка с решението на СТО и отпадането на
квотите от 01.01.2005 г. да се вземат защитни мерки
срещу вноса на стоки на дъмпингови цени, като се
спазват и ПМС 300 и ПМС 287 / 1996 г.
9.Въвеждане на мерки за провеждане на
контрол и недопускане внос на стоки, произведени
при условия на нарушения на Конвенциите на МОТ
и Международните трудови стандарти.
10.Освобождаване или намаляване на 5 % на
данъчното облагане на средствата за социални
разходи.
11.С оглед изпълнение изискванията на
Европейските Директиви в областта на екологията
и изграждане на пречиствателни станции в
предприятията на текстилната, кожаро-кожухарската и обувната промишленост да се осигурят
средства по програми на българското правителство.
12.В съответствие с чл. 53 на ЗЗБУТ да се въведат
облекчения за бизнеса /данъчни и митнически/ при
инвестиции в условията на труд.
13.След приключване на разработката на стратегия
за текстила и облеклото да се приложат
законодателни промени, с цел извеждането на леката
промишленост като приоритетен отрасъл за
България.
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обсъдиха много важни за отрасъла проблеми.
предложени и отправени
към МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

1.Изграждане на съвместни експертни групи за
обмен на информация, включване на работодателите по програми и проекти за квалификация
и набиране на работна сила за браншовете от
леката промишленост.
2.Освобождаване или намаляване на 5 % на
данъчното облагане на средствата за социални
разходи. Това ще намали разходите за
работодателите и ще способства за подобряване
на социалната политика в дружествата.
3.Своевременно определяне на целевата ежегодна
субсидия от държавния бюджет за фонд Условия на
труд, съгласно чл. 45 ал.2 т.1 от ЗЗБУТ и възможен
достъп до тези средства на фирмено равнище.
4.Реално въвеждане на облекчения за бизнеса
(данъчни и митнически) при инвестиции в
условията на труд, в съответствие с чл. 53 на ЗЗБУТ.
5.Ускоряване на въвеждането на диференцирани
осигурителни вноски за трудова злополука и болест.
6.В комисиите за оценка на проекти и разработки,
свързани с подобряване условията на труд да се
включат представители на работодателските и
синдикалните браншови организации.
7.В групите от РИТ при проверка на условията на
труд, спазването правилата по охрана на труда, на
международните трудови стандарти и т.н. да
участват представители на работодателските и
синдикалните браншови организации.
8.Процентно изменение на общата осигурителна
тежест (здравни вноски, за болест, пенсии,
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безработица), която е сред най-високите в Европа:
за пенсионно осигуряване България — 29%,
Швеция — 6,4%, Финландия - 5 %;
по отношение на сумарната осигурителна
вноска България е сред страните с най-висока
осигурителна тежест; при Дания и Великобритания -12 %, Швеция - 19,7 %, Финландия - 25,6
% и т.н.;
 необходимост от засилено бюджетно
финансиране, както е в тези страни. Това ще даде
възможност за намаляване на средствата, внасяни
от работодателя и о свобождаването им за
увеличаване на работните заплати. Наличната
осигуровка ще доведе също до пряко увеличение
на нетните доходи.
9. Осезаема е необходимостта от предоставяне на
възможности за предварително пенсионира-не
при определени облекчени условия. Такава
практика има в много от страните в Европа Австрия, Белгия, Франция и др., като например:
пенсиониране без възрастово изискване при
наличие най-малко от 40 г. осигурителен стаж за
мъжете и 35 г. за жените за период до 2009 г.;
или при навършване на изискуемата се възраст
по чл. 68 от КСО, но с непълен осигурителен стаж
да се получава пенсия в намален размер в
зависимост от недостига на стаж /например при
2 години - с 10 %, при 3 години - с 20 % и т.н./;
намаляване или задържане на сбора от точки
за жените на нивото на 2004 г. до 2009 г.
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