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Почти 100% от сектора е експортно ориентиран, над 80 хиляди са заетите в бранша 

Текстилният бранш в България е на ръба на оцеляването, алармират от "Българска асоциация за 
текстил, облекло и кожи" (БАТОК). Сдружението включва над 100 фирми и организации от шивашката 
и кожарска промишленост от цялата страна. 

Браншът се оказа един от най-засегнатите от кризата, независимо че затрудненията в дейността на 
предприятията от сектора не бе в резултат от въведеното извънредно положение в страната с акт на 
държавата. 

Фирмите от сектора имат сериозен принос към заетостта и икономиката на страната, като според 
официални данни средно-списъчният брой на наетите лица по трудово правоотношение са над 80 
хиляди. Браншът е изключително социално значим поради два факта: в много от малките населени 
места шивашките фирми са единственият възможен източник за доходи на населението; в бранша 
работят доста хора - пенсионери, хора в предпенсионна възраст, неквалифицирани, необразовани, от 
различните етнически групи, хора с увреждания и др., които трудно биха били наети в другите сектори. 

"Ако браншът не оцелее, по-голяма част от тези хора ще бъдат още едно тежко бреме за социалната 
система на държавата. От икономическа гледна точка почти 100% от сектора е експортно ориентиран, 
което го прави сериозен фактор във формирането на приходната част на републиканския бюджет, като 
по данни на НСИ приходите от износ преди COVID кризата възлизаха на 4,6 млрд. лева, което 
формираше 11% от износа на страната.", посочва Йордан Беловодски, изп. директор на асоциацията. 

Експортният характер на бранша го прави силно зависим от чуждестранните партньори, като едва от 
есента на 2021 е започнало възобновяване на поръчките. То обаче е в непълния си обем и ценови 
нива от преди кризата и не може да компенсира последиците от увеличените постоянни разходи на 
фирмите в последните месеци. 

"Близо 30% от фирмите бяха принудени да преустановят дейност, независимо че предлагане на 
работа има. Изпратихме отворено писмо да министър председателя Кирил Петков, което е пореден 
наш апел към държавните институции в страната за спасяване на този традиционен и важен за 
страната ни отрасъл. С него искаме да инициираме среща, на която да обсъдим конкретни 
предложения не само за спасяването, но и за развитието на отрасъла.", допълва Беловодски. 

Членовете на БАТОК се присъединяват към отвореното писмо от петте национално представителни 
работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ по повод изказването на министъра на 
финансите Асен Василев от 28 януари, според което "от пазара трябва да се извадят некомпетентни и 
некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат 
да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците." От УС на Асоциацията 
изказват своето огорчение и приканват Василев да преосмисли позицията си. "Българският 
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работодател прави всичко възможно да оцелее бизнеса и да запазят работните места на колкото се 
повече служители. Бизнес климатът в страната е изключително труден и в такъв момент е важно да се 
подкрепяме и заедно да намерим възможности за преодоляване на проблемите.", подчертават от 
БАТОК. 

 
 

Заглавие: Бизнесът настръхна срещу новата власт! Проектобюджетът подложен на жестоки 
критики - отдалечава ни от Еврозоната. Отговориха подобаващо на Асен Василев за 
"некомпетентните работодатели" 
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Една от най-големите работодателски организации у нас - Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) съзира редица опасности в проектобюджета за 2022 г., който следва да влезе в сила 
от първи април. Това заяви в интервю за Нюз.бг председателят на АИКБ Васил Велев. 

"Асоциацията на индустриалния капитал в България, с редица условности и препоръки, подкрепи 
проектобюджета за 2022 г. Не подкрепихме бюджета на Държавното обществено осигуряване и 
подкрепихме този на Здравната каса. Но не подкрепяме средносрочната бюджетна прогноза, защото 
смятаме, че тя ни отдалечава от Еврозоната и внася големи рискове в развитието ни и не извършва 
очакваните реформи", критичен бешеВелев. 

8,2 милиарда лева са планираните инвестиции, които има амбиции да направи държавата, като това е 
значително увеличение в сравнение с предходни години. Бизнесът обаче е скептичен - "Няма 
готовност на тяхното изпълнение и с голяма степен на увереност може да се твърди, че те няма да 
бъдат реализирани в много голяма степен", прогнозира председателят на АИКБ. 

Именно поради тези и други причини от работодателската организация призовават критиките на 
бизнеса да бъдат конкретно адресирани в очакваната актуализация на (все още не съществуващия) 
бюджет, за която анонсира финансист номер едно Асен Василев. Още повече, че от АИКБ прогнозират 
инфлацията да надхвърли с един процентен пункт официалната прогнозна такава, която е 5,6% за 
настоящата 2022 г. За това допринася и увеличената задлъжнялост на държавата, която представлява 
сериозен инфлационен риск, смята Велев. "Бюджетът прилича повече на предизборен, щедър, за да се 
хареса на всички, отколкото следизборен и реформаторски." 

От АИКБ реагират с възмущение на думите на финансовия министър по време на онлайн 
"тристранката" в петък, че от пазара трябва да се извадят "некомпетентни и некадърни работодатели", 
които плащали минимална работна заплата. Думите на вицепремиера бяха оповестени публично от 
синдикалиста Ваня Григорова, като предизвикаха сериозна ответна реакция, както и официално 
изразена позиция от всички работодателски организации. 

"Постигнахме съгласие, че най-некадърният работодател е държавата. И трябва да работим заедно, за 
да стане той по-малко некадърен. Относно ниските възнаграждения в някой сектори, то те са факт - 
има около 10 икономически сектори, в които средния осигурителен доход би бил по-нисък от 
предложената минимална работна заплата плюс 10-те процента за клас прослужено време. Въпросът 
е какво е по-добре са самите хора - дали с честен труд да изкарват прехраната си, да работят и да 
получават толкова, колкото заработват, ако някой им забрани да работят и да заработват по-малко от 
това, което държавата е казала, че е минимума. И те вместо да работят, да преминат на социални 
помощи, а след като свършат социалните помощи - на кражби", посочи председателят на АИКБ. И 
повтори позицията, която работодателската асоциация отстоява от години - минималната заплата да 
бъде формирана на секторен принцип, а не на общонационално ниво, защото това създавало риск от 
масова безработица в по-бедните региони на страната. Получава се, подчертава Велев, и друг нонсенс 
- хора на социални помощи могат да взимат повече средства от държавата, отколкото ако работят. 

https://pik.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8A%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8---%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5-news1082770.html
https://pik.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8A%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8---%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5-news1082770.html
https://pik.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8A%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8---%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5-news1082770.html


Според Васил Велев има реални мерки, които могат да бъдат предприети, за да бъде парирана 
инфлацията. "Можем да свалим цените на електроенергията близо до предкризисните. Нашият микс е 
такъв, че малка част - около 7%, е зависима от цената на природния газ. И дори сега, когато 
Европейската комисия дава набор от инструменти за компенсиране на високите цени, ние имаме 
чудесната възможност енергетиката да печели както никога досега чрез износ, а местните потребители 
да бъдат компенсирани с част от тази извънредна печалба". 

 
 

 


