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„ В контекста на засилваща 
се конкуренция в нашите 
браншове въпросът за 
продължаващото 
професионално обучение е  
ключов. “ 

(24.11.2010)  

Въпроси към колегата Петър 
Абрашев за въздействието на 
икономическата криза върху 
българската дървообработваща и 
мебелна промишленост  и за полето 
на действие на синдикатите 
 

 Глобалната икномоческа и финасова 
криза засегна и дървообработващата и 
мебелна промишлености през 2009. Какви са 
икономическите последици за предприятията 
и браншовете  и как вие виждате развитието 
на ситуацията ? 
 
Икономическата криза доведе до рязко 
намаляване на търсенето на строителна 
дървесина и мебели за обзавеждане на хотели, 
офиси, административни сгради. Свитото 
потребление улеснява реализацията на евтини 
китайски и азиатски мебели. 
Последиците са: спад на производството с близо 
50 %; спад на реализацията на продукцията с 
почти 50 %; занижаване цените на изделията с 
25-30 %. 
Към това трябва да прибавим и факта, че 
значителен брой, особено малки предприятия 
спряха дейността си. Част от предприятията 
преминаха на намалено работно време. 
Ограничиха се социалните разходи. Стигна се 
до намаляване на работните заплати и тяхното 
нередовно изплащане. 
В тази ситуация производителите, особени 
големите и средни пренасочват производството 
си към по-висок ценови клас – по-скъпи и 
стилни мебели, по-ефективни произведения от 
дърво (обзавеждане, ламперии, паркети). 
Чувства се стремеж за по-ефективно и 
резултатно ползване на средствата от ЕС по 
програми “Конкурентноспособност”, “Човешки 
ресурси”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Какви са последствията за заетостта в 

сектора? Кое се влоши повече – например  
работните места, работните часове, 
заплатите или трудовите стандарти в 
компанията? 
 
В резултат на кризата заетите в 
дървообработването са намалели с 2349 души 
(14 %), а тези в мебелното производство с 5526 
души (20 %). Орязани са социалните 
придобивки (ваучери за храна, доплащане на 
медицинско обслужване, почивки и 
профилакториуми за рискови професии. 
Появяват се «квартални» дърводелци и 
мебелисти, които по правило подбиват цените и 
са задължително в «сивия» сектор. 
 
 Как се справят синдикатите с кризата? 

Какви са инструментите и стратегиите в 
защита на работните места ? Доколко 
успяхте ? 
 
В тази ситуация синдикатът ни работи в 
няколко посоки: 
- съвместно с работодателската браншова 
камара проучваме и анализираме ситуацията в 
браншовете дървообработване и мебели; 

- поддържаме база данни за развитието на 
процесите; 

- подготвихме и подписахме споразумение за 
антикризисни мерки; 

Има индикация за положителни тенденции, 
които ни насърчават в диалога с 
работодателските структури. 
 
 Какви са следващите действия на 

синдикатите в защита на интересите на 
работниците (сигурност на работните места, 
добри условия и стандарти на труд, 
споразумения за заплати) дори в условията 
на криза ? Какви са вашите  подходи на ниво 
предприятие и на ниво сектор ? 
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Нашите действия приоритетно сме насочили 
към: 
- общи действия със социалните партньори, 
изразяващи се в консултативни срещи с 
производителите на дървесина, въвеждане на 
рационални режими на продажба, разтрогване 
на договори с фирми посредници, оскъпяващи 
производството, организиране на квалификация 
и преквалификация на работещите, привличане 
на млади хора в предприятията от браншовете. 
Максимално запазване на постигнатите 
договорености на браншово ниво. 
 
 
 Европейската и международна 

конкуренция  в дървообработващата и 
мебелна промишленост ще остане и след 
кризата. Много предприятия трябва да 
защитят и докажат своята продукция и 
качество. От какво значение е 
професионалното обучение в този контекст ? 
 
В контекста на засилваща се конкуренция в 
нашите браншове въпросът за продължаващото 
професионално обучение е  ключов. В това 
виждаме възможност за по-добра и динамична 
адаптация в иновационната и технологична 
надпревара, подобряване качеството и 
намаляване рисковете на работното място. 
 
 Доколко квалификацията е тема за 

дискутиране днес ? Какво е  доказано на 
практика, къде все още липсва нещо ? 
 
В секторите дървообработване и мебели 
работодателите и синдикатите са убедени, че 
трябва да се върви по пътя на обучение и 
квалификация. Липсата на ресурс или намален 
ресурс насочва работодатели и работещи в 
посока краткосрочно и попътно (без откъсване 
от предприятието обучение).  
В новия Браншов колективен трудов договор, в 
сила от 01.10.2010 г. Включихме конкретни 
задължения на работодателите в предприятията, 
свързани със систематично обучение на 
персонала, активно включване на синдикатите в 
процеса, допълнителен платен отпуск до 5 
работни дни в една календарна година за 
квалификация. Обвързване повишаването на 
квалификацията на работника или служителя с 
ръст на работната му заплата. Освен това 
направихме постъпки пред Министерство на 
труда и социалната политика за 
разпростирането на клаузите на Браншовия 
договор във всички предприятия от браншовете, 
което би било добра възможност и за обхващане 
на малките предприятия. 
 
 Имате ли на ниво синдикат или 

предприятие инциативи за систематично и 
усъвършенстващо се продължаващо 
обучение за работещите в 

дървообработващата и мебелна 
промишлености? 
 
Благодарение на участието ни в проекта INNO2 
направихме задълбочено проучване на 
действителното състояние на продължаващото 
професионално обучение в двата бранша. 
Установихме пропуските и в сътрудничество с 
работодателската камера и с други институции, 
имащи отношение към професионалното 
обучение, поставихме началото на систематично 
обучение и неговото усъвършенстване във 
времето. 
 
 
 Какви  са очакванията ви от 

Европейското сътрудничество по проекта 
INNO2? Какви резултати очквате в 
контекста на продължаващо обучение? 
 
От сътрудничеството по проекта INNO 
очакваме консолидиране на стратегии за ППО: 
- достъп до ППО, на различни нива на знания и 
умения; 

- действия по валидирането на знанията и 
уменията в страните членки на ЕС; 

- валидирането на самостоятелното и 
неформалното учене, неговото признаване и 
оценяване; 

- изясняването на методиките, механизмите и 
инструментариума, целите и отговорностите 
на институциите по ППО. 

Очакваме, особено в условията на криза, 
придобитите знания, умения, компетенции да се 
признават (валидират) с евродокумент, който да 
улесни достъпът на сигурни работни места в 
глобалния свят. 
Надяваме се сътрудничеството да продължи, 
както чрез Европейската мрежа, така и чрез 
други подходящи форми, включително и  нов 
проект. 
 
 
Sofia (Bulgaria) 
November  2010 


