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Секторът Текстил и Облекло е разнообразна и 
разнородна индустрия, която обхваща важен 
брой действия от трансформацията на фибрите 
в прежда и материали до производството на 
широко разнообразие на продукти като 
високотехнологична синтетична прежда, вълна, 
спално бельо, индустриални филтри, гео-
текстил, облекло и други. Секторът е важна част 
от Европейската производствена индустрия. Той 
оказва съществена роля върху икономиката и 
социалното благосъстояние на много региони 
от ЕС – 28. Според последната структурирана 
база данни, в Европа има около 220.000 
компании ръководещи 2.5 милиона хора и 
генериращи печалба от 190 милиарда евро. 
Секторът Текстил и Облекло отчита 3 % от 
общата производствена добавена стойност в ЕС. 
През 2004, когато Литва стана член на ЕС, 
литовската индустрия за облекло и текстил 
стана съществена част от Европейския сектор за 
Текстил и Облекло. 

 
Дългогодишните традиции в сектора Текстил и 
Облекло в независима Литва доказа своето 
преимущество и зае доминиращо място в 
икономиката на страната. Сега в Литва, секторът 
Облекло и Текстил е първи по брой служители и 
втори по производство и продажба на стоки в 
промишления сектор. В секторът Текстил и 
Облекло има над 80 % малки и средни 
предприятия и само 15-20 % големи компании. 
Това е една от индустриите в Литва, която 
генерира голяма брутна печалба, която е около 
15 % от брутната печалба на страната. Секторът  
произвежда продукти, които изискват работа на 
ръка и затова предоставя висок процент на 
заети лица – 26 % от всички работещи в 
индустрията в Литва. 

 
Секторът Текстил и Облекло е един от главните 
износители на Литовската икономика и отчита 
около 15 % от общия износ на страната. 
Основните критерии за успешния висок процент 
на износ към чужди пазари са: географското 
разположение на Литва, ефективната 
експлоатация и подобряването на наличните 
ресурси като: компетентност на персонала, 
оборудване и технология, бързо реагиране към 

промените на търсенето и възможността за 
предсказването му, съответствието на 
продуктите с глобалните стандарти и нисък 
подоходен данък. 
 
Материалите и продуктите от тъкан и текстил 
винаги са играли съществена роля в човешкия 
живот и няма причина да се вярва, че тяхното 
значение ще отслабне през 21 век. Тъкмо 
обратно, докато няма сериозен заместител на 
текстила в традиционното облекло и сектора за 
вътрешна декорация, се очаква текстила или 
текстилно базираните смесвания да заместят 
много от сегашните метални и пластмасови 
материали в автомобилната индустрия, 
корабостроенето или въздухоплаването, 
машинарията, електроинженерството, 
медицинските апарати, строителството и 
земеделието така както ще заместят дървените 
и кожените мебели, спортното облекло и 
оборудването му и други по-малки сфери на 
дейност. С нарастване на световното население 
и повишаване консумацията на текстил  в 
развиващите се страни, определено ще се 
появят нови области за приложение на 
текстила.  
 
За да остане конкурентноспособен секторът 

Текстил и Облекло в Литва и ЕС постоянно се 

принуждава да се адаптира към промените. 

Проектът PLUSTEX допринася за това изискване 

идентифицирайки и експлоатирайки нови 

възможности чрез споделяне на добри 

практики в разнообразяването на 

производството по отношение на 

висококачествения и високотехнологичен 

текстил и продуктови ниши, повишени нива в 

изкуството, дизайна и творчеството в пазарното 

производство, насърчавайки еко иновациите. 

Тези и още много възможности са включени в 

проекта PLUSTEX. Няма съмнение, че в 

различните държави ситуацията в сектора 

Текстил и Облекло е различна и има много 

какво да се научи една от друга. Ние ви каним 

да бъдете част от тази научна практика!!!

Рамуне Григоните 

KTУ Регионален Научен Парк 
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Шестата тематична среща за обмен на PLUSTEX и 

междинно оценяване на тема „Разнообразяване на 

производството по отношение на висококачествен, 

високотехнологичен текстил и официален договор и 

продуктови ниши ” беше организирана от AMAVE -  

Асоциацията на Общините от регион Аве в Гимараеш на 12 

и 13 септември 2013 година.  

Срещата бе открита с партньорството на Университета в 

Миньо на тема „Иновационни и предприемачески 

екосистеми”. Беше последвано от пет добри практики 

избрани на териториите на партньорите като например 

MORATEX, Институт по безопасни технологии в Лодз, 

който беше достигнал водеща позиция сред  вътрешните 

научноизследователски групи и предприемачи на 

високотехнологични продукти в Полша и UPTEX, главният 

клъстер за проучване и иновация в Лил, който обединява 

ключови фигури в секторът: изследователски институти, 

университетски лаборатории и частни предприятия. 

Партньор на AMAVE представи Ecofoot, компания основана 

през 2012, обединяваща изследователи от университета в 

Миньо, както и предприемачи и инвеститори 

интересуващи се от по-малко токсикологично, по-

екологично и устойчиво текстилно багрене. Семинарът 

завърши с открит дебат – с партньорите и 

заинтересованите страни – за да се отговори на въпроси, за 

разясняване и споделяне на гледни точки за по-горните 

практики. 

 

Семинарът беше последван от посещение на АVEPARK, 

инициативно осъществяване на стратегията за млади 

предприемачи и SPINPARK, Бизнес инкубаторът на 

Университета в Миньо.  Двете бяха избрани като значими 

за подобряването на регионалните политики в подкрепа 

на сектора за текстил и облекло и бяха включени като 

добри практики свързани с темата на проекта – заедно с 

две текстилни предприятия от региона Аве. 

 

Регионът Аве е разположен в северозападната част 

на Португалия. Има площ от над 1.200 кв. км и 

повече от  500.000 жители. Включва общините на 

Vieira do Minho, Pуvoa de Lanhoso, Fafe, Guimarгes, 

Vizela, Santo Tirso, Vila Nova de Gaia and Maia. 

Близостта му до областният район Опорто позволява 

лесен достъп до магистрали, морски пристанища и 

летище. Регионът Аве е динамичен и продуктивен, с 

много силен индустриален елемент, което го прави 

един от главните двигатели в националната 

икономика. Това е територия, която е ясно 

разделена на провинциална част и друга която е 

силно индустриализирана, главно от текстилната и 

обувна промишленост. Няколко водещи 

организации в академичните среди на 

научноизследователската и развойна дейност както 

и бизнес асоциации, като: CITEVE (Технологичен 

текстил в VN Famalicro), ATP (Асоциация по текстил и 

облекло на Португалия, VN Famalicro), 

Университетът в Миньо (Гимараеш), Университет 

Луисиада (VN Famalicro), АVEPARK (Парк на науката и 

технологията, Гимараеш), SPIN PARK (инкубатор на 

Университета в Миньо, Гимараеш), Института по 

дизайн (Гимараеш) Фабриката Holy Thyrso 

(Инкубатор на Мода и Дизайн, Санто Тирсо) са 

разположени в региона. Регионът е познат също 

заради своите отличителни културни и исторически 

характеристики. Гимараеш е бил първата 

португалска столица и неговият исторически център 

е включен в списъкът на ЮНЕСКО за културно 

наследство. Гимараеш беше Европейска столица на 

културата през 2012 и Европейски град на спорта 

през 2013. 
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Облагодетелстван от своето впечатляващо текстилно 

наследство и близостта си до по-големи предприятия и 

модни столици (Париж, Лондон, Антверпен и Брюксел), 

областният район Лил основава „Мезон дьо Мод”, голям 

проект за развитие на модни марки в северна Франция, 

по специално в два квартала в градовете на Лил и Рубе. 

Обединени от важна инициатива за преустройство и 

желанието да се създаде истинско градивно движение на 

север, градовете Лил и Рубе обединиха сили за да 

постигнат същата цел: да развият градивно влияние 

докато предлагат на многообещаващи таланти услугите и 

средата за да успеят. 

Главните цели на проекта Мезон дьо Мод са не само 

привличане на новопоявили се модни марки на различни 

етапи, от тяхното развитие до пускането на първите им 

колекции, но и до развитието на тяхната марка като 

процес на възраждане на два порутени градски квартала 

облагодетелствайки се от данъчно освободения статут на 

бизнеса, повишавайки имиджа им и внасящи живот, 

култура и посетители по тези територии. Тези цели са 

опити за създаване на дизайнерско движение познато 

като грижещо се за най-обещаващите таланти, 

забелязани на национално и международно ниво.  

Следва селекция от комитет от професионалисти, 

дизайнери имат в срок от 24 месеца на свое 

разположение голям списък от услуги, които да им 

помогнат да основат и  подсилят бизнеса им. През 

последните пет години, над 40 дизайнера се 

присъединиха към Мезон дьо Мод за да развият и 

лансират своите марки; измислени, създадени и 

произведени в ограничени количества, тези нови марки 

предлагат алтернатива за потребителите желаещи нещо 

модерно отвъд добре познатите марки-клише на 

големите модни къщи и анонимният стил на 

висококвалифицираните магазини. 

В Лил, девет ателиета-бутици и осем „малки галерии” 

са посветени на дизайнерите. Jarden de Mode е 

същиска градина от млади таланти: някогашно кино, 

обновените 1000 кв. м площ включват седем 

дизайнерски студия за „начинаещи”. В Рубе има 15 

магазина, осем от които са разположени в 

реставрирана сграда съседна на прочутият музей La 

Piscine. Този амбициозен проект беше развит и 

финансиран от Lil Metropole Community Urbain с 

подкрепата на Conseil Regional, The Conseil General и 

Европейския съюз и обединява партньорства, с 

маркетингови и дистрибуционни връзки, с модата, 

текстила и дистрибуционните канали за да създаде 

истинско дизайнерско движение в Северна Франция. 

Maisons de Mode | Лил-Рубе 

contact@maisonsdemode.com 

www.maisonsdemode.com 

 
За повече информация: Наръчник Добри практики 
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7та тематична среща за обмен и учебно посещение се 
проведе в Лодз на  13-14 ноември 2013. Събитието се 
фокусира върху темата ”Разнообразяване на 
производството по отношение на висококачествен, 
високотехнологичен текстил и официален договор и 
продуктова ниша” и беше координирано от Лодзкия 
регион. 
Сесията от презентации на добри практики започна с АРИР 
представяща темата „Комплексно проучване и оценка на 
омекотяащият ефект на хавлиените тъкани”. Музеят по 
текстил в Прато представи „Progetto Achille” – начин за 
добавяне на специфични функционалности на тъканите за 
повишаване на комфорта, защитата и изпълнението, 
докато г-н Вентурини експерт на община Прато представи 
проекта на Тoскана „Бърза специализация и технологично 
предвиждане за Модния сектор”. Семинарът завърши с 
отбелязване на важните точки на „Scottish Manufacturing 
Advice Service” от Училище по изкуствата в Уинчестър и 
проектът Ecowash от Университетът в Миньо. 
Денят завърши с учебно посещение на две важни 
институции от сектора по текстил и облекло в региона: 
Институт по безопасни технологии MORATEX и Техническия 
университет в Лодз. MORATEX поддържа водеща позиция 
сред местните институции за научноизследователска и 
развойна дейност и технолози на високотехнологични 
продукти предназначени за различни отрасли от 
националната икономика. Същината му дейност се справя 
с научни изследвания и развитие целящо осигуряването на 
нови технически и технологични решения за предпазване 
живота и здравето на човек. Втората част от научното 
посещение отведе партньорите до Техническия 
университет в Лодз, Факултет по материалознание, 
стоковедски науки и текстилна метрология. Отделът 
предоставя широк кръг от изследователски услуги, които 
да осигурят новаторски решения, продукти и 
консултативни услуги. В допълнение, той предоставя 
обучение за инженери, мениджъри по производство, 
специалисти за създаване и маркетинг на оригинални 
текстилни продукти, и др. Интердисциплинарната природа 
на Отделът предоставя на студентите обширни познания в 
сферата. 

Лодзкият регион се намира в централна Полша. Общата площ на 

региона е 18.219 кв. км с население от 2.53 милиона жители. 

Нивото на урбанизация е по-високо отколкото в другите части на 

Полша. Нивото на образование на жителите в региона е 

приблизително средно с това в страната. Лодз регионът е 

разделен на 24 окръга и 117 области и  общини. 

Регионът Лодз показва висок потенциален прираст и блестящи 

перспективи да стане главен бизнес център в средна Полша и 

Централна и Източна Европа. Индустриите по Текстил и Облекло 

се характеризират със силно развит потенциал и изисканост от 

огромна регионална концентрация. Индустрията показва 

съществена необходимост от нови технологии. 

Първата водеща позиция в текстилната индустрия в областта се 

държи от Лодзкия регион. Текстилната индустрия е създала 37 % 

от работните места в региона, и областта е главният полски 

износител на текстил и облекло. Развитият потенциала на този 

сектор, въпреки че не е напълно разработен, може да допринесе 

за конкурентноспособността на регионалните предприятия в 

глобален мащаб благодарение на внедряването на условието на 

техническото умение и технологичните решения. 

Текущият икономически профил на Лодзкият регион разгърнат в 

курса на историческата трансформация е силно поддържан от 

традициите и общинските практики. Тези фактори със сигурност 

са със значимо влияние върху настоящата и бъдеща 

трансформация на икономиката, техните насоки и ход. 

Икономиката в региона е отворена към инвеститори. Тя им 

предлага отлично местоположение, индустриални традиции и 

най-важните аспекти на региона: стратегическо разположение, 

природни ресурси, добре образовани жители пълни с 

предприемчивост, както и  привлекателни цени на земите за 

инвестиция и други търговски недвижими имоти. Въпреки че 

регионът се бори с различни икономически и инфраструктурни 

проблеми, той принадлежи на една от най-

конкурентноспособните области в Полша от гледна точка на 

бизнес инвестициите. 
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Конференцията е организирана със съдействието на DG Enterprise and Industry, TAIEX и 

Европейския университет Институт в рамките на Евро-средиземноморския диалог в текстилната 

индустрия. Главната цел на конференцията е обмяната на опит относно политиките, практиките и 

програмите за творчески характер, иновация и IPR като реален икономически лост за подобряване на 

търговският имидж, продажби и доходността на компаниите в сектора текстил и облекло в  Евро-

средиземноморската  

 

За повече информация посетете: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/external-

dimension/euromediterranean-region/index_en.htm 

 

Евро-Средиземноморска конференция за креативност, иновации и IPR в текстилната индустрия  

В Евро-Средизменоморска зона / 10-та годишнина на Евро-Средиземноморска  дискусия относно 

тексилната индустрия 

24 – 25 март 2014, Флоренция (Италия) 

9-тата годишна публична конференция по текстил 

31 март – 1 април 2014, Брюксел (Белгия) 

 

9-тата годишна публична конференция по Текстил ще бъде проведена на 31 март – 1 април 2014 в 

Брюксел. Работното заглавие е „Ефективен трансфер на текстилни технологии от проучването до 

промишления отрасъл” като събитието трябва да отличи най-добрите практики от цяла Европа  FP6/FP7 

проекти, ефективни системи и платформи за технологичен трансфер в сектора Текстил и Облекло и 

проблемите свързани с финансова промяна. 

 

За повече информация: http://www.textile-platform.eu/ 

 

Работни документи за модата и високотехнологичните индустрии 

 

Те представят възможни инициативи с цел инвестиране в творчеството и иновациите, засилване 

на износа и устойчив растеж, насърчаване на електронната търговия като в същото време се защитават 

правата за  интелектуална собственост. Освен това, документите разглеждащи възможностите за 

стимулиране на ефектите от свръхизлишък към други свързани индустриални сектори такива като 

туризъм, изкуство и медиите.  

 

За повече информация посетете: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/ 

 

Нова публикация на европейската комисия: Идеи за конкурентноспосбност на модата и 

високоразвитите индустрии 

 

Семинар посветен на представянето на мерките и инструментите в подкрепа на иновацията, 

експертизите и решенията за увеличаване способността на производствените системи заедно с високо 

специализирани услуги специално предназначени за компаниите в текстилния сектор. Събитието е 

организирано със съдействието на Индустриално Обединение Прато, Област Прато и Регион Тоскана. 

 

За повече информация посетете: http://www.innovationday.it 

 

The Innovation Day | Текстилен музей Прато  

4 – 5 Април, Прато (Италия) 

 

PLUSTEX Срещи & Събития 

8-ма Тематична среща за обмен и учебни визити 

26 - 27 Март 2014, Kaunas (LT) 

9-та Тематична среща за обмен и учебни визити 
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