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УПРАВЛЕНИЕ

Този доклад е четвъртият Интегриран годишен доклад на ТИТАН България. В доклада се ползват структурни характеристики от насоките 

на Международния съвет за интегрирано докладване (IIRC) така, че да е разбираем за заинтересованите ни страни по начин, който 

дава цялостен поглед върху нашата работа и резултати през 2017 г. Докладът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2017 г.

Настоящият доклад представя финансовите и нефинансови резултати на всички операции на Групата ТИТАН в България, към които се 

реферира чрез общото наименование ТИТАН България, което включва „Златна Панега Цимент’’ АД (юридическото лице, извършващо 

нашите циментови и бетонови операции) и всички други дъщерни дружества на Групата ТИТАН в България („КЧПБ’’ ЕАД, „Дубъл Ве и Ко’’ 

ЕООД, „ГАЕА’’ ЕАД). В доклада наименованието ТИТАН България се използва, когато се оповестяват общи данни за дружествата, а в 

случаите, когато наименование на дъщерно дружество е изрично посочено, съответните цифри и данни се отнасят конкретно за това 

дружество. Основното съдържание на доклада включва цялостно представяне на дейностите на ТИТАН България, цели и постижения, 

количествени данни и финансова информация за 2017 г.

Нефинансовите данни в Интегриран доклад 2017 са независимо верифицирани за съответствието им с критериите и принципите на 

Глобалния договор на ООН (UN Global Compact Communication on Progress). Одитът изразява ограничено уверение, че публикуваните 

данни и показатели за представянето ни в сферата на Здраве и безопасност и Опазване на околната среда са установени в 

съответствие с приложимите секторни насоки и протоколи на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI), 

функционираща в рамките на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD).

За контакти и допълнителна информация: integratedreport@TITAN.bg

Докладът може да бъде намерен в PDF формат на: www.integratedreport2017.titan.bg



АКЦЕНТИ 2017

ОБОРОТ

83 779 хил. лв.
ОБЩО АКТИВИ   

175 174 хил. лв.

EBITDA 

7 657 хил. лв.
КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

3 454 хил. лв.

СЛУЖИТЕЛИ 
(пряко наети към 31.12.2017)

267

ФАТАЛНИ ИНЦИДЕНТИ  
(на пряко наети служители)
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Адамантиос Францис

Изпълнителен директор                                          

ТИТАН България

Уважаеми колеги и партньори, 

За мен е изключително удоволствие да споделя с вас първия верифициран Интегриран годишен 
доклад на ТИТАН България. С осигуряването на по-висока степен на прозрачност чрез гаранция от 
трета страна ние в ТИТАН България ясно изразяваме поетия ангажимент за предоставяне на нашите 
заинтересовани страни на информация за цялостното представяне на компанията през 2017 година 
по прозрачен и всеобхватен начин. 

През 2017 година финансовото представяне на компанията отбеляза спад. Нарастването на 
търсенето на цимент в страната доведе до увеличение с 21% на приходите ни, но EBITDA намаля с 
39%, частично повлияна от увеличените разходи за гориво. Въпреки икономическите показатели, 
сочещи обещаващ потенциал за бъдещ растеж в България, тъй като жизненият стандарт се 
приближава до средния за ЕС, сегашното потребление на цимент в страната не достига дори до 
половината от нивата на консумация преди кризата. 

Преодолявайки непосредствените финансови предизвикателства, с които се сблъскахме, в ТИТАН 
България останахме посветени и на дългосрочния си ангажимент към Глобалните цели на ООН за 
устойчиво развитие. През 2017 г. извършихме преглед на съществените за нашия бизнес и 
заинтересовани страни фактори, за да ги актуализираме и приведем новата им формулировка в 
съответствие с целите за устойчиво развитие. Структурирането на стратегия за устойчиво развитие 
на тази основа ни позволява да развиваме нашия бизнес от финансова, екологична, социална и 
управленска перспектива.

Осигуряването на здравословна и безопасна работна среда е повече от приоритет за нашия 
бизнес - то е неразделна част от нашите ценности. Поради тази причина насочваме усилията си към 
предотвратяване на сериозни инциденти чрез постоянно укрепване на културата на безопасност по 
отношение на всички дейности в компанията. През 2017 г. преработихме и усъвършенствахме 
процедурата „Заключване - маркиране - тестване’’ (LOTOTO) - основна процедура за безопасност 
на работната площадка, като осигурихме подходящо обучение за всички наши служители и 
изпълнители. 

Нашите служители са ключов елемент за бъдещето на компанията. Продължаваме да им 
предоставяме равни възможности за развитие в професионален и личен план, насърчавайки 
разнообразието на работното място като част от нашата корпоративна култура. Бидейки 
предпочитан работодател, ние инвестираме в привличането на млади служители, за да допълним 
ценния опит на дългогодишните членове на нашия екип. През 2017 г., засилвайки сътрудничеството си 
с академичните среди, компанията даде възможност на млади талантливи хора да научат за 
процесите и дейностите в реална работна среда чрез посещения на завода и студентски стажове. 

С неотслабващо постоянство споделяме стойност и подкрепяме устойчивото развитие на местните 
общности. Продължихме да укрепваме и разширяваме дългосрочното си партньорство с Фондация 
"Заедно в час", благодарение на което основното образование в селата по поречието на река 
Златна Панега бележи значително подобрение. Към края на 2017 г. 19 нови учители работят с над 500 
ученици от семейства с нисък социално-икономически статус, концентрирайки усилията си върху 
мотивацията, функционалната грамотност и проактивността на учениците и постигайки изключителни 
резултати. В допълнение, различните инициативи, организирани от нашия екологичен отдел, 
насочени към повишаване на екологичното съзнание сред младите хора, са най-сигурният и 
устойчив подход за подхранване у тях на стремежа към грижа за природата и запазване на 
красотата на региона.

През 2017 г. продължихме да се стремим към намаляване на екологичния отпечатък, смекчавайки 
климатичните промени и опазвайки качеството на водата в съответствие с целите за устойчивост на 
Групата ТИТАН до 2030 г. Фокусирахме усилията си върху оперативно съвършенство и стимулирахме 
екологичното лидерство на заемащите управленски позиции. Въпреки че резултатите ни в 
използването на алтернативни горива и суровини не достигнаха най-високите ни постижения, през 
2017 г. успяхме да спестим над 17 000 тона CO . Като принос към кръговата икономика въведохме 
ресурсна ефективност във всички стратегически цели на компанията и я използвахме като основа на 
няколко нови проекта за използване на отпадъци в производството на клинкер като алтернатива на 
естествените суровини. Осъзнавайки, че водата е незаменима за живота на Земята и е ключов 
ресурс за нашата индустрия, ние разработихме устойчив подход, насочен към ефективното 
използване и опазване качеството на водата чрез система за пречистване и преизползване на 
водите, базирана на най-добрите налични технологии. 

Накрая, но не и по важност, осъзнаваме, че силата на дадена компания да преодолява трудностите, 
да продължава развитието си и да вдъхновява, независимо от предизвикателствата на времето, идва 
с управление, в същината на което са заложени прозрачност и етика. Основните елементи, 
ръководещи нашия професионален живот - уважение и справедливост, открит диалог, лична 
отговорност, отвореност към промяната, отдаденост на работата с акцент върху здравето и 
безопасността, са утвърдени в Етичния кодекс и политиките на Групата ТИТАН. 

Съзнаваме, че живеем във време на трансформация, в което обществото и индустрията трябва 
адекватно да реагират на екологични, обществени и икономически промени. Чувстваме увереност, 
че всички ние, с подкрепата на нашите партньори, ще се изправим пред предизвикателствата и ще 
продължим да предоставяме стойност на всички наши заинтересовани страни, като развиваме 
компанията по устойчив начин.

ПОСЛАНИЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ПРЕГЛЕД 

ГРУПАТА ТИТАН

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ’’ АД  - ТИТАН БЪЛГАРИЯ 

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ПРАВИМ 

НАШАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
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ГРУПАТА ТИТАН 

Групата ТИТАН започва историята си през 1902 г. като малка семейна компания в Елефсина, Гърция, построила 

първия циментов завод в Югоизточна Европа. Днес Групата ТИТАН е световен лидер в производството на цимент с 

над 115 години опит в индустрията, ръководещ над 40 компании и притежаващ общо 14 циментови завода с 

различни локации - Гърция, Югоизточна Европа, САЩ, Южна Америка и Източното Средиземноморие. В Западна 

Европа компанията разполага с терминали за дистрибуция на цимент в Италия, Франция и Обединеното кралство. 
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Гърция 

САЩ 

Циментови заводи

1 Роаноук – Вирджиния 

2 Пенсуко – Флорида 

Гърция 

Циментови заводи

1 Солун 

2 Камари 

3 Патра 

САЩ 

Циментов завод

1 Кисере 

Бразилия 

2

1

1

1

2
3

Бразилия (джойнт венчър)

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
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Македония 

Албания 

Косово 

Сърбия

България 
Циментови заводи

1 Косерич – Сърбия

2 Златна Панега – България 

3 Шар – Косово 

4 Усие – Македония 

5 Антеа – Албания 

Турция 

Източно Средиземноморие 

Циментов завод

1 Александрия 

2 Бени Суеф 

1

1

2

3

4

5

1

2

Циментов завод 

1 Токат 

Турция 

(джойнт венчър) 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

Югоизточна Европа 

Египет



На територията на 

с. Златна Панега, 

малка семейна 

фабрика дава 

началото на 

производството на 

цимент в България. 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 

- ТИТАН БЪЛГАРИЯ 

1907

Компанията става 

собственост на 

водещия световен 

производител на

строителни 

материали „ТИТАН 

Цимент’’ АД и се 

присъединява към 

Групата

под името „Златна 

Панега Цимент’’ АД. 

2004

07

На мястото на 

малката фабрика 

се изгражда завод 

„Златна Панега 

Цимент” с 5 нови 

циментови линии.

1966
В резултат на 

приватизационната 

държавна политика 

„Хайделберг 

Цимент’’ придобива 

собствеността на 

компанията.

1998

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
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КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ПРАВИМ

„Златна Панега Цимент” АД е част от семейството на Групата ТИТАН и е един от основните производители на 

качествен цимент в България. Компанията има бетонови възли в четири града и в джойнт венчър с други компании 

разполага с 12 кариери за добив на пясък, чакъл и трошен камък. Ние сме един от пионерите в използването на 

алтернативни горива в Групата ТИТАН. Нашият успех се дължи на използването на най-добрата съществуваща 

производствена технология и ноу-хау. 

ТИТАН България е общото наименование, с което означаваме всички дъщерни дружества на Групата ТИТАН в 

България. 

Нашите производствени единици

София

Пловдив

Стара Загора

Велико Търново 

Циментов завод

„Златна Панега Цимент’’ АД е 

юридическото лице, ръководещо 

нашите циментови операции. В 

циментовия завод в с. Златна 

Панега натрошаваме, смиламе и 

изпичаме суровите материали в 

две пещи, за да произведем 

ц и м е н т о в  к л и н к е р ,  к о й т о 

впоследствие се смила и смесва 

с добавки за производството на 

цимент. На територията на завода 

дъщерното дружество „ГАЕА’’ ЕАД 

о п е р и р а  и н с т а л а ц и я  з а 

производство на инженерно 

гориво, което се използва като 

алтернативно гориво в пещите. 

Кариери за инертни материали 

„Кариери за чакъл и пясък – 

България” („КЧПБ’’) ЕАД е 100% 

дъщерно дружество на „Златна 

Панега Цимент” АД, което в 

джойнт венчър с други дружества, 

извършва дейността си в 12 

кариери за добив на пясък, чакъл 

и трошен камък. Компанията 

с а м о с т о я т е л н о  п р и т е ж а в а 

концесии за добив на инертни 

материали в район Кремиковци – 

Столична община и в община 

Сливница, както и разрешително 

за добив на чакъл и пясък от река 

Дунав в община Пиргово. „Дубал 

Ве и Ко’’ ЕООД, 100% дъщерно 

д р у ж е с т в о  н а  „ К Ч П Б ”  Е А Д , 

п р и т е ж а в а  и  у п р а в л я в а 

пристанище в Русе. 

Бетонови възли

„Златна Панега Цимент” АД – 

Дирекция „Бетонови операции’’ 

(предишна „Златна Панега Бетон’’ 

Е О О Д ) ,  у п р а в л я в а  8 

производствени бази в София, 

Пловдив, Велико Търново и Стара 

Загора, както и една приобектова 

мобилна инсталация.  

Златна 
Панега 

Русе 

Пазарджик

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 



CSR Europe е водеща бизнес мрежа, чрез която Групата ТИТАН е във връзка със 

заинтересованите страни по въпроси, свързани с прозрачността, корпоративната 

отговорност и устойчивото развитие.

През 2015 г. ТИТАН взе решение да подкрепя, на ниво Групата и чрез мрежата от местни 

представителства, постигането на най-важните за нашия бизнес цели за устойчиво 

развитие на ООН до 2030 г.

sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Заедно с 50 други водещи компании ТИТАН подписа Европейския пакт за младежта, 

с което започнахме сътрудничество за ускоряване на нашите усилия да предоставим 

възможности за трудова заетост и да преодолеем проблема с липсата на умения сред 

младежта чрез дейностите, които извършваме.

csreurope.org/pactforyouth

„Златна Панега Цимент” АД е една от първите компании в България, която се 

присъединява към Глобалния договор на ООН и прилага 10 универсални 

принципа в областта на човешките права, труда, околната среда и 

антикорупцията. Групата ТИТАН подкрепя и координира събития и акции в 

контекста на инициативите на ООН за човешки права и антикорупция.

ТИТАН е ключов член на „Инициатива за устойчиво развитие на циментовите 

предприятия’’ (Cement Sustainability Initiative) от неговото създаване от „Световен 

бизнес съвет за устойчиво развитие’’ (World Business Council for Sustainable 

Development) през 2003 г. и участва активно в следните работни групи: 

· Изменение на климата

· Горива и сурови материали

· Здраве и безопасност

· Емисии във въздуха

·  Биоразнообразие

·  Устойчивост на бетона

·  Води

·  Устойчива верига за доставки

НАШАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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Подробна информация за нашите сътрудничества на глобално ниво може да намерите в Доклада за 2017 г. на Групата 

ТИТАН: integratedreport2017.titan.gr

Нашите заинтересовани страни – Заедно постигаме устойчив растеж

Групата ТИТАН участва редовно в работните програми на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и в 

проектите на CSR Europe по оценяване на нефинансовото представяне. Групата се стреми да използва набора от 

инструменти на CSR Europe при интегрирането на Корпоративната социална отговорност в оперативната си бизнес 

практика, както и при справянето със социално-икономическите и екологичните предизвикателства, пред които се 

изправя. 

Освен че участва в партньорства и съвместни действия на местно ниво за споделяне на ноу-хау, опит и най-добри 

практики и също така насърчава решения за устойчив растеж на бизнеса, общностите и заинтересованите страни, 

ТИТАН България се стреми и да допринесе значително за глобалните инициативи, в които участва Групата ТИТАН. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 



10

СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Сътрудничеството с вътрешни и външни заинтересовани страни е ключов елемент в бизнес модела на Групата 

ТИТАН, който е директно свързан с ценностите и ключовите приоритети за устойчиво развитие на компанията. Това 

се постига чрез отговорност към всички хора, които работят в компанията и/или живеят в района на производство.

Нашите заинтересовани страни

Нашият 

модел за 

сътрудничество

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

Инвеститори 

и анализатори

Клиенти

Бизнес 

партньори, 

контрактори и 

доставчици

Научна 

общност

НПО

Представители 

на местната и 

държавната 

власт

Служители

Регулаторни 

органи

Местна 

общност



ОСИГУРЯВАМЕ СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ
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На всеки етап от нашите операции се стремим да създаваме стойност за нашите заинтересовани страни. 

1 Продукти 

Удовлетворяваме нуждата от 

безопасни, издръжливи и 

устойчиви сгради чрез нашите 

продукти.

2 Алтернативни горива  

Допринасяме за запазването на 

природните ресурси като 

използваме алтернативни горива 

и алтернативни суровини.  

3 Екологични дейности 

Изпълняваме ангажимента си да 

намалим екологичния отпечатък, 

като отделяме специално 

внимание на емисиите на СО , 

подобрявайки процесите и 

инвестициите. 

3 454 хил. лв.  
в инвестиции за бъдещ растеж

 

за местни и международни доставчици

на служители за заплати, 

социални осигуровки и др.

8 730 хил. лв

45 406 хил. лв.

2

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
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Нашите служители 

Осигуряваме здравословна и 

безопасна работна среда и 

насърчаваме ученето през целия 

живот чрез непрекъснати 

обучения.

Общности

Допринасяме значително за местните общности, 

като подкрепяме тяхното устойчиво развитие, 

изграждаме сътрудничества и разработваме и 

инвестираме в програми, насочени към най-

съществените въпроси в нашия регион на действие.

2 533 хил. лв.  
за подобрения в опазване 

на околната среда 

за данъци

за дарения
217 хил. лв.

3 977 хил. лв. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 



Цели за устойчиво развитие на ООН: 6, 11, 15, 17

Цели за устойчиво развитие на ООН: 3, 17

Цели за устойчиво развитие на ООН: 12, 13, 17

Цели за устойчиво развитие 
на ООН: 3, 4, 9, 11, 17

Специфични нетни директни 
емисии на CO

(кг/тПродукт)

2

(срв. нивата от 1990  г.) (срв. нивата от 2003  г.)

20% 53% 43%92%

Специфична консумация 
на вода

(л/тЦиментt)

40%

0
Служители, контрактори 

и трети страни

Енергийна ефективност

 %50
 от общия капацитет за клинкер 

на Групата да бъде покрит от 
ISO 50001

Цели за устойчиво развитие на ООН: 7, 17

100%

Да бъдем в топ

 %25

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2020

УСТОЙЧИВОСТ – ПРЕДСТАВЯНЕ 
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С ФОКУС ВЪРХУ ЗНАЧИМИТЕ ФАКТОРИ ЗА НАШИЯ БИЗНЕС И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Тъй като очакванията към бизнеса във всички сфери се увеличават, фокусирането върху значимите фактори и съществените 

въпроси става все по-важно при разработването на последователна и всеобхватна стратегия за устойчиво развитие. 

Съществена стъпка в непрекъснатото усъвършенстване на тази стратегия е процесът на оценка на значимите операции за 

Групата ТИТАН и техните заинтересовани страни. По-долу са посочени деветте най-значими въпроса за Групата ТИТАН и 

заинтересованите ѝ страни, идентифицирани в процеса на оценка. 

Финансова ликвидност и достъп до финансиране 

Управление на околната среда

Климатични промени

Кръгова икономика

Здраве и безопасност

Управление и развитие на човешкия капитал 

Устойчиви общности 

Социален и политически риск, липса на стабилност

ЗНАЧИМИ ФАКТОРИ ЗА ГРУПАТА ТИТАН

Управление, прозрачност и етика

Привеждането в съответствие на приоритетите на компанията 

с нуждите на заинтересованите страни гарантира 

прилагането на приобщаваща и последователна стратегия за 

устойчивостта на Групата.

В подкрепа на дългосрочния ангажимент на Групата към 

Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., ТИТАН 

пряко свързва целите и приоритетите си за устойчивост до 2020 

г. с Целите за устойчиво развитие на ООН, които са 

идентифицирани от процеса на оценка като най-важни за 

бизнеса. Това е представено в таблицата по-долу. 

2

1

1990 е отправна година за емисии на CO  , 
в съответствие с Протокола от Киото. 

2
2

2003 е отправна година за екологични 
данни, различни от CO .2

3

Продуктът се равнява на циментов продуктов, 
както е дефиниран от WBCSD/CSI. 

1

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

Специфични прахови 
частици 
(г/тКлинкер)

Специфични емисии 
на NOx 
(г/тКлинкер)

Специфични емисии 
на SOx 
(г/тКлинкер)

3 (срв. нивата от 2003  г.)3 (срв. нивата от 2003  г.)3

(срв. нивата от 2003  г.)3

Биоразнообразие и 
стопанисване на земята

Активни изцяло притежавани обекти 
с планове за рехабилитация на кариерите.

Активни изцяло притежавани обекти 
с ценно биологично разнообразие и планове 

за управление на биоразнообразието.

Фатални инциденти
на членовете на WBCSD/CSI с най-добри 

резултати в намаляването честотата 
на инцидентите на служители със 

загуба на работно време. 

Всички ключови операции с 
планове за ангажираност към 
общността, отнасящи се до 

съществени въпроси 
и приоритети на Групата
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ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА НАШИТЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ С 
ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН

Следвайки политиката за устойчиво развитие на Групата ТИТАН, ние в ТИТАН България оценихме значимостта на 

всички въпроси, свързани с нашия бизнес, по отношение на тяхното въздействие върху компанията и значението им 

за нашите основни заинтересовани страни. 

През 2015 г. започнахме привеждането в съответствие на стратегическите ни цели и приоритети чрез процеса на 

оценка на значимите за нас фактори. Като следваща стъпка набелязаните и категоризирани значими за нас 

фактори бяха приведени в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН. 

Таблицата илюстрира най-значимите фактори за ТИТАН България и за нашите заинтересовани лица, които 

обновихме в процеса на оценка през 2017 г., и съответстващите им Цели за устойчиво развитие на ООН.

ТИТАН България разглежда определянето на конкретни цели за 

устойчивост въз основа на целите на Групата за 2020 г. като 

значима следваща стъпка в стратегията за устойчиво развитие 

на компанията. 

По-нататъшното съдържание на този доклад е структурирано по 

отношение на нашите резултати в посочените по-горе четири 

категории (икономическа, социална, екологична и управление) 

и във връзка с нашия напредък по съществените въпроси и 

съответстващите им Цели за устойчиво развитие на ООН през 

2017 г.

СУРОВИНИ / ВОДИ

ФАКТОР 

КЛИЕНТИ / ПРОДУКТИ

ЕНЕРГИЯ / КЛИМАТ

ЗДРАВЕ

БЕЗОПАСНОСТ

УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЗРАЧНОСТ И ЕТИКА

КАТЕГОРИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКА 

ЕКОЛОГИЧНА 

СОЦИАЛНА 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

сигурна работа
и икономически
растеж

индустрия, иновация 
и инфраструктура

отговорно
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партньорства
за целите

добро
здраве

партньорства
за целите

качествено
образование

добро
здраве

партньорства
за целите

качествено
образование

качествено
образование
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образование
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партньорства
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партньорства
за целите

устойчиви градове 
и общности

живот 
на земята

отговорно
потребление

партньорства
за целите

партньорства
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сигурна работа
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партньорства
за целите

живот 
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чиста вода и
санитарно-
хигиенни условия
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ФИНАНСОВО ПРЕДСТАВЯНЕ

Възвръщаемост на инвестирания капитал

Index Calculations (Formula) 2016 2017

Печалба след данъци / средно инвестиран капитал 0.4%

Възвръщаемост на капитала

Съотношение нетен дълг/EBITDA

Печалба на акция

Печалба преди данъци и лихви / Средна стойност на 
капитала (Капитал = Собствен капитал + Нетен дълг)

Нетен дълг/EBITDA

Нетна печалба на акция (в лв.)

0.5%

2.4

0.02

- 4.35%

- 4.2%

3.7

- 0.21

2015

2.6%

2.9%

1.3

0.14

ОБОБЩЕН ПОГЛЕД КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017 Г.

През 2017 г. реалният растеж на БВП достигна 3.6%, като за него допринесоха увеличеният износ и увеличеното крайно 

потребление в страната.

Безработицата спадна за поредна година и достигна рекордно ниските нива от 6.6%, а средната работна заплата 

нарасна с 10.6% спрямо 2016 г. 

Към декември 2017 г. годишната инфлация достигна 2.8%, като компанията очаква инфлацията да запази ръста си през 2018 г. 

Изпълнението на държавния бюджет за 2017 г. се отличава с по-висок ръст на приходите спрямо разходите, вследствие 

ръста на брутния вътрешен продукт за годината и намалените инфраструктурни разходи. За втора поредна година 

страната е с бюджетен излишък в размер на 0.8 млрд. лв. към края на годината, или 0.8% от БВП. 

Публичният дълг в края на 2017 г. е 25.4%, като спрямо 2016 година намалява (29.4%).

ОБОБЩЕН ПОГЛЕД КЪМ ПАЗАРА НА ЦИМЕНТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017 Г.

Обемът на продажбите на цимент на българския пазар през 2017 г. е около 2 080 хил. тона, което е с около 130 хил. тона 

повече спрямо обема на продажби на цимент в страната за 2016 г. Забелязва се лек ръст в обемите на внос на цимент в 

България през 2017 г. 

За да оценим бизнес представянето си и напредъка в сравнение с нашите стратегически приоритети, 

използваме определени финансови и нефинансови показатели. Важно е да се отбележи, че на 10 октомври 2016 г. 

„Златна Панега Цимент’’ АД и „Златна Панега Бетон’’ ЕООД сключиха споразумение за вливане, по силата на 

което „Златна Панега Бетон" ЕООД стана част от „Златна Панега Цимент’’ АД и престана да съществува като 

самостоятелно юридическо лице. В тази връзка всички финансови и нефинансови показатели за 2017 г., отнасящи 

се до „Златна Панега Цимент’’ АД, включват информация за Дирекция „Бетонови операции’’.

сигурна работа
и икономически
растеж

индустрия, иновация 
и инфраструктура

партньорства
за целите
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„Златна Панега Цимент’’ АД отбелязва ръст в 

обема на продажбите на цимент през 2017 г. 

Продадени са общо 566 хил. тона цимент (526 

хил. тона през 2016 г.), от които 35 хил. тона 

цимент за износ. Освен продадения през 2017 

г. цимент, компанията е реализирала и износ 

на 106 хил. тона клинкер.

ОБЕМ НА ПРОДАЖБИ  

460
2015

Прадажби цимент в '000 тона

480

500

520

540

560

580

600

620
622

526

566

640

2016 2017

„Златна Панега Цимент’’ АД отбелязва ръст от 

21% на приходите от продажби спрямо 2016 г.

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ  

0
2015

Приходи от продажби в млн. лева

10
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80.6

69.1

83.8

90

2016 2017

ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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Вследствие на вливането на „Златна Панега Бетон’’ ЕООД, увеличените цени на горивата и на увеличения обем 

продажби на клинкер, през 2017 г. компанията отчита загуба в размер на 6 945  хил. лева (спрямо 735 хил. лева 

печалба през 2016 г.)

НЕТНА ПЕЧАЛБА

П е ч а л б а т а  п р е д и  л и х в и ,  д а н ъ ц и  и 

амортизации е също с намаление и е в 

размер на 7 657 хил. лева (12 631 хил. лева 

през 2016 г.)

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ЛИХВИ, ДАНЪЦИ И 

АМОРТИЗАЦИИ (EBITDA)

2015

16881

12631

7657

0
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1400

1600

1800

2016 2017

НЕТЕН ДЪЛГ

Вследствие на оптимизирането на оборотния 

капитал и намалените инвестиции през 2017 

година, нетният дълг на „Златна Панега 

Цимент’’ АД също намаля спрямо 2016 година 

и е 28 040 хил. лева (2016 година 29 969 хил. 

лева).

На 27 април 2018 г. са сключени допълнителни споразумения за удължаване с 15 години сроковете на концесиите 

на кариерите „Златна Панега’’ и „Коритна’’.

Освен описаното по-горе няма други събития, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания във 

финансовия отчет на компанията за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

EBITDA в хил.лв.

Нетен дълг в млн. лева
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10.0

5.0

0.0
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„Златна Панега Цимент’’ АД е водещ 

производител на цимент, бетон и инертни 

материали. Компанията се стреми към 

модерен, ефикасен и устойчив модел на 

производство, съвместяващ създаването на 

икономическа стойност с грижата за 

околната среда.  

Благодарение на активното насърчаване и 

инвестиране в производствени иновации, 

„Златна Панега Цимент’’  АД създава 

продукти,  подобряващи качеството и 

стабилността на строителните материали, 

улесняващи строителството и намаляващи 

негативното влияние върху околната среда.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ 

19 ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 

отговорно
потребление
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Портландцимент с обикновена ранна якост - CEM I 52.5 N

Този продукт намира приложение в направата на високоякостни и предварително напрегнати бетони, на 

бетонови изделия и елементи, които са изложени на периодично замразяване/размразяване и на 

стоманобетонни елементи с или без термична обработка.

СИВ ЦИМЕНТ  
Всички типове цимент, произвеждани от „Златна Панега Цимент’’ АД, 

отговарят изцяло на изискванията на стандарт БДС EN 197-1.

Предлага се като насипен

Сулфатоустойчив портландцимент с висока ранна якост - CEM I 42.5 R-SR

Поради специфичното си предназначение за работа в агресивни сулфатсъдържащи води, сулфатоустойчивият 

портландцимент се препоръчва за бетонни и стоманобетонни конструкции на хидротехнически съоръжения, 

работещи под въздействието на сулфатна агресия, при системно многократно замразяване и размразяване или 

овлажняване и изсъхване, сяросъдържащи газове и морска вода. Подходящ е и за бетони, предназначени за 

напорни и безнапорни съоръжения при различна степен на филтрация на почвата и сулфатна агресия.

Предлага се като насипен и в опаковки от 25 кг.

Варовиков Портландцимент с висока ранна якост - CEM II/A-L 42.5 R

Варовиковият Портландцимент се използва в производството на малоразмерни бетонови изделия и елементи и на 

такива, изложени на периодично замразяване/размразяване. Прилага се и в направата на армиран и 

неармиран бетон и съоръжения в промишленото строителство.

Предлага се като насипен, в опаковки от 25 кг, 50 кг. 

за вътрешен пазар и опаковки от 40 кг за износ

Варовиков Портландцимент с висока ранна якост - CEM II/B-L 32.5 R

Този тип варовиков Портландцимент е с по-високо съдържание на варовик (до 35%) и е особено подходящ за 

различни дейности в сградостроителството – мазачески работи, зидария, направа на настилки и др.

Предлага се като насипен, в опаковки от 25 кг, 50 кг.

Шлаков нискотермичен цимент с обикновена ранна якост - CEM III/A 42.5 N-LH

Нискотермичният цимент освен с намалено топлоотделяне (екзотермия) се характеризира и с бавно нарастване 

на ранните якостни показатели, с повишена сулфатоустойчивост и понижена мразоустойчивост. Употребата му 

се препоръчва при направа на едроразмерни (масивни) бетонни и стоманобетонни части и съоръжения като 

едроразмерни фундаменти на високи сгради, бетонни язовирни стени и други.
Предлага се като насипен

Пуцоланов цимент с обикновена ранна якост - CEM IV/A (P-V) 32. 5 N

Пуцолановият цимент се получава при съвместно смилане на портландциментов клинкер, с пуцоланови добавки и 

летяща пепел. Поради характерната за поцулановия цимент голяма водоустойчивост и непропускливост, той се 

употребява в производството на бетонни и стоманобетонни елементи, намиращи се под вода или при голяма 

влажност.
Предлага се в опаковки от 25 кг, 50 кг.

Пуцоланов цимент с обикновена ранна якост - CEM IV/A (P-V) 42. 5 N

Този тип пуцоланов цимент се отличава с по-ниско съдържание на портландциментов клинкер (65 до 89 %) и по-

високо съдържание на пуцоланови добавки и летяща пепел (11 до 35%). Също намира широко приложение за 

съоръжения, които се намират в контакт с вода или са постоянно под вода. 

Предлага се в опаковки от 25 кг, 50 кг.

ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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Микронизираният варовик е фино смлян, висококачествен природен калциев карбонат. Той намира редица 

приложения при производството на строителни продукти: асфалт, бетон и сухи строителни смеси, а също и в 

земеделието, за сероочистка на отпадъчни газове от ТЕЦ, в стъкларската промишленост, производството на 

хартия, бои, пластмаси и други.

МИКРОНИЗИРАН ВАРОВИК

Предлага се като насипен

Дирекция „Бетонови операции’’ на „Златна Панега Цимент’’ АД предлага широка гама продукти, предназначени 

за влагане в армирани и неармирани конструкции. Нашите бетонови възли произвеждат следните класове бетон, 

сертифицирани и отговарящи на изискванията на стандарти БДС EN 206 и БДС EN 206/NA. 

По отношение на класа по якост на натиск на втвърден бетон, нашият бетон варира от C8 / 10 ÷ C50 / 60 и S1 ÷ S5 

класове на консистенция, определена чрез изпитване на слягане на бетонната смес. По отношение на 

максималния диаметър на добавъчния материал в бетона, нашите бетонови смеси имат Dmax = 11,2 мм и Dmax 

= 22,4 мм (номиналната горна граница на размера на най-грубата фракция Dmax се използва за класификация).

За конструкции и съоръжения, които имат периодичен или постоянен контакт с вода, предлагаме следните 

класове по водонепропускливост бетон: Cw 0,4 ÷ Cw 1,0. Клиентите избират класа в зависимост от дебелината 

на конструкцията и стойността на хидростатичното налягане. Бетоните от класовете по мразоустойчивост 

(Cfr75 ÷ Cfr200) се използват за влагане в конструкции и съоръжения, подложени на многократно замразяване и 

размразяване.

Произвеждаме бетони от класове по въздействие на околната среда, предназначени за конструкции, изложени 

на следните рискове на околната среда: корозия, предизвикана от карбонизация (XC1 ÷ XC4), от хлориди, 

различни от морска водa (XD1÷ XD3), от хлориди от морска водa (XS1÷ XS3); въздействие от замразяване и 

размразяване (XF1÷ XF4); химично агресивно въздействие (XA1÷ XА3). 

Компанията изпълнява и рецепти на клиенти. 

БЕТОНОВИ ПРОДУКТИ

СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЗА ПОДОВИ ЗАМАЗКИ 

Произвеждаме строителни разтвори за подови замазки на основа цимент, които отговарят на изискванията на 

БДС EN 13813. Предлаганите видове разтвори, според класа на якост на натиск са следните: С12, С16, С20, С25, 

С30. 

ЦИМЕНТОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ 

Произвежданата циментова стабилизация  от говаря на изискванията на  БДС EN 14227-1.

Този продукт се използва за строителство и поддържане на пътища, летища и други натоварени от трафик площи. 

ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 



22

Нискотермичен бетон

Нискотермичният бетон бе разработен за специалните 

нужди на две изключително изискващи строителни 

площадки в София – небостъргачите Скай Форт (205 м) и 

Златен век (126 м). Значителните по размери и дълбочина 

основи изискват бетон с ниски екзотермични свойства, 

поради опасността от образуване на пукнатини. Новият 

бетон е произведен със специално разработен за целта 

тип цимент - CEM III/A 42, 5 N – LH. 

НАШИТЕ НОВИ БЕТОНОВИ ПРОДУКТИ 

Бетон Торкрет

C 25/30 (Dmax=8mm) S4 W0.8 Bo3.0 XC2

C 30/37 (Dmax=8mm) S4 W0.6 Bo3.0 

Торкрет е специално разработен за изграждането на 

тунелите на софийското метро. Поради кратките срокове 

на проекта този бетон се произвежда 24 часа в 

денонощието.

Бетон с висока якост

Бетон тип C 50/60 е специално разработен за нуждите 

на изграждането на небостъргача Скай Форт (205 м). Този 

бетон е предназначен за вертикалните елементи и 

антисеизмичното ядро на сградата. За продукта е 

използван цимент тип CEM I 52, 5 N и поликарбоксилатна 

смес. 

Изливане на 3 000 м  основа 

на небостъргача Златен век.

Изливане на 9000 м  основа 

на небостъргача Скай Форт.

ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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КЛИЕНТИ

2017 г. отбеляза не много значителен ръст в потреблението на цимент в страната. Това би трябвало да е годината, в която 

се сменя тенденцията на динамика на пазара в положителна посока. Тази тенденция се предопределя от засилено 

търсене на жилищния пазар в по-големите градове, както и с напредването на програмен период на ЕС 2014-2020 с 

очаквани значителни инвестиции в националната инфраструктура  –  изграждане на магистрали, жп трасета и големи 

екологични проекти.

Въпреки положителнaта насока в консумацията на пазара, ТИТАН България извършваше своята оперативна дейност в 

условията на все по-изостряща се конкуренция.

Основен наш приоритет през годината отново беше удовлетворяване в максимална степен потребностите на всички 

наши клиенти. Представителите на търговския екип засилиха посещенията на клиентите с цел подобряване на 

обслужването и получаване на обратна връзка. 

Изключително успешни бяха усилията на екипите от Търговска дирекция и отдел Логистика в посока поддържане на 

постоянна връзка с всички клиенти с цел превенция на евентуални проблеми, свързани с доставките и качеството.

По отношение консумацията на насипен цимент успяхме да запазим високо ниво в качеството на продуктите и 

съпътстващата услуга по доставките.  В това отношение получихме висока оценка от наши партньори, представени от 

мултинационални компании в страната като Брамак, Земелрок Щайн+Дизайн, Баумит и др.

През 2017 г успяхме да привлечем за партньори компании, участващи в големи инфраструктурни проекти като 

автомагистрала Струма, Софийско метро и др.

На пазара на опакован цимент продължихме да реализираме стратегията си за продажби на продукти,  

позиционирани в различни ценови сегменти, стремейки се да удовлетворим в максимална степен  потребителите от 

различните  категории  на търсене.

За да обезпечим сигурността на нашите клиенти по време на обслужването им, въведохме система за постоянен 

мониторинг на техническото състояние на автомобилите, изпълняващи доставки на цимент.

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ – КЛИЕНТИ 
И ДОСТАВЧИЦИ

23 ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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56 постъпили писмени запитвания от страна на фирми за закупуване на цимент. 

43 от фирмите, отправили запитвания, са привлечени като клиенти на дружеството.

Със 7 от тях са сключени дългосрочни договори за продажба на цимент.

ОБОБЩЕНА СТАТИСТИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ ПРЕЗ 2017 Г.:

42 броя анкетни карти, попълнени от различни по големина клиенти за районите София, Югозападен, Северен 

и Южен.

34 от тях са от клиенти на „Златна Панега Цимент” АД с давност над три години.

53% от анкетираните клиенти оценяват качеството на цимента като МНОГО ДОБРО. 

Около 81% от анкетираните оценяват обслужването и контактите със служителите на Търговска дирекция като 

МНОГО ДОБРО, а останалите - като ДОБРО. 

Като плюс в отношенията със служителите от всички нива на Търговска дирекция се посочват: много добра 

комуникация с всички отдели, качествено и в срок обслужване, адекватна обратна връзка, отзивчивост на 

служителите, експедитивност, добри взаимоотношения с клиента и коректност на персонала.

Анкетираните потребители оценяват положително дейността и на отдел Логистика, като отбелязват следните 

предимства: бързина и качество на доставките, експедитивност и адекватна реакция при въпроси и решаване 

на проблеми, добра логистична организация на процеса за изпълнение на заявките за опакован и насипен 

цимент, което води до надеждност на доставките и спечелено доверие.

Отличното качество на цимента се посочва от клиентите ни като предимство на нашите продукти.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 



ДОСТАВЧИЦИ

„Златна Панега Цимент’’ АД поддържа много добре организирана верига за доставки, в която специално 

внимание се отделя на доставчиците. Методите за подбор, контрол и оценка на доставчиците се уреждат от 

Кодекса за поведение при възлагане на обществени поръчки на Групата ТИТАН, в който категориите качество, 

надеждност, адаптивност и местоположение на бизнеса са ключовите критерии за оценка. За да гарантираме 

избора и работата с доставчици, които споделят ценностите и покриват стандартите на ТИТАН, изискваме от 

нашите партньори във веригата за доставки да спазват политиката ни по отношение на здравето и 

безопасността, трудовите и човешките права и екологичните стандарти и разпоредби.

В съответствие с политиката си за корпоративна социална отговорност за подпомагане на местните общности и 

местния бизнес, компанията се стреми да покани всички местни доставчици, които могат да предложат 

необходимия продукт или услуга на търг. Освен това при избора на най-приемливата оферта ние даваме 

приоритет на местните доставчици, ако офертите им са близки до цената, предложена от доставчик, който не 

работи в района на завода в Златна Панега. 

Компанията работи и с международни доставчици, предоставящи стоки като горива, специализирани резервни 

части и хартия, използвана за опаковане на цимент. Доставките на международните доставчици са 

централизирани.
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ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД

27 СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 

Здравето и безопасността са съществени въпроси, които засягат ежедневието на нашите служители и 

контрактори, както и това на техните семейства и общности. ТИТАН България се ангажира да поддържа 

най-добрата работна среда, благоприятстваща развитието на качествена работна сила, повишаване 

на ефективността и производителността и осигуряване на физическо и психическо благосъстояние. 

Компанията също така насърчава своите контрактори и други бизнес партньори да приемат подобни 

политики. 

добро
здраве

качествено
образование

партньорства
за целите
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НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да гарантираме нашата ангажираност към безопасността на работното място, ние прилагаме ефективни 

програми, които обхващат различни въпроси, отнасящи се до условията на труд.

Започнахме добрата практика за докладване, разследване и отчитане на инциденти без последствия, 

причинени от хора, оборудване и околна среда през 2010 г. През 2017 г. са докладвани 166 случая, които са 

довели до злополуки без последствия и състояния и условия на работната среда, които биха довели до инцидент. 

Всеки от докладваните случаи беше разгледан и разследван, а констатираните опасности на работното място 

бяха комуникирани към служителите и премахнати. От 2014 г. се прилага мотивиращ подход за ежемесечно 

награждаване на участниците, допринесли за премахване на рискове на работната среда чрез включването си 

в практиката. Към настоящия момент практиката по докладване, разследване и отчитане на инциденти без 

последствия е в процес на въвеждане и в Дирекция „Бетонови операции’’. 

Процедурата „Нарядна система” гарантира, че упълномощени и добре квалифицирани и обучени лица са 

предвидили рисковете и така тези рискове са сведени до минимум чрез използване на подходящи предпазни 

мерки и мероприятия за контрол. Тази процедура беше изцяло ревизирана през 2017 г. През годината са 

издадени 6 755 наряда, от които 2 071 електро наряда.

Процедура „Изолиране – Маркиране – Тестване” (LOTOTO) представлява система, осигуряваща 

идентифициране на всички възможни и потенциално опасни източници на енергия за всяко съоръжение или 

технологична зона. При работа всички идентифицирани източници на енергия се изключват, маркират и 

заключват от длъжностни лица и работници на това място. През 2017 г. LOTOTO беше ревизирана, преразгледана 

и подобрена. 

Компанията също така следи за изпълнението на процедурите по здраве и безопасност от своите контрактори. 

На територията на завода извършват услуги много специализирани фирми, които са разнородни по своята 

дейност. За установяване на стабилно сътрудничество с надеждни компании използваме информационна 

база данни за всички контрактори. В нея освен оценка на качеството на извършваната от всеки контрактор 

услуга се вписва и степента на прилагане програмите по здраве и безопасност на компанията.   

През 2017 г. продължихме практиката за извършване на одити по безопасност. Практиката обхваща 12 зони на 

завода, одитирани от 12 екипа, състоящи се от представители на различни отдели и външни организации. 

Ежемесечно екипите посещават определената им зона като попълват доклад с направените констатации 

относно забелязаните опасни условия и действия на служители. Констатациите от одитите се анализират и 

препращат по компетенция за елиминиране на опасностите. 

За да гарантираме сигурността на нашите пряко наети служители и тази на служителите на нашите контрактори, 

ние редовно инспектираме, маркираме и осигуряваме надеждността на високорисковите съоръжения в 

завода, а също така предоставяме подходящо предпазно оборудване и контролираме редовното му 

използване от всички служители. Осигурени са и ежемесечни проверки на нашата противопожарна система. 

Пожарогасителите се поддържат и презареждат редовно. Организирахме и 24-часов екип, който е готов да 

реагира в началния етап на пожар.

През 2017 г. в ТИТАН България бяха отчетени три инцидента със загуба на работно време (LTIs).  Първият инцидент 

беше с по-леки последствия (травма на глезена на служител по време на обедната почивка), докато вторият 

доведе до сериозна фрактура на шията на служител, пострадал при падане от малка височина по време на 

почистване на лентов конвейер, като падането се дължи на внезапно прилошаване. Третият инцидент причини 

травма на бедрото на пряк служител от дирекция „Бетонови операции“ по време на работа по проект на 

магистрала Хемус. Всички инциденти бяха разследвани и бяха предприети мерки за предотвратяване на 

злополуки от подобен характер в бъдеще. 

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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  Фатален инцидент - Смърт, причинена от злополука във връзка с извършваната трудова дейност без  ограничение във времето между датата на 

произшествието и датата на смъртта; фатални инциденти се докладват за пряко наети служители, служители на контрактори/субконтрактори и 

трети страни, както е определено в „Ръководство за измерване и отчитане на здравето и безопасността’’ на Инициативата за устойчиво развитие 

на циментовата индустрия (CSI)  (изд. 4.0, 2013)

   

  Инцидент със загубено време (Lost Time Injury) – Инцидент със загубено време е всяко нараняване на работното място, поради което един 

служител отсъства от работа, в продължение на един или повече работни дни, с изключение на деня на нараняването, както е определено в 

„Ръководство за измерване и отчитане на здравето и безопасността’’ на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI)  

(изд. 4.0, 2013)

1

2

ПРЕДСТАВЯНЕ/ГОДИНА 2015 2016 2017

Фатални инциденти

Инциденти със загубено време

Одити по безопасност

Злополуки без последствия  - 
пряко наети служители

Злополуки без последствия  - 
контрактори

Разрешителни (наряди)

Часове обучения по безопасност  

0

1

155

7

0

5 998

7 842

0

0

157

4

6

7 595

9 517

0

3

151

6

4

6 755

9 400

1

2

3

3

   Злополуки без последствия  – докладвани инциденти без последствия, както са определени от ръководството на ТИТАН  (данните за 2015 и 2016 г. 

са коригирани според актуализираното ръководство на ТИТАН от 2017 г.)

3
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През 2016 г. е декларирана нова Политика за запазване здравето на всички работещи от страна на 

ръководството на „Златна Панега Цимент” АД, която е оповестена пред персонала. Разработената Здравна 

програма е допълнителна мярка за осигуряване на здравословно работно място и защита на здравето на всеки 

служител. През 2017 г. в завода са разположени материали и информационни табла по различни здравни теми. 

Компанията осигурява и годишни профилактични медицински прегледи за всички свои пряко наети служители, 

съобразени със специфичните рискове за здравето и други индивидуални особености на всеки служител.

По време на рутинна обиколка за проверка на безопасността беше установено наличието на азбестови плочи в 

кабелните канали. Поради рисковете за здравето при излагане на азбест, бяха предприети незабавни действия. 

Отчитайки специфичността на работа с този материал, наехме сертифицирана фирма. Всички разрешения 

съгласно българското законодателство бяха осигурени преди започване на работа по премахването. Плочите, 

съдържащи азбест, бяха отстранени, пакетирани и изнесени безопасно от територията на завода.

30

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗДРАВЕ

Здравето е неразделна част от ангажимента на компанията да 

се грижи за благосъстоянието на своите служители. Освен че 

отчита рисковете за здравето на работната среда и 

предприема мерки за тяхното намаляване и избягване, 

компанията е въвела допълнителни здравни практики. 

За да гарантираме здравословното състояние на нашите 

служители в завод „Златна Панега’’ в максимална степен, 

изградихме на територията му напълно оборудван медицински 

център. Медицински специалист е на разположение 24 часа в 

денонощието в центъра в случай на необходима първа помощ 

или консултация по здравен проблем.

Процес по премахване на съдържащи азбест плочи в 

пълно съответсвие с изискванията за безопасност

ДОБРА ПРАКТИКА 

НОВО ВИДЕО ЗА НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 

Актуализирахме видео материалите, използвани в началния инструктаж за посетителите в завода така, че да 

отразят техническите и организационни промени в производствения процес. Видео материалите са подготвени 

на два езика – български и английски. Материалите са предназначени както за посетители, така и за 

новоназначени служители. 

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ – „ГАЕА’’ ЕАД

Поради особеностите на бизнеса с алтернативни горива, основният фокус в областта на здравето и 

безопасността е върху непрекъснатото развитие на хората.  Целеви обучения бяха проведени въз основа на 

нужди от бизнес, индивидуално и законодателно естество не само за персонала на компанията, но и за 

постоянните контрактори. Освен това бяха извършени някои подобрения по линията на инсталацията за 

инженерно гориво, сред които: механични LOTOTO, блокиращи системи, предпазни капаци и огради, 

платформи за достъп до оборудването и т.н. 

През годината бяха извършени няколко външни одита от страна на VDZ (контрол на качеството на алтернативни 

горива), TUV (интегрирана ISO система за управление на качеството, безопасността и опазването на околната 

среда), от регионални органи по околна среда в гр. Плевен (относно спазване на законодателството за 

отпадъците), от отдел Здраве и безопасност на ТИТАН. Всички те отчетоха много добро състояние на операциите 

в ГАЕА, както и пълното спазване на законодателството и най-добрите практики и процедури.

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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ОБУЧЕНИЯ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Концепцията, че въпросите, свързани със здравето и безопасността, са от съществено значение за нашия 

напредък в живота, е водещ принцип в нашата бизнес философия. Добре обучените и информирани служители 

създават солидна основа за безопасност на работното място и намаляване на рисковете от злополуки. 

През 2017 г. са проведени 9 400 човекочаса обучения по здравословни и безопасни условия на труд за ключови 

мениджъри, ръководители на отдели и служители на ТИТАН България, пряко наети в компанията, а 3 032 

човекочаса обучения са посетени от служители на контракторите ни.

Обучения за ключови мениджъри и началници на 

отдели

   Обучение за провеждане на начален инструктаж по 

Здраве и безопасност

  Дискусии за промените в законодателството по 

Здраве и безопасност на работното място

  Обучение по защитно шофиране за служители, 

управляващи служебни автомобили

Обучения за служители

  Обучения за придобиване на правоспособност 

за: работа с повдигателни съоръжения; работа със 

съоръжения и инсталации за природен газ ; 

безопасна работа с ел. уредби и др. 

   Работа с биологични агенти (съвместно с „ГАЕА – 

Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД)

   Месечни срещи по безопасност на тема: „Знаци 

за безопасност по българското законодателство’’, 

„ П о ж а р н а  б е з о п а с н о с т  и  и з п о л з в а н е  н а 

пожарогасители’’, „Лични предпазни средства - 

правилна употреба’’, „Аварийни планове", „Правила 

и норми за ръчна работа с тежести’’, „LOTOTO", 

„Работа с бутилки за сгъстени газове’’ „Безопасност 

при работа в офиса’’ и „Кристален силициев двуокис 

- силициев прах’’, „Работа извън специфичните 

опасности’’ 

   Обучения „Предпазване от сериозни инциденти” 

- тази програма, стартирана през 2016 г., включва 

р е д и ц а  и с т о р и и  п о  д е й с т в и т е л н и  с л у ч а и , 

представящи сериозни инциденти на различни места 

в Групата ТИТАН и анализ на действията и решенията, 

довели до тези инциденти. През 2017 г. програмата  

о б х в а щ а  т е м и т е :  „ Н а д з е м н и  и  п о д з е м н и 

е л е к т р о п р о в о д и ’’ ,  „ П а д а щ и  с к а л и ’’  и 

„Преобръщане’’.

  Седмични срещи по безопасност – 54 медийно 

разработени теми, допълнени с най-добрите 

практики на CEMBUREAU, са обсъдени на срещи с 

изпълнителския персонал.

  Обучение на екипи за оказване на първа 

долекарска помощ

    Обучение по обновената Нарядна система

Обучения за контрактори

  Всички служители на контрактори са канени и 

насърчавани да участват в месечните срещи по 

безопасност

    Обучение по пожарна безопасност

  Обучение по обновените процедури LOTOTO и 

Нарядна система

  През 2017 г. бяха организирани средно по 14 

човекочаса обучения за служители на контрактори.

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНАТА СРЕДА 

  През 2017 г. беше проведена проверка на 

циментовозите и бордовите автомобили. Тези 

проверки се превърнаха в ежегодна практика и имат 

за цел да осигурят техническата изправност на МПС и 

да се намалят рисковете при зимно шофиране 

заради неизправности. 

  Алкохолните  тестери, разположени  на 

пропускателния пункт на входа на завода допринасят 

за намаляване на инцидентите на работното място, 

отсъствията и понижената работоспособност, 

причинени от злоупотреба с алкохол. 

   През 2017 г. бяха завършени следните проекти за 

безопасност на работното място: монтаж на 

предпазни парапети и прегради в Суровинни 

мелници; подменени са  всички пасарелки и стълби 

на охладителни кули, както и в Пещи и Суровинни 

мелници. 

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

   Служителите от отдел Здраве и безопасност при работа (ЗБР) участват в създадения клуб на специалистите 

по ЗБР в гр. Плевен. В този клуб членовете се обучават на теми, свързани с промените в законодателството по 

безопасност, обменят мнения и споделят добри практики на работа.

   Компанията участва активно и в Българска Асоциация - Труд, Здраве, Безопасност (БА ТЗБ). 

   Представител на отдела по Здраве и безопасност е член на Българската минно-геоложка камара. Тази 

камара работи по регулациите в сферата на безопасността в минната индустрия.

   През 2017 г. отново проведохме еднодневно обучение за студенти от Медицинска Академия – гр. Плевен, 

които бяха запознати с технологията за производство на цимент, професионалните рискове - прах, шум, 

микроклимат и добри практики за предотвратяване на рисковете.

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 



УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
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Ние вярваме, че служителите са ключова част от нашия успех, затова се стремим да градим 

дългосрочни отношения с пряко наетите  служители, нашите контрактори и местните общности. Грижата 

за тяхното развитие е наш приоритет и се стремим да осигуряваме равни възможности за 

професионално и личностно развитие. Уверени сме, че знанията, уменията и компетенциите, които 

произтичат от дългия трудов опит на служителите в ТИТАН България, са залог за просперитета на 

компанията. 

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 

качествено
образование

сигурна работа
и икономически
растеж

партньорства
за целите



Години трудов стаж на служителите

на ТИТАН България 

до 5 г.

от 5 дo 10 г.

от 10 дo 20 г.

от 20 дo 30 г.

над 30 г.

21%

37%

15%

18%

9%

36

287

22

27.62%

37.14%

84.27%

12 244

289

16

26.99%

35.29%

85.47%

18 359

295

32

27.12%

32.43%

84.75%

18 379

1

ПРЕДСТАВЯНЕ/ГОДИНА 2015 2016 2017

Среден брой служители

Новоназначени

Дял на служителите жени

Дял на жените в мениджмънта

Служители от местната общност

Часове обучение

37% от служителите ни имат между 10 и 20 години трудов стаж в ТИТАН България; 18 % - над 20 години и 9% - над 30 години. 

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 

От 32 новоназначени служители през 2017 г., 11 бяха стажанти, които подписаха трудов договор1



ТИТАН България се стреми да инвестира и в привличане на нови служители, които да допълнят ценната 

експертиза на дългогодишните членове на екипа. В сравнение с предходната година, през 2017 г. процентът на 

директно назначени нови служители под 30 години,  e почти удвоен – от 37.5% на 62.5% от всички новоназначени.
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Възрастово разпределение на новоназначените

служители през 2017 г. в компаниите на ТИТАН България

под 30 г.

от 30 дo 50 г.

над 50 г.

6.25%

62.50%

31.25%

Ангажирани сме с грижа за местните общности – традиционно служителите ни живеят  в близост до локацията, в 

която развиваме бизнеса си. През 2017 г.  84.75% от служителите на ТИТАН България са местно население.

ТИТАН България се ангажира да осигурява равни 

възможности за всички. Разнообразието на половете и 

възрастта се отчита при наемане (новите служители) и в 

управлението. През 2017 г. отново най-висок процентен дял 

на жени на ръководни позиции е регистриран в Сърбия 

(35.71%), България (32.43 %) и БЮРМ (28%). ТИТАН България е 

на второ място в Групата, където средният процент по този 

показател е 15.69 %.

Разпределение по пол на служителите, които заемат

ръководни постове в ТИТАН България през 2017 г.

Жени

Мъже

32.43% 67.57%
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Мениджмънт

Производство и Качество

Финанси и ИТ

Администрация

Продажби

Човешки ресурси

5%

30%

15%

19%

12%

19%
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Най-голям дял от служителите жени в ТИТАН България са заети в сектори Производство и качество (30%), на второ 

място са Финанси и ИТ и Администрация (по 19%). В сравнение с 2016 г. има ръст с 3% за Производство и качество, 

с 1% за Финанси и ИТ и 7% за Администрация. През 2017 г. 43.75% от всички пряко наети лица са жени, докато 

общият процент на жените в ТИТАН България е 27.12%. 

Дял на служители жени в ТИТАН

България през 2017 г.

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 



4006

9400

687

3022

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ТИТАН съзнава, че талантът, уменията, личните качества и креативността на служителите, оказват силно влияние 

върху представянето на Групата. И през 2017г. инвестицията в развитието на служителите остана основен 

приоритет - повече от 80% от служителите на Групата са участвали в програми за обучение. Акцентът в 

проведените програми отново е в област Здраве и безопасност. Наблюдава се увеличение на обученията в 

категории Опазване на околната среда, спазване на Кодекса за поведение и Политика за правата на човека. 

Повишаването на компетенциите на нашите екипи и непрекъснатото учене са основен показател за постигането 

на бизнес целите ни. През изминалата 2017 година инвестициите на ТИТАН България в обучения възлизат на общо 

18 379 човекочаса – силна тенденция, запазваща се от 2016 година, когато са инвестирани общо 18 359 

човекочаса.
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Общ брой часове обучение за пряко наети

служители на ТИТАН България

„Златна Панега Цимент’’ АД

Дирекция „Бетонови операции’’ 

„ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД

„Дубъл Ве и Ко’’ ЕООД

15603

Продължаваме да развиваме техническата компетентност на нашите служители. В тази ключова за бизнеса 

категория през 2017 г. са генерирани 4006 човекочаса. Същевременно се отделя внимание и на нетехнически 

обучения (1125 човекочаса), чужди езици (3022 човекочаса) и управление на хора (687 човекочаса). 

Общ брой часове по категории обучение

за ТИТАН България 

Опазване на околната среда

Технически обучения

Здраве и безопасност

Мениджърски обучения

Нетехнически обучения

Езикови обучения

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1620 1060

96

1125

139
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В сравнение с 2016 г. през 2017 г. има драстичен ръст в човекочасовете, посветени на технически обучения 

(141.76 %) и опазване на околната среда (82.89 %). 

Средно на служител са инвестирани 62 човекочаса в обучения за 2017 г. Наблюдава се и позитивна тенденция 

към висок дял на жени, преминали обучение – съотношението обучения на жени/ обучения на мъже се повиши от 

35.15% на 40.18% през 2017 г. 

Общ брой човекочасове за непряко

наети служители

Здраве и безопасност

Опазване на околната среда

107

3032

Общ брой часове обучения в област

„Здраве и безопасност’’ за ТИТАН България

Пряко наети 

служители

9400

3032

Обученията по Здраве и безопасност остават ключова част от обучителната програма на ТИТАН България, като 

през 2017 година, попадащите в тази категория обучения представляват 51% от всички обучения на пряко 

назначените служители  (9400 човекочаса). 

Непряко наети

служители
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Индустриална програма Cmentors

Стартиралата през декември 2016 г. индустриална програма Cmentors, продължи и през 2017 г. В нея участваха 

22-ма служители на ТИТАН България, които прекараха общо 2182 тренинг часа в обучение. От тях 856 часа бяха 

отделени на лекции и работа на терен. Останалите 1326 човекочаса  бяха генерирани от самоподготовката на 

участниците в интернет базираната програма VDZ (Verein Deutscher Zementwerke - Асоциация на немските 

производители на цимент).

Продължителността на обучението беше една година и обхващаше три основни модула по следните теми:

    Кариера, натрошаване и подготовка на суровини

    Смилане, хомогенизиране и обработка на суровини и твърди горива

    Топлообменна кула, калциниране и емисии

Cmentors е програма, фокусирана в учене чрез опит. Предварително сформирана фокус-група преминаваше 

и през обучение на терен след края на всеки модул. То включваше обиколки на завода в Златна Панега, като по 

време на тези обиколки бяха набелязани и конкретни стъпки за подобряване качеството на материалите и 

работата на съоръженията.

На финалния етап на всеки модул групата изготвяше доклад с предложения за подобрения в експлоатацията на 

съоръженията.

41 СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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ЕВРОПЕЙСКИ ПАКТ ЗА МЛАДЕЖТА

През 2017 г. ТИТАН България продължи да работи с младите хора, предоставяйки им възможност да се запознаят с 

процесите и дейностите в реална работна среда. През месец март отправихме покана към преподаватели и 

студенти от Технически университет - София за посещение в циментовия завод в с. Златна Панега.

Нашите гости се запознаха с проектите по модернизация на електрооборудването в завода, както и с основните 

дейности, свързани с електроподдръжката и автоматизацията на машините. Началник цех „Кариера и 

натрошаване’’, главният енергетик на завода, началник - отдел „Процесна автоматизация’’ и заместник-главният 

механик на завода запознаха студентите и преподавателите със своята дейност чрез увлекателните си 

презентации.

Дирекция „Човешки ресурси’’ даде ценни съвети на младите специалисти как да се подготвят и представят 

успешно на интервю за работа, включително как да напишат автобиография и мотивационно писмо. Студентите 

се запознаха и с възможностите за стаж, които компанията предлага.

Посещението завърши с опознавателна обиколка, по време на която студентите имаха възможност да видят 

процесите и работата в завода, както и да задават въпроси към придружаващите колеги.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2017

В традиционната стажантска програма на ТИТАН България през 2017 г. участие взеха 15 студенти. Те се обучаваха 

и развиваха приложни умения в реална работна среда в следните отдели:

   Електроподдръжка

   Инвестиции (Строителни инженери)

   Производство и качество

Стажантската ни програма е насочена към активни и амбициозни млади хора - трети и четвърти курс от 

специалности: Силикатни технологии, Електротехника и електрообзавеждане, Машиностроителна техника и 

технологии, Строителство на сгради и съоръжения и  Финанси.

Разпределение на стажантите

по отдели

Електроподдръжка

Инвестиции

Производство и химическа лаборатория

Екология

Бизнес проекти

Информационни технологии

4

6

2

1

1
1

Опазване на околната среда

Информационни технологии

Бизнес проекти
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УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ 
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Поради отдалечеността на циментовия завод от големите градове, нашата компания и местните 

общности се намират в постоянно взаимодействие помежду си. Разработването и поддържането на 

работещи отношения с общностите в региона, в който оперираме, е от основно значение за 

изграждането на доверие с местните заинтересовани страни. Ето защо определихме устойчивостта 

на местните общности като съществен за нашия бизнес въпрос. За да осигурим положително 

въздействие върху обществото и устойчивото развитие на местните общности, ние не само участваме в 

съвместни проекти, но и разработваме свои собствени. Освен че предприемаме действия на местно 

равнище, ние също се стремим да допринесем смислено за глобалните инициативи като Европейския 

пакт за младежта. 

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ПРОЕКТИ

ТИТАН България се ангажира с общностите за работа по опазване на биологичното разнообразие и запазване 

на местната флора и фауна в красивия регион, в който се намира циментовият завод. Създадохме традиции в 

работата с местните училища, за да повишим нивото на екологично образование сред младежите чрез 

организиране на разнообразни проекти и инициативи. Ние вярваме, че привличането на младите хора и 

доближаването им до природата чрез изследване на нейната красота е устойчив подход за подобряване на 

тяхната екологична култура.

Пролетното почистване на река Златна Панега – една нова традиция в региона

През април 2017 г. за пета поредна година се проведе пролетно почистване на бреговете и коритото на река 

Златна Панега. Организирана за първи път през 2013 г., днес акцията по почистване на реката започва да се 

превръща в традиция, обединяваща усилията на все повече доброволци за по-чиста природа и по-добър облик 

на региона. Част от включилите се тази година бяха служители на завода в с. Златна Панега, ученици и учители от 

местните училища, представители на риболовни клубове и на други партниращи организации и институции. В 

село Румянцево участниците почистиха не само бреговете на реката, а също и училището, детската градина и 

парка. 

Отпадъците бяха събирани разделно, като горимите бяха извозени до инсталацията за производство на 

инженерно гориво в циментовия завод, за да бъдат оползотворени в пещите за циментов клинкер. 

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 



ЗАЩИТА НА КАРСТА

„Златна Панега Цимент’’ АД оперира в красив 

карстов район, в близост до най-големия карстов 

извор в България – Глава Панега. Осъзнавайки 

отговорността, която носи за опазване на карстовите 

територии, компанията се присъединява към редица 

инициативи за защита на карста. Техен организатор и 

основен инициатор е Националният институт по 

геофизика, геодезия и география към Българска 

академия на науките.
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Зарибяване на река Златна Панега

През месец май 2017 г. за трета поредна година „Златна Панега Цимент’’ АД проведе акция по зарибяване на р. 

Златна Панега с балканска пъстърва с цел подобряване на естествената популация на този вид в реката. 

Зарибяването с 10 000 малки пъстърви бе извършено съвместно с рибарите от най-големия риболовен клуб в 

България - „Стари видри’’. 

Ежегодното зарибяване на реката съдейства и за устойчивото развитие на селищата по поречието ѝ чрез 

привличане на туристи, любители на атрактивния риболов на балканска пъстърва.

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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„Пътуващо училище за карста’’ – нашето партньорство с БАН

В началото на месец септември 2017 година ТИТАН България подкрепи за втори път инициативата „Пътуващо 

училище за карста’’ на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН, като заводът в 

с. Златна Панега стана част от програмата на проекта. При посещението на завода участниците бяха запознати 

с производствения цикъл и екологичната политика на компанията, позволяваща запазване целостта на 

карстовите образувания и съпътстващото ги биоразнообразие. 

Инициативата „Пътуващо училище за карста’’ е част от специализираната образователна стратегия 

ProKARSTerra-Edu, разработена от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН в 

международно сътрудничество и с подкрепата на ЮНЕСКО. Участници в проекта са учители и ученици със 

заявени трайни интереси към карста от България и партниращи държави. Програмата на пътуващото училище 

включва посещения на защитени природни и културно-исторически обекти, където участниците имат 

възможността да се запознаят с различни карстови форми: пещери, повърхностни карстови комплекси, плата, 

карстови извори, блата и др. Организираните лекции, дискусии, работа с изследователска апаратура, 

измервания, анализи, и експерименти на терен помагат за създаването на богати и трайни познания за 

произхода и същността на карста, защитените карстови територии и биоразнообразието в тях.

Ученически екофилм

Пряк резултат от усилията на компанията за екологично образование на младите хора в региона е филмът на 

екологична тематика, изготвен от ученици от с. Златна Панега. Филмът е продукт на работата на учениците по 

програма „Училищни чудеса’’, чиято цел е участниците сами да изберат проект от значение за местната общност. 

Екипът ученици от с. Златна Панега избра да засегне темата за чистотата на питейната вода в селото и ролята на 

всеки член на местната общност в опазването ѝ. 

За да подкрепи учениците в инициативата им, компанията свърза организаторите на проекта със специалист по 

карста към НИГГГ-БАН. Експертът организира обиколка по пътя на водата, в която запозна участниците с 

образуването на скалите по техните населени места, разказа им за подземните тунели и карстовите води в тях и 

как те са свързани с водата, която пият. 

В резултат на обучението учениците научиха, че отпадъците, изхвърлени по земята замърсяват подпочвените 

води, които се вливат в карстовия извор Глава Панега, който е източник на питейна вода за с. Златна Панега. Те 

организираха акция по почистване на отпадъците, а в образователния си екофилм  призоваха хората от селото 

да последват техния пример – да почистят мястото, където живеят и да не го замърсяват, защото по този начин 

замърсяват и водата, която те самите пият. 

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Липсата на умения сред младите хора, които са от значение при наемане на работа, е проблем, 

идентифициран като съществен за нашите местни заинтересовани страни. Със своята подкрепа на правото на 

достъп до качествено образование компанията допринася за укрепване на местната общност и спомага за 

справяне с проблеми като високи нива на безработица и висок процент на хората, живеещи под прага на 

бедността в региона, в който оперираме. 

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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НАШЕТО ПАРТНЬОРСТВО СЪС „ЗАЕДНО В ЧАС’’  

През 2013 г. „Златна Панега Цимент” АД привлече в региона Фондация „Заедно в час” и даде ход на 

дългосрочната си подкрепа за правото на достъп до качествено образование на всяко дете. 

Мисията на „Заедно в час’’ е да обучи и мотивира амбициозни млади хора, които да се превърнат във 

вдъхновяващи учители и лидери. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те 

получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в 

училища в цялата страна. Организацията вярва, че всяко дете заслужава подкрепящи учители, които да му 

помогнат да разгърне цялостния си потенциал, да развие ключови умения и знания, така че да има по-добри 

перспективи в живота. 

„Златна Панега Цимент’’ АД подкрепи както финансово, така и чрез установяване на връзки с местни директори 

полагането на основите на програма „Заедно в час’’ в региона на дейност на компанията. До края на 2017 г. 

общо 19 нови учители са допринесли за развитието на над 500 деца от социално слаби семейства в четири 

основни училища в община Ябланица в селата Орешене, Брестница, Златна Панега и Дерманци и в едно 

основно училище в с. Черни Осъм, община Троян. Учителите по програмата вече пета година насочват своите 

усилия към развитието на функционалната грамотност, предприемаческия дух и комуникативните умения 

на учениците като им предоставят възможности да учат чрез интересни и забавни методи и извънкласни 

дейности. Благодарение на активната подкрепа на „Златна Панега Цимент’’ АД голяма част от учителите остават 

и след двугодишната програма да преподават или да бъдат активни застъпници на образованието в региона. 

Въздействие на 5-годишното партньорство на „Златна Панега Цимент’’ АД и „Заедно в час’’ върху 

образованието в региона:

  Повишена посещаемост на часовете чрез редовни срещи с родителите, насочени към мотивацията на 

учениците да посещават училище и подобряване на отношението им към смисъла на образованието.

   Подобрена четивна грамотност на учениците чрез интерактивни игри, извънкласни дейности като клубове по 

четене и състезания, а също и осигуряване на допълнителна подкрепа след часовете за ученици, които 

изостават с учебния материал.

   Подобрени резултати на учениците, отчетени на диагностичните тестове по учебни предмети в началото на 

годината. Тестовете в края на учебната година показват средно повишаване на резултатите по предметно знание 

с 10-15%. 

  Учениците от селата продължават образованието си в гимназиите в региона, включително в езиковите и 

професионалните гимназии. Много от тях са първите в семействата си, които продължават своето образование 

след 7 клас.  

   Развитие на местни лидери сред учениците чрез участието им в извънкласни дейности. Тези дейности развиват 

също така четивната грамотност, емоционалната интелигентност, работата в екип и умението за 

решаване на комплексни проблеми. 
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„Грамотко’’ – състезание по грамотност

През месец май в с. Брестница се състоя за първи път междуучилищното състезание по грамотност – „Грамотко’’. 

В него премериха сили четири отбора от три основни училища в селата: Златна Панега, Брестница и Орешене. 

Учениците се състезаваха в три кръга: четене, писане и математика. 

„Грамотко” е създадено по идея на възпитател в училището в с. Брестница и втора година учител по програма 

Заедно в час, която въвлича и колегите си по програмата, които преподават в с. Златна Панега и с. Орешене. 

През цялата учебна година учителите в трите училища работят за участие в състезанието с учениците си – деца 

между I и IV клас. Състезанието мотивира учениците да полагат усилия не само в посока развиване на умения по 

четене, писане и математика, но и за работа в екип и справяне с предизвикателства. 

Състезанието „Грамотко’’ предизвика не само вълненията на учениците, но и гордостта на родителите им, които 

видяха на практика резултатите от усилията на децата и преподавателите им. Състезанието подейства 

мотивиращо и на останалата част от учителския екип в училището в с. Брестница и е стъпка в развитието на цялото 

училище.

Добра практика
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„Училищни чудеса’’ - С грижа за моята общност

„Училищни чудеса’’ е инициатива на учители по програма „Заедно в час’’, работещи в селата Брестница, 

Орешене и Дерманци, която започва като серия междуучилищни събития, но през 2017 година прераства в 

дългосрочна програма за ученици-лидери. Понастоящем тя обхваща ученически лидерски екипи от 11 

населени места в общините Ябланица, Луковит и Троян. Повечето от учениците в програмата идват от бедни 

семейства и тежка социална среда. „Училищни чудеса’’ цели да развие у тях онези умения и нагласи, които да 

им помогнат да анализират и намират решения на проблеми в своите общности. Учениците сами избират 

проблем от значение за тяхното населено място и общност. 

Замърсяване на населеното място и нерегламентирани сметища, неспазване на правилата и вандализъм в 

училище, ранните бракове – това са част от проблемите, за решаването на които лидерските екипи изработиха 

проектни идеи и направиха конкретни стъпки за въздействие. Учениците избраха различни средства за 

осъзнаване и борба с проблемите – дискусии, представяне на проблемите чрез авторски пиеси, изграждане на 

фитнес площадка, организиране на акции по почистване на населените места и др. С помощта на доброволци 

ментори, целенасочени обучения, разнообразни дейности и подкрепа „Училищни чудеса’’ насърчава 

учениците да дадат началото на промяната, която искат да видят в своята общност и населени места. 
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СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА 

БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Натрупаният на местно ниво опит дава възможност на ТИТАН България да сподели добрите практики и да 

разшири подкрепата си за образованието и на национално ниво. През 2017 г. компанията се присъедини към 

сдружение „Образование България 2030’’, като по този начин изпълнява и поетия от Групата ТИТАН ангажимент 

към Европейски пакт на младежта, чиято основа цел е подобряване на възможностите за социално включване и 

професионално развитие на европейските младежи. Сдружението обединява над 40 организации от 

публичния, частния и гражданския сектор около обща визия за постигане на качествена промяна в българското 

образование, за която те работят чрез мониторинг на развитието на ключови показатели в образованието, 

насърчаване на най-добрите практики чрез информиране и застъпничество за съответните промени в 

образователните политики и законодателство.

ТИТАН България участва активно чрез свои представители в работната група за застъпничество за 

образователни политики пред институциите, а също и в стратегически срещи за българското образование, 

организирани от „Образование България 2030’’.  

ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ 

НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА 

Ранното започване на обучение по здраве и 

безопасност гарантира, че то ще се превърне в 

естествена част от живота и игрите на децата. Ето защо 

споделяме нашия опит в областта на здравето и 

безопасността чрез инициативи, организирани в 

сътрудничество с местните училища за повишаване на 

осведомеността на учениците. 

През 2017 г. проведохме еднодневно обучение в завода 

за ученици от 10 клас на средно училище „Васил 

Левски’’ в гр. Ябланица. Представени са темите 

„Обучение по безопасност за младите хора’’ и „Добри 

практики по здраве и безопасност в „Златна Панега 

Цимент’’ АД. За учениците беше организирана и 

обиколка на завода. 

В училище „Васил Левски’’, гр. Ябланица беше 

проведено обучение и за най-малките ученици (1-4 

клас).  Представители на отдела по Здраве и 

безопасност на компанията обсъдиха с децата темите: 

„Безопасно поведение в  училище и у дома’’, 

„Безопасност при сърфиране в интернет’’ и „Ученически 

дневен режим’’. На учениците беше раздаден 

„Наръчник за пожарна безопасност за деца’’. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Компанията подкрепя устойчивото развитие на местните общности и чрез дарения в пари или в материали, 

подпомагайки училища и читалища, изграждане на храмове,  развиване на спортна дейност. 

Училища и читалища

2015 2016 2017

Кметства и общини

Храмове 

Спорт

Други 

Общо

Дарения, направени през периода 2015 – 2017 г. в лева.

 Данните за 2017 г. се отнасят за ТИТАН България, докато тези за 2015 и 2016 г. не включват дарения на „Златна Панега Бетон’’ ЕООД
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В екологично отношение 2017 г. премина под знака на промяната и адаптиране към новия контекст, в който функционира 

организацията – нови норми на емисии съгласно заключенията за най-добрите налични техники при производството на цимент, 

нова организационна структура, която интегрира производството на бетон с това на цимента, ново управление на компанията 

в лицето на новия изпълнителен директор с неговите нови приоритети. Фокусът беше поставен върху осигуряване на стабилна 

работа на съоръженията и насърчаване на лидерството по отношение на опазване на околната среда на всички управленски 

позиции с цел гарантиране на устойчивост в ниските нива на екологичния отпечатък на компанията. 

Стратегическите цели на компанията остават непроменени – увеличаване дела на алтернативните горива, намаляване на 

емисиите на въглероден двуокис при производството на цимент, работа с различни заинтересовани страни за постигане на 

устойчиво развитие.  

В съответствие с потребностите и очакванията на заинтересованите страни ТИТАН България (като основно въздействие върху 

околната среда имат операциите, извършвани от „Златна Панега Цимент” АД) продължи да изпълнява следните дейности и 

програми:

   Програма за повишаване на екологичната ангажираност на учениците в местните училища, която включва сезонни 

занимания по мониторинг на качеството на водата, биомониторинг, орнитологични наблюдения; събиране на семена от 

характерни за региона растителни видове с цел възстановяване на естествените хабитати; почистване на отпадъците около р. 

Златна Панега;

       Поддържане на мини системата за сметосъбиране по поречието на р. Златна Панега;

       Зарибяване на р. Златна Панега с балканска пъстърва;

       Сътрудничество с БАН по образователни проекти.

През 2017г. приблизително равен дял в разходите, свързани с опазване на околната среда, имат разходите за управление на 

околната среда (44.1%) и за инвестиции в екологично оборудване(43.9%). В първата група са включени всички разходи за 

поддръжка на пречиствателните съоръжения, поддържане чистотата на промишлената площадка, разходи за екологичен 

мониторинг, вкл. такива за калибриране на устройствата за непрекъснат мониторинг на емисиите, разходи за екологични 

проучвания, одити и т.н. По отношение на инвестициите, през 2017г. преобладават тези, които целят повишаване на количеството 

на използваните алтернативни горива, поддържане на ниските нива на емисиите на прах и нови анализатори за автоматичен 

мониторинг на емисиите в атмосферата.  

АКЦЕНТИ В ЕКОЛОГИЧНОТО 
ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕЗ 2017 Г.
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Разходи по управление на околната среда (евро/год.) 

Разходи за рекултивация на терени (евро/год.)

Инвестиции в оборудване, свързано с опазване на околната среда

Разходи по управление на отпадъците (евро/год.) 
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Фокусът върху осигуряване на стабилна работа на 

съоръженията и стремежът към непрекъснато 

подобряване доведе до значително намаляване на 

емисиите на замърсители в атмосферата. 

Емисиите на серен диоксид намаляват с 66% 

спрямо 2016 г., емисиите на азотни оксиди   

намаляват с 12%, а емисиите на въглероден оксид  

с 27%. 
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  Наблюдавани и отчитани в съответствие с „Насоки за 

наблюдение и докладване на емисиите в циментовата индустрия’’ 

(изд. 2.0, 2012) на WBCSD/CSI; Емисиите са приведени към 

температура 273.15 К, налягане 101.3 kPa, сух газ, 10% О
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Прах – пещ №5, мг/нм3Прах – пещ №4, мг/нм3

15

10

5

0

20

25

30

m
g

/N
m

3

35

40

2015

0.74
2.36

2016

0.81 1.19

2017

0.68 0.24

Праховите емисии намаляват с 53% през 2017 г. като средногодишната концентрация на прахови частици в 

изходящите газове на двете пещи се запази под 1 мг/Нм  при норма за допустими емисии от 20 мг/нм .

44%

8%

4%

44%

3 3 

1

1

1

ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

2



ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ТИТАН България (в частност дейността на „Златна Панега Цимент’’ АД) като част от Групата ТИТАН работи активно 

за намаляване на емисиите на парникови газове и за укрепване на устойчивостта към свързаните с изменението 

на климата заплахи. Специфичните нетни емисии на въглероден двуокис през 2017г. са 709,90 кг СО  /т циментови 

продукти. Дял от 60% от тези емисии е резултат от декарбонизацията на суровините - това са така наречените 

процесни емисии, които трудно биват редуцирани. Останалите 40% се отделят по време на процеса на изгаряне 

на гориво и тяхното намаляване е въпрос на енергийна ефективност и нисковъглеродна горивна смес. 

Основното средство за намаляване на CO  емисиите от горивата е заменянето на изкопаемите горива с горива 

от отпадъци (алтернативни горива). На групово ниво „Златна Панега Цимент’’ АД е пионер в използването на 

алтернативни горива и алтернативни суровини. Ефективното функциониране на дъщерното дружество „ГАЕА 

(Зелена Алтернативна Енергия)’’ ЕАД създаде новаторски услуги в управлението на отпадъците, използването на 

материали и производството на алтернативни горива. „ГАЕА’’ ЕАД е добър пример за това как Групата ТИТАН 

поставя кръговата икономика в основата на своите дейности.

CO  емисии: 

След няколко последователни години постоянно подобрение на използването на алтернативни горива (АГ), 

както и постигането на най-високи резултати през 2016 г. по отношение на степента на заместване, темпът на 

заместване на топлинната мощност на алтернативните горива намаля през 2017 г. главно поради ограничения 

капацитет на инсталацията за подаване на алтернативни горива. Общото заместване за годината за двете пещи 

достигна 18%, при което 8.9% с преработено инженерно гориво (PEF) и 9.1% с автомобилни гуми. Фокусът на 

инженерните екипи на отделите за производство и поддръжка през 2017 г. беше насочен към проучване на 

възможностите за оптимизиране на операциите по преработка и подаване на алтернативни горива и 

определяне на области за подобрение.

ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ
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2016: Общи  стойности на CO  емисии 

(кг CO  /т Продукт  ): 716 739

673 710

1
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Докладвани съгласно CO  и енергиен протокол на WBCSD / CSI: CO  и енергийни стандарти за отчитане и докладване за циментовата 

индустрия (изд. 3.0, 2011)

 

С „продукт’’ се означават циментови продуктови (в съответствие с дефиницията на WBCSD/CSI)
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Тези предизвикателни обстоятелства наложиха: 

  значително намаляване на доставките на отпадъци, 

без да се губят потоци или клиенти;

  оптимизиране на разходите навсякъде, където е 

възможно, така че циментовият завод да не понася 

загуби, поради малкия обем на инженерно гориво 

(PEF).

С всички усилия, положени от екипите на „Златна 

Панега Цимент’’ АД и „ГАЕА’’ ЕАД, около 13 хил. т 

отпадъци бяха извлечени от депата и усвоени, а 

средно 17 хил. т емисии на СО  бяха спестени, като по 

този начин бяха спазени дългосрочните екологични 

ангажименти на компанията. 7.2% от алтернативната 

горивна смес през 2017 г. представлява въглеродно 

неутралната биомаса. 

Нова смес от отпадъци беше разработена така, че да се увеличат максимално местните доставки, особено на 

опасни отпадъци, чието увеличението е с 41% в сравнение с 2016 г. 

Няколко нови проекта започнаха през 2017 г. с доставки за тестване, с потенциал за значително увеличаване на 

местните обеми доставки. Целта е да се удвои обемът на висококачествените местни потоци отпадъци в рамките 

на следващите 1-2 години.

   Смесени пластмаси - този поток е остатък от рециклиране на пластмаси с много високо качество

   Текстил - потокът е остатък от дрехи втора ръка

   Други потоци - различни видове висококачествен материал от системи за събиране на отпадъци и компании за 

управление на отпадъците

   Местни RDF - няколко малки сортиращи съоръжения с потенциален обем до 2 хил. т на година

   Опасни отпадъци - допълнително увеличаване на обема на сместа от утайки до 2-3 хил. т

Обемът на инженерно гориво за 2017 г. намаля с повече от два пъти в сравнение с 2016 г. Въпреки честите 

спирания и нередовния работен график, дължащ се на прекъсвания на консумацията на инженерно гориво, 

целта беше да се приведе в съответствие производственият процес на PEF с консумацията на пещи и да се 

продължи подобряването на качеството на инженерното гориво с новия микс отпадъци. 

За да се увеличи гъвкавостта при подаване на готовия материал и да се заобиколи част от инсталацията, на 

място са доставени и инсталирани мобилен захранваща лента и бункер. Това ще спести известни оперативни 

разходи, ще осигури възможност да се подава инженерно гориво по време на поддръжката на PEF линията и ще 

се избегне загубата на материал.

Качеството на PEF постоянно се подобрява през годините, като най-високи резултати са постигнати през 2017 г. 

Понастоящем постоянно поддържаното качество на PEF е сравнимо с качеството на въглища. 

2
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ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Във връзка с укрепване на капацитета за адаптиране на природните системи към климатичните промени компанията 

изпълнява проекти, свързани с опазване и възстановяване на естествените местообитания. „Златна Панега Цимент” АД 

поддържа собствен разсадник с горски видове, които са характерни за района на циментовия завод, и използва тези 

растения за рекултивация на нарушени терени .  За основната кариера на циментовия завод – кариера Златна Панега, 

е разработен план за управление на биоразнообразието, който се изпълнява вече четвърта година. 
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Важен елемент от борбата с климатичните промени и техните последици е образованието и информирането на 

обществото. През 2017 г. ТИТАН България  продължи работата с децата от местните училища за повишаване на 

екологичната им ангажираност като в част от лекциите наблегна върху влиянието на климатичните промени върху 

екосистемите и качеството на живота.
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2016 2017
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7223

Произведен PEF (тона)През 2017г. близо 50% от инвестициите на компанията бяха  насочени към 

повишаване на енергийната ефективност и използване на алтернативни 

горива. Един от най-важните проекти в тази насока е този за реконструкция на 

хомогенизационно-складовия комплекс за суровинно брашно. Очаква се 

проектът да бъде завършен в началото на 2019г. и да доведе до намаляване на 

специфичния разход на електроенергия за хомогенизация и транспорт на 

суровинно брашно със 77%.

Потребление на електрическа енергия: 

 В съответствие с „Насоки за възстановяване на кариери’’ (2011) на WBCSD/CSI. 

 Изработен в съответствие с „Ръководство за планове за управление на биоразнообразието’’ (2014) на WBCSD/CSI.

1
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Ученици участват в засаждане на растения 

в разсадника на завода

2016

73.05
ГВтч

2017

74.91
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Опазване качеството на водите и тяхното ефективно използване са едни от основните приоритети на „Златна 

Панега Цимент” АД. Компанията поддържа система за пречистване и оборотно използване на водите в 

производството, съобразена с най-добрите налични техники. Количеството на използваната вода се контролира 

с електронна система от водомери, която дава възможност за задълбочен и навременен анализ на получените 

данни. Специфичната консумация на вода за 2017 г. е 308 л/т цимент - значително под разхода на вода, поставен 

като цел за „Златна Панега Цимент’’ АД от Групата ТИТАН за 2020г. През 2017г. 59% от използваната вода за 

производствени нужди е била оборотна. Този дял е по-малък в сравнение с 2016 г. и 2015г., но като цяло се запазва 

тенденцията за охлаждане и за почистване на производствената площадка да се използва оборотна вода. Голям 

дял от свежата вода, която постъпва на територията на циментовия завод, се използва за напояване и 

поддържане на зелените площи. Извършва се периодичен мониторинг за качеството на заустените отпадни води. 

През 2017 г. не са регистрирани превишения на пределно допустимите норми на наблюдаваните параметри. 

Специфична консумация на вода:

ВОДИ
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Качеството на отпадните води се осигурява от тристепенно пречиствателно съоръжение за битово-фекални 

води, флотатор за промишлените охлаждащи води и система от кало-масло задържатели за дъждовните води от 

производствената площадка. 

Циментовият завод функционира в близост до най-големия карстов извор в България – „Глава Панега”. С цел 

гарантиране на количеството и качеството на подземните води са въведени специфични методи на добив в 

кариера Златна Панега, установени са строги правила за работа в кариерата и циментовия завод, извършва се 

мониторинг за качеството на водата. По химически състав и свойства, водата от извор „Глава Панега” отговаря на 

изискванията за вода за питейно-битово водоснабдяване.

Извор Глава Панега – автор 

на снимката Любомир Профиров

Езеро Глава Панега – автор 

на снимката Любомир Профиров

2016

293
л/т цимент

2017

308
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Използването на природните ресурси е в основата на съвременния икономически модел, но все по-осезаемата им 

оскъдност наложи приемането на редица международни програми, които целят устойчиво използване на природните 

ресурси  и намаляване на негативното въздействие върху околната среда от използването им. Програмата на ООН за 

устойчиво развитие до 2030 г. поставя конкретни цели в тази връзка, а Европейската комисия приема план за действие за 

кръговата икономика, чието изпълнение осигурява подходяща регулаторна и финансова рамка за стимулиране на 

ефективното използване на ресурсите и минимизиране на отпадъците. Ресурсната ефективност е залегнала във 

всички стратегически цели на „Златна Панега Цимент” АД и е в основата на редица конкретни проекти . През 2017г. бяха 

тествани няколко нови алтернативни добавки към клинкера, които представляват отпадъци от различни индустрии, но 

могат да заменят значителни количества природни суровини в производството на циментов клинкер. В рамките на 

годината бяха оползотворени 20 хил. т производствени и опасни отпадъци в производството на циментов клинкер и 

около 30 хил. т в производството на цимент. Плановете на компанията за 2018 г. включват реконструкция на системата за 

подаване на суровини към клинкера, с което ще се създадат условия за използването на по-голямо количество и по-

разнообразни алтернативни добавки.

Опазването на биоразнообразието има пряка връзка с устойчивото потребление на природните ресурси за 

производството на цимент. Вече четвърта година изпълняваме План за управление на биоразнообразието , който 

разработихме за основната кариера на циментовия завод – кариера Златна Панега. 

СУРОВИНИ
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В съответствие с „Насоки за съвместно преработване на горива и суровини в производството на цимент’’ (изд. 2.0, 2014) на WBCSD/CSI1

2

Дейности по биомониторинг с местните училища 

През 2015 г. нашият проект за доброволчески биомониторинг на р. Златна Панега спечели грантово финансиране чрез 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Партньори на компанията по проекта са Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, 

Регионален исторически музей – секция Природа, град Плевен, Професионална гимназия за селско стопанство 

„Сергей Румянцев’’ и Офис за околна среда и обществено здраве, Кйос, Исландия. Основната цел на проекта е 

повишаване на осведомеността относно екологичното състояние на реките, разположени в близост до промишлени 

предприятия, и включването на ученици в доброволен мониторинг и опазващи дейности.

След официалния край на проекта през 2016 г., „Златна Панега Цимент’’ АД поднови дейностите по доброволчески 

биомониторинг, извършван съвместно с ученици от училищата в региона. През месеците май, юни и октомври 2017 г. се 

проведоха обучителни обходи на реката, в които участваха ученици, служители от отдел „Опазване на околната 

среда’’ на компанията и специалист от Регионален исторически музей (РИМ) – секция Природа, град Плевен. 

Учениците извършиха наблюдения за състоянието на речната екосистема като за целта използваха оборудване, 

специално закупено в началото на проекта, за измерване на ph, съдържание на разтворения кислород, както и 

скоростта на водите. Децата научиха кои са индикаторите за чиста водна среда, а специалистът от РИМ Плевен 

проведе лекции за типичните за региона растения и билки, тяхното бране, съхранение и полза. Лекциите завършиха с 

игра, в която учениците приложиха получените знания при откриването и разпознаването на определени растителни 

видове.  

Изработен в съответствие с „Ръководство за планове за управление на биоразнообразието’’ (2014) на WBCSD/CSI.2

1
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Наблюдение на диви птици с ученици в Карлуковския карстов район

През май 2017 година се проведе наблюдение на диви птици с ученици от екологичните клубове в училищата в с. 

Златна Панега и с. Румянцево. В наблюдението участваха служители от отдел „Опазване на околната среда’’ на 

„Златна Панега Цимент’’ АД, Любомир Профиров, екологичен консултант „Орнитология и защитени територии” и 

Антония Димовска, представител на Българското дружество за защита на птиците. Преди да се отправят към 

пещера Проходна в Карлуково г-н Профиров запозна учениците с разнообразието на птиците в България, както и 

с разликите между мъжките и женските индивиди, чрез презентация с богат снимков материал. За учениците 

обходът в и около пещера Проходна беше изпълнен с много вълнения, свързани с красотата и изключителното 

многообразие на растителни и животински видове, които тази местност предлага. Те имаха възможността да 

наблюдават 14 вида птици. От тях 8 вида са в зона „Карлуковски карст’’, която е защитена зона по Директива за 

птиците в Натура 2000. 

ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
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През 2017 г. продължиха орнитологичните проучвания в кариерите на Дружеството и площадката на циментовия 

завод. Проучвания са проведени в периода април- септември като различните местообитания са проучени по 

маршрутният метод  (Bibby et al., 1992). Наблюдавани са 58 вида птици, 6 от които са включени в Червената книга 

на България (2015). 

Условията в действащата кариера „Златна Панега’’ са подходящи за гнездене и лов на редица видове птици. 

Сред тях е  Гарванът гробар (Corvus corax), който е със статут „почти застрашен’’ и гнезди в източната част на 

кариера „Златна Панега”. 

На територията на циментовият завод се срещат голям брой видове птици, които намират подходящи условия за 

гнездене, храна и необходимото спокойствие. Между тях е застрашеният от изчезване вид Сoкол скитник (Falco 

peregrinus). Богатото орнитологично разнообразие в кариерите и циментовия завод на „Златна Панега 

Цимент’’АД е признак за чиста екологична среда и производствени практики, които са съобразени с грижата за 

околната среда.

Спасителна акция на сокол скитник

В средата на юли малка граблива птица бе открита на територията на завода в с. Златна Панега. Птицата, която 

по-късно се оказа млад мъжки представител на защитения вид сокол скитник, е била в тежко състояние – 

уплашена, много слаба и заразена с паразити. Отдел „Опазване на околната среда’’ на компанията извърши 

консултация със специалист орнитолог още същия ден. След това соколът беше  транспортиран  до 

„Спасителен център за диви животни’’ – Стара Загора, където състоянието му започна да се подобрява с бързи 

темпове и скоро след това бе пуснат на свобода в дивата природа. За причина за падането му специалистите от 

спасителния център сочат неопитността на младия мъжки и прекомерното изтощение, до което слабостта и 

опаразитяването са го довели.
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АКЦЕНТИ

Доброто корпоративно управление, в чиято основа са заложени прозрачността и етиката, създава 

дългосрочна стойност за нашия бизнес и заинтересованите страни. Ние се придържаме към 

международните и европейските стандарти в тази област.

УПРАВЛЕНИЕ

качествено
образование

сигурна работа
и икономически
растеж

партньорства
за целите
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УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЗРАЧНОСТ И ЕТИКА 

ПОСТОЯННО РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА 

НА КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

ТИТАН България се стреми към постоянно

оптимизиране на техническото 

оборудване, структурата и организацията 

на работа чрез инвестиране в активи и 

приложение на нови методи и процеси, 

като целта е да се утвърди конкурентната 

позиция на  компанията на българския 

пазар.

ЗА ДА ПОСТИГНЕМ 

ТАЗИ ЦЕЛ, НИЕ СЕ 

ФОКУСИРАМЕ ВЪРХУ 

ЧЕТИРИ СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ПРИОРИТЕТА:

ОБЩАТА НИ ВИЗИЯ

Да бъдем един от най-отговорните производители на строителни материали 

в икономическо, екологично и социално отношение.

РЪКОВОДНАТА НИ ЦЕЛ  

Да комбинираме успешно предприемаческия дух и оперативното съвършенство 

по отношение на хората, обществото и околната среда.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ – НАШИТЕ РЪКОВОДНИ 

ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И УСПЕХИ

УПРАВЛЕНИЕ

ФОКУС ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И

ПОЛИТИКА ЗА КОРПОРАТИВНА

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (КСО)

Развиваме се и се стремим към постоянно 

подобряване на отношенията с всички 

заинтересовани страни, базирайки се на 

взаимно уважение и разбиране. В рамките 

на Групата ТИТАН се споделят най-добри 

практики, за да се подобрят уменията и 

ефективността за постигане на 

стратегическите приоритети на отделните 

компании.

ПОСТОЯНЕН СТРЕМЕЖ КЪМ 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Компанията вярва, че стремежите към 

финансова стабилност са обвързани с 

устойчивото развитие. Дейността на 

циментовия завод в с. Златна Панега 

допринася за подобряване на стандарта 

на живот в региона. Фирмата подкрепя 

редица екологични, социални и културни 

инициативи.

ВЕРТИКАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО

ТИТАН България се стреми да разширява 

дейността си в други области от 

продуктовата верига на цимента, 

преследвайки по-добро обслужване на 

клиентите на компанията и достъп до нови 

възможности за генериране на приходи.
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КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ
Нашите ценности са в ядрото на това, което сме. Те са в основата на растежа и успехите ни.

В контекста на нашите ценности, ние възпитаваме култура на колективна амбиция и сътрудничество, като 

същевременно насърчаваме личната отговорност за постигането на общата цел. В същото време ние държим на 

взаимното доверие и уважение помежду си.

ПОЧТЕНОСТ

Етични бизнес практики

Прозрачност

Отворена комуникация 

ПОСТИГАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИ

Стойност за акционерите

Ясни цели 

Високи стандарти

Повишаване на нашата 

база от знания

Професионализъм във 

всяка дейност

Съвършенство в ключовите 

компетенции

НОУ-ХАУ

НЕПРЕКЪСНАТО 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

Организация на знанието

Желание за промяна 

Посрещане на предизвикателствата

СТОЙНОСТ

ЗА КЛИЕНТА

Предвиждане и удовлетворяване 

нуждите на клиента

Иновативни решения

Висококачествени продукти и услуги

КОРПОРАТИВНА 

СОЦИАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ

Безопасността на първо място

Устойчиво развитие

Ангажираност към 

заинтересованите страни

УПРАВЛЕНИЕ
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ 

НА ГРУПАТА ТИТАН В ТИТАН БЪЛГАРИЯ 
За нас доброто корпоративно управление е синоним на етични бизнес практики, прозрачност, отворена 

комуникация, отчетност и устойчиво развитие. 

Корпоративните политики са основно ръководство за поддържането на здравословен бизнес процес. За да 

осигури съгласуваност с принципите, етиката и вярванията на Групата ТИТАН, ТИТАН България прилага политиките 

на Групата във всички свои бизнес операции. 

Таблицата по-долу показва степента на внедряване на всяка политика на Групата ТИТАН в ТИТАН България към 

2017 г.

Начално ниво в ТИТАН България: Политиката е преведена на български език и съобщена чрез корпоративни 

комуникационни канали

Изпълнявана от ТИТАН България: Изпълнението на политиката се подкрепя с курсове и официални обучителни 

сесии, насочени към мениджъри и служители. 

Оценена от ТИТАН България: Политиката е включена в редовните одитни дейности, извършвани от трети лица 

или от корпоративни експерти, като резултатите се използват за подобряване на ефективността и обмен на най-

добри практики в страната или в Групата. 

Политика на Групата/Ниво на внедряване 

в ТИТАН България

Начално ниво в 

ТИТАН България

Изпълнявана от 

ТИТАН България 

Оценена от 

ТИТАН България

Групова политика за управление 

на човешките ресурси

Групова политика за здраве 

и безопасност

Групова политика за човешките права

(свобода на сдружаване, детски труд)

Групова политика за опазване 

на околната среда

Стратегия за смекчаване на климатичните 

промени на Групата

Групова антикорупционна политика 

(грантове, дарения и подпомагане)

Групова санкционна политика

Групова политика и насоки за спазване на конку-

рентното право (съответствие, клиенти и доставчици)

Групова политика по корпоративна 

социална отговорност

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔✔✔

УПРАВЛЕНИЕ



69

НАШАТА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ

През годините след приватизацията на компанията поетапно са въвеждани системи за управление, които 

отговарят на международните стандарти:

 

   Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 (сертифицирана през 2001 г.);

 

   Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 (сертифицирана през 2003 г.);

 

   Система за здраве и безопасност по BS OHSAS 18001 (сертифицирана през 2009 г.).

През 2009 г. трите системи – за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността, са 

обединени в единна интегрирана система, която подпомага прилагането на добрите практики в дейността на 

компанията.

През 2015 г., следвайки принципите за прозрачност, открита комуникация и отчетност на Групата, ТИТАН България 

въведе доброволното публикуване на своя Интегриран годишен доклад.

ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

Дейността на ТИТАН България предполага съществуването на различни видове финансови и нефинансови 

рискове, които ръководството се стреми да предотврати или да намали тяхното влияние. Ефективното управление 

на риска е от изключителна важност за постигането на стратегическите цели и дългосрочното устойчиво развитие. 

Компанията има разработени гъвкави системи за следене и елиминиране или минимизиране на различни 

потенциални и значими рискове.

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ РИСК? КАК СЕ СТРЕМИМ ДА ИЗБЕГНЕМ/НАМАЛИМ ТОЗИ РИСК?ВИД РИСК

ЛИКВИДЕН РИСК

Управлението на ликвидността се осъществява чрез 

използването на различни кредитни линии, като целта е 

да доминират дългосрочните кредитни линии с 

ангажимент за банката. Фирмата следи внимателно, на 

ежедневна база, нивата на усвояване на кредитните си 

линии. Към 31.12.2017 година дружеството има усвоени 

кредити за 280 милиона лева и неизползвани кредитни 

линии за 8 милиона лева. 32% от използваните кредити 

са дългосрочни.

КРЕДИТЕН РИСК

Дружеството внимателно следи финансовото 

състояние на клиентите си и на тази база определя 

кредитни лимити за всеки клиент. Изискват се и 

д о п ъ л н и т е л н и  о б е з п е ч е н и я  о т  к л и е н т и т е  з а 

обезпечаване на вземанията. Обезценка на вземания 

се признава в случаите на неспособност на клиента да

и з п л а т и  д ъ л ж и м и т е  с у м и  к ъ м  д р у ж е с т в о т о .

ВАЛУТЕН РИСК

Дружеството е изправено пред валутен риск във връзка 

с плащанията към доставчици от чужбина и в случай на 

използване на кредити в чуждестранна валута.

Всички кредитни линии на дружеството са в местна 

валута, като по този начин се хеджират по естествен път 

и вземанията от клиенти, които почти изцяло са също 

само в местна валута.

К р е д и т е  н а  д р у ж е с т в о т о  с а  о б е з п е ч е н и  с  

корпоративни гаранции, издадени от фирмата-майка. 

Фирмата-майка е регистрирана в страна от  

еврозоната, в която се извършват иконимически 

реформи. Ако тези реформи се провалят, Дружеството 

ще бъде изправено пред допълнителен ликвиден риск.

Дружеството не е изправено пред значителен кредитен 

риск. Вземанията от клиенти са от клиентска база, 

с ъ с т о я щ а  с е  о т  м н о г о  н а  б р о й  к л и е н т и .

УПРАВЛЕНИЕ



ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

РАЗХОДИ

Поради цикличното развитие на индустрията, цените на 

горивата се изменят също циклично. Разходите за 

горива, електрическа енергия и суровини са най-

големите разходи в себестойността на дружеството. 

Измененията в цените на конвенционалните фосилни 

горива водят до риск за голямо изменение в 

себестойността на продукцията.

За да намали значимостта на този риск, Дружеството 

ще продължи да инвестира в оборудване, водещо до 

намаляване изпозването на конвенционалните горива и 

заместването им с алтернативни такива.

ЗДРАВЕ И 

БЕЗОПАСНОСТ

Безопаснотта е ключова за поддържането на 

разрешителните за работа на дружеството.

Системните усилия за осигуряване на безопасни 

условия  на труд включват  осигуряването на  

специалисти по Здраве и безопасност, които имат 

необходимия опит. В дружеството се прилагат 

програми за обучение на служителите и системи и 

процедури за полагане на безопасни условия на труд,

като целта на дружеството е постигането на ниво на 

работа с нула трудови инциденти.

ПРАВА НА 

РАБОТНИЦИТЕ

Дружеството признава важността на Професионалните

Съюзи и сдружения на работниците в процеса на 

подобряването на условията на труд и при защитата на 

правата на служителите

Дружеството има добър диалог с двата Синдиката, 

които имат структури в него - КНСБ и Подкрепа. 

Представителите на Синдикатите са включени в 

комитетите, занимаващи се с условията на труд в 

Дружеството и имат възможност да изразят мнението си 

и предложенията си.

ЗАМЪРСЯВАНЕ 

НА ВОДНИТЕ 

РЕСУРСИ

Дружеството се намира в карстов район, който е 

вододаен за съседните няколко населени места

Дружеството полага изключителни усилия за 

намаляване на този риск, като е изградило съоръжения 

за пречистване и филтриране на отпадните води, които 

напускат неговата територия. Извършват се и 

мониторингови сондажи в Кариерата „Златна Панега’’.

„Златна Панега Цимент’’ АД е търговско дружество с едностепенна система на управление 

и петчленен Борд на директорите, който през 2017 г. се състоеше от следните членове:

Александър 

Чакмаков  

Председател на Борда 

на директорите

Адамантиос 

Францис  

Изпълнителен 

директор

Христос 

Панагопулос  

Регионален директор 

за България и Турция
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БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ

Лукас 

Петкидис   

Регионален финансов 

директор за Югоизточна 

Европа и Източното 

Средиземноморие

Константинос 

Дердемезис  

Регионален Директор 

за Югоизточна Европа 

и Източно

Средиземноморие

УПРАВЛЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ И СЪТРУДНИЧЕСТВА

НЕЗАВИСИМ ДОКЛАД ЗА ОГРАНИЧЕНА УВЕРЕНОСТ

71 ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 



72ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. 2017

хил. лв.

2016

63,262

5,077

14,389

956

95

83,779

(80,251)

3,528

763

(1,032)

(10,194)

1,316

(5,619)

15

(1,613)

(7,217)

417

(6,800)

(161)

16

Приходи от продажба на цимент

Приходи от продажба на клинкер

Приходи от продажба на бетон

Приходи от услуги с бетонпомпа

Други приходи

Приходи

хил. лв.

Себестойност на продажбите 

Брутна печалба

Други приходи 

Разходи за продажби и дистрибуция

Административни разходи 

Други разходи

Оперативна (загуба)/печалба 

Финансови приходи

Финансови разходи

(Загуба)/Печалба преди данъци 

Разход за данък върху доходите

(Загуба)/Печалба за годината

Актюерски загуби по доходи на персонала при пенсиониране

Ефект от данък върху доходите 

Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата 
или загубата в последващи периоди, нетно от данъци 

Общо всеобхватен доход за годината

(145)

(6,945)

65,907

3,005

-

-

167

69,079

(58,468)

10,611

1,609

(908)

(8,811)

(1,103)

1,398

242

(728)

912

(122)

790

(61)

6

(55)

735

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 



КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. 2017 2016

АКТИВИ

Дълготрайни активи

Имоти, машини и съоръжения 

Инвестиционни имоти

Нематериални активи

Инвестиции в дъщерни предприятия

Инвестиции на разположение за продажба

Други финансови активи

Краткотрайни активи

Материални запаси

Търговски и други вземания 

Вземания от свързани лица

Заеми към свързани лица

Платени аванси

Парични средства и парични еквиваленти 

Нетекущи активи, държани за продажба

ОБЩО АКТИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ 

Основен капитал

Законови резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капитал

Нетекущи пасиви 

Лихвоносни заеми 

Финансов лизинг 

Провизии за рекултивация

Задължения за обезщетения на персонала при пенсиониране

Отсрочени данъчни пасиви

Текущи пасиви 

Търговски и други задължения 

Лихвоносни заеми 

Финансов лизинг 

Задължения към свързани лица 

Заеми към свързани лица

Задължения за данък върху доходите 

Общо пасиви 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 

 

136,905

1,406

267

1,661

47

300

140,586

22,357

10,963

16

144

50

367

33,897

691

34,588

175,174

55,941

3,217

72,307

131,465

9,265

160

1,817

1,198

894

13,334

9,966

18,982

105

764

558

-

30,375

43,709

175,174
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ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 

129,241

1,406

325

16,605

47

219

147,843

21,188

10,274

15,005

9,213

105

202

55,987

-

55,987

203,830

55,941

3,217

96,864

156,022

19,197

-

4,476

812

1,327

25,812

10,248

10,974

-

710

26

38

21,996

47,808

203,830

ПРИЛОЖЕНИЯ 

хил. лв. хил. лв.
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ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. 2017 2016

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА 

ПЕЧАЛБА
ОБЩО

ОСНОВЕН 

КАПИТАЛ

На 1 януари 2016 г. 

Печалба за годината 

Друг всеобхватен доход за годината 

Общо всеобхватен доход за годината 

На 31 декември 2016 г. 

На 1 януари 2017 г. 

Ефект от вливане

Печалба за годината 

Друг всеобхватен доход за годината 

Общо всеобхватен доход за годината 

На 31 декември 2017 г. 

96,129

790

(55)

735

96,864

(17,612)

(6,800)

(145)

(145)

72,307

55,941

-

-

-

3,217

-

-

-

55,941 3,217

-

-

55,941

-

-

3,217

ЗАКОНОВИ 

РЕЗЕРВИ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИТЕ

155,287

790

(55)

735

156,022

(17,612)

(6,800)

(145)

(145)

131,465

912

11,118

117

18

20

540

57

78

-

(242)

272

(5,930)

(2,238)

138

(20)

(600)

(413)

3,827

148

(11,455)

(92)

(8)

-

260

(11,147)

57,073

(49,568)

-

-

(266)

7,239

(81)

-

283

202

Печалба преди данъци

Корекции за равнение на печалбата преди данъци с нетните парични потоци

Непарични:

Амортизация на имоти, машини и съоръжения

Амортизация на нематериални активи 

(Печалба)/Загуба от продажба на имоти, машини и съоръжения

Загуба от обезценка на инвестиционни имоти

Изменение в натрупаната обезценка на вземания

Изменение в провизията за рекултивация 

Разходи за доходи на персонала при пенсиониране

Обезценка на инвестиция

Приходи от лихви

Разходи за лихви

Корекции в оборотния капитал: 

Намаление на материалните запаси

Намаление на търговските и други вземания 

Увеличение на платените аванси 

Намаление на другите финансови активи

Увеличение/(Намаление) на търговските и другите задължения 

Получени данъци върху дохода 

Нетни парични потоци от оперативната дейност 

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения

Покупка на имоти, машини и съоръжения

Покупка на нематериални активи

Предоставени заеми на свързани лица

Погасени заеми от свързани лица

Платени лихви 

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност 

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Постъпления от привлечени средства 

Изплащане на привлечени средства

Плащания по финансов лизинг

Изплатени заеми на свързани лица 

Платени лихви 

Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност 

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти 

Ефект от вливане 

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

(7,217)

13,190

88

(121)

-

618

(2,659)

117

391

(2)

784

(872)

3,260

108

(25)

(1,860)

(38)

5,762

194

(3,450)

(4)

(79)

100

-

(3,239)

68,430

(70,353)

(99)

(193)

(781)

(2,996)

(473)

638

202

367

ПРИЛОЖЕНИЯ 

хил. лв. хил. лв.

55,941 3,217 96,864 156,022
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ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА ПО 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

КАТЕГОРИЯ ПОКАЗАТЕЛ

Климатични 
промени

Алтернативни 
суровини и 
горива

Допълнителни 
индикатори

"Златна Панега Цимент’’ АД

* Преки емисии на СО₂ - емисиите, получени при декарбонизацията на суровините и изгарянето на горивата при производството на циментов клинкер

*** Непреки емисии на СО₂ - емисиите, освободени в атмосферата от горивните инсталации, произвели електрическата енергия, използвана 

от циментовия завод. Данните за емисииите на СО₂ на горивните инсталации са средни за страната.

КАТЕГОРИЯ ПОКАЗАТЕЛ

Природни 
ресурси

Влияние 
върху региона

* Включва и данните за „ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД 

2

ТИТАН България

2015 2016

Консумация на суровинни материали

• за производство на цимент, т (сух) 

• за производство на бетон, т (мокър) 

Общо консумация на топлина, TДж 

Общо консумация на електрическа енергия, ГВтч*

Общо консумация на вода, м³*

Рециклирани отпадъчни материали, т

Действащи кариери в райони с богато биоразнообразие, бр.

Действащи кариери с планове за управление на биоразнообразието, бр.

474705

711.96 

886.95

20.55

6.97

12.18%

83%

2.43

4.34

612.70

1092.18

13.92

24.81

3190.15

5686.63

25.82

46.03

7.08

12.63

0.50

0.89

0.001

0.001

-

-

-

-

0.011

0.00000002

2140

20429

74.82

46981

179449

287

462871

715.91

871.81

27.2

11.15

5.24%

84%

1.8

3.20

588.57

1045.22

47.30

83.99

2205.92

3917.43

24.24

43.05

1.96

3.48

0.82

1.46

0.002

0.003

0.01

0.02

0.50

0.89

0.003

0.000000005

2104

22739

73.05

44998

156771

293

2017

Общо преки емисии на CO₂, т

Преки* емисии на CO₂ , кг/т циментов продукт**

Енергийна ефективност, ккал/кг клинкер

Заместване с алтернативни горива, % (на топлинна основа)

Биомаса в горивото, % (на топлинна основа)

Алтернативни суровини (към клинкер и към цимент), % (сухо тегло)

Съотношение клинкер/цимент, %

Общи прахови частици, т

Прах, г/т клинкер

NOx, т

NOx, г/т клинкер

SOx, т

SOx, г/т клинкер

CO, т

CO, г/т клинкер

TOC, т

TOC, г/т клинкер

HCl, т

HCl, г/т клинкер

HF, т

HF, г/т клинкер

Hg, т

Hg, г/т клинкер

Cd+Tl, т

Cd+Tl, г/т клинкер

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, т

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, г/т клинкер

POPs, г

POPs, г/т клинкер

Потребление на топлинна енергия, TДж

Алтернативни горива, т (мокри)

Потребление на електрическа енергия, ГВтч

Непреки*** емисии на CO₂, т

Общо консумация на вода, м³

Консумация на вода, л/т цимент

2

2

2015 2016 2017

898466

332388

2140

77.18

211289

6767

1

1

885543

286253

2104

76.09

191679

2699 

1

1

883834

338057 

2133

77.61

210915

1180

1

1

474234

739.01

881.45

17.95

7.20

5.06%

86%

0.84

1.49

518.84

921.31

16.12

28.62

1605.45

2850.78

22.25

39.51

2.79

4.96

0.19

0.34

-

-

-

-

-

-

0.016

0.00000003

2132

12878

74.91

46143

172753

308

** Циментов продукт - по дефинията на WBCSD/CSI

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

И СЪТРУДНИЧЕСТВА

ТИТАН България членува в следните организации, 

представени в България:

Българска асоциация на циментовата индустрия (от 2007 г.)  www.bacibg.org

Българска асоциация на производителите на инертни материали (от 2009 г.) www.bapim.org

Американска търговска камара (от 2010 г.) www.amcham.bg

Гръцки бизнес съвет в България (от 2010 г.) www.hbcbg.com

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (от 2013 г.) www.bfiec.org 

Българска минно-геоложка камара (от 2015 г.) www.bmgk-bg.org

Сдружение Образование България 2030 (от 2017 г.) www.edu2030.bg

На ниво Група ТИТАН си сътрудничи със 

световни организации като:

CSR Europe www.csreurope.org

European Cement Association (CEMBUREAU) www.cembureau.be

European Round Table of Industrialists (ERT) www.ert.eu

UN Global Compact www.unglobalcompact.org

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) www.wbcsd.org

World Economic Forum www.weforum.org

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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„Златна Панега Цимент’’ АД

5760 с. Златна Панега

ул. „Шипка“ № 2

тел.: + 359 2 88 20 101

тел.: + 359 2 976 00 70

www.titan.bg 


