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РАСТЕМ И УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

Докладът е структуриран в съответствие с насоките на Международния съвет за интегрирано докладване (IIRC) 

така, че да е разбираем за инвеститорите и партньорите по начин, който дава цялостен поглед върху нашата 

работа и резултати през 2016 г. Основното съдържание включва преглед на дейността, целите и постиженията ни, 

количествени данни и финансова информация за 2016 г. Всички финансови и други данни, които компанията 

събира или публикува по закон, отговарят на официалните отчети. Няма верификация от трета страна.

Докладът е съобразен с критериите за ниво „Аdvanced” на Глобалния договор на ООН (UN Global Compact 

Communication on Progress). Изпълняваме ангажиментите си към международни инициативи като Световния 

бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия 

(CSI) за непрестанно подобрение.

През 2016 г. продължихме разширяването и затвърждаването на сътрудничествата с всички 

заинтересовани страни с цел  по-нататъшното изграждане на здрави основи за устойчиво развитие и по-

добро бъдеще за всички. 

АКЦЕНТИ 2016

   ЗА ДОКЛАД 2016

Този доклад е третият Интегриран 
г о д и ш е н  д о к л а д  н а  Т И ТА Н 
България, който представя бизнес 
постиженията на компанията по 
един завършен и балансиран 
начин, отговарящ на очакванията 
на акционери, партньори и 
общество.

РА С Т Е М И УС П Я В А М Е З А Е Д Н О 

ИНТЕГРИРАН ГОДИШЕН 
ДОКЛАД 2016

69 079 хил. лв.  12 631 хил. лв. 790 хил. лв.  

203 830 хил. лв.       185 991 хил. лв.     217

СЛУЖИТЕЛИ 

(пряко наети към 31.12.2016)ОБЩО АКТИВИ

ОБОРОТ ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЦИ

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

ЕBITDA
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01 СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ПРЕГЛЕД     

ПОСЛАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  

ЗА НАС     ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ 

НАШИТЕ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ     

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ     ДАВАМЕ ЖИВОТ НА УСТОЙЧИВИ ЦЕННОСТИ   

НАШИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ЗАЕДНО 

ПОСТИГАМЕ УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ     

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ            
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ПОСЛАНИЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
ДИРЕКТОР

Ръководени от разбирането, че работата по устойчив и отговорен начин е изискване на заинтересованите страни към бизнеса по света, ние не 
позволихме финансовата нестабилност през 2016 г. да попречи на ТИТАН България да продължи дългосрочния си ангажимент към устойчивото 
развитие и да следва идентифицираните като съществени за нашия бизнес и заинтересовани страни фактори в съответствие с Глобалните цели за 
устойчиво развитие на ООН до 2030 година. През 2016 г. отделихме голям процент от нашите капиталови инвестиции в проекти за здраве и 
безопасност, тъй като безопасността е наш най-голям приоритет. По тази причина непрекъснато се грижим за засилване културата на 
безопасност, като се възползваме от всяка възможност да подобрим процедурите си и да осигурим нужното обучение на нашите служители и 
изпълнители.

Горд съм да ви представя и нашите резултати от използването на алтернативни горива и суровини. В тази област ТИТАН България е едновременно 
пионер в Групата ТИТАН и рекордьор в прилагането на тези технологии. През 2016 г. постигнахме най-високия дял на заместване на традиционните 
фосилни горива с алтернативни горива през последните пет години - 48% на дневна и 27% на годишна база. Благодарение на ефективната дейност 
на нашето дъщерно дружество „ГАЕА - Зелена алтернативна енергия’’ ЕАД успяхме да създадем иновативни услуги в сферата на управлението на 
отпадъци и оползотворяването на отпадъчни материали и да спестим 80 000 тона въглища и допълнителни 81 374 тона емисии на CO  за целия 
петгодишен период от съществуването на дружеството от 2012 г. (23 400 тона въглища и 25 900 тона CO  за 2016 г.) През 2016 г. използвахме всяка 
възможност да употребяваме алтернативни суровини под формата на добавки за производството на цимент и клинкер, включително 17 500 тона 
оловна шлака, 8 800 тона фаялит, 7 100 тона летлива пепел, 7 700 тона промишлен гипс. Чрез използването на тези отпадъчни продукти от други 
бизнеси запазваме ограничените природни ресурси, като варовик и мергел, допринасяйки за развитието на кръговата икономика.

Ние вярваме, че водещите компании са тeзи, които успяват да съвместят създаването на икономическа стойност с опазването на околната среда. 
В стремежа си да спазва своя екологичен ангажимент, ТИТАН България непрекъснато инвестира в технологии за подобряване на околната среда и 
способността на компанията да отговаря на постоянно нарастващия брой национални и европейски екологични регулации. През 2016 г. пуснахме 
в експлоатация инсталация за селективна некаталитична редукция (SNCR), която използва иновативен некаталитичен метод за намаляване на 
азотния оксид, отделян при работата на пещите. Също така се гордеем и с модернизираната система за управление на водите в завода, 
позволяваща ни да контролираме потреблението на промишлена и питейна вода. 

Основният ни фокус е върху развитието на нашите служители, които са нашият най-ценен актив. Вярвайки, че ако се грижим за нашите хора, те ще 
се грижат за нашия бизнес, ние високо ценим важността да бъдем отговорни работодатели, които изграждат дългосрочни взаимоотношения със 
своите служители, основани на взаимно доверие и общи ценности. Полагаме непрекъснати усилия за подобряване на техническите познания и 
ноу-хау на нашите служители, както и на техните меки умения. Чрез обученията в новата платформа за лидерство на Групата ТИТАН – „Лидерската 
визия на ТИТАН’’, нашите служители получиха набор от умения, нужни на утрешните ни лидери. С цел да привлечем млади талантливи хора като 
потенциални служители, допълнително развихме утвърдените стажантски програми и инициативи за съвместна работа с образователни 
институции. 

Накрая, но не и на последно по важност място, ние продължаваме да създаваме стойност за местните общности, като разпознаваме техните 
проблеми и работим за решаването на най-неотложните от тях. 2016-та е поредната активна година в контекста на ангажираността ни към 
общността. Разширихме сътрудничеството си с партньорите и положихме колективни усилия в много инициативи, включени в проекта „Да 
осиновим река Златна Панега’’. Този проект се състои от три основни стълба за дългосрочно устойчиво развитие на региона по поречието на река 
Златна Панега: развитие на успешен местен микробизнес, грижа за околната среда и повишаване на екологичната култура, развитие на 
социални дейности за по-добро образование и повишаване на здравната култура на населението. Също така дарихме около 180 000 лева в брой 
и в материали за благотворителни кампании в подкрепа на училища и читалища, изграждане на църкви и манастири и развиване на българския 
спорт.

Едно от най-успешните ни начинания е ползотворното ни сътрудничество с Фондация „Заедно в час’’ - неправителствена организация, която се 
бори за правото на всяко дете в страната да има достъп до качествено образование. Заедно разработихме програма за региона, в който се 
намира заводът, финансирана от нашата компания. През 2016 г. 13 нови учители работиха с над 500 ученици от семейства с нисък социално-
икономически статус в местните училища в с. Златна Панега, с. Брестница, с. Орешене и с. Дерманци, постигайки резултати, считани от мнозина за 
недостижими. Благодарение на приложените иновативни и увлекателни методи на преподаване, но по-важно, благодарение на любовта и 
подкрепата, които даваха на своите ученици, учителите постигнаха успех в намаляване на ранното отпадане на ученици от училище, увеличаване 
на средното ниво на познания с до 20%, подобряване на четивната грамотност, лична мотивация и комуникационни умения на учениците.

Пътят ни към успеха не беше лек и лишен от препятствия. Но този успех не би бил възможен без непрекъснатите усилия и постоянството на всички 
наши служители и партньори. В добри и лоши времена ние ще продължаваме да преследваме целите си и да създаваме стойност за нашите 
акционери, оставайки верни на своите ценности за устойчиво развитие, осигурявайки качествени работни места за нашите служители, зачитайки 
околната среда и допринасяйки за развитието на местната общност.

Уважаеми колеги и партньори, 

За мен е удоволствие да споделя с Вас третия Интегриран годишен доклад на ТИТАН България, в 
който ще намерите информация за цялостната дейност на компанията през 2016 г. – за нашите 
финансови резултати и за представянето ни в сферата на социалните въпроси и околната среда. 

Финансовото ни представяне значително се влоши през 2016 г., отразявайки усложнените 
пазарни условия и по-високите производствени разходи. Печалбите ни отбелязаха 14% спад, а 
EBITDA (печалба преди данъци, лихви и амортизации) – 25% спад. Изправени пред тези 
предизвикателни икономически условия и въпреки неблагоприятните финансови резултати, ние 
избрахме да запазим стабилността и конкурентоспособността на цените на нашите продукти, 
съхранявайки доверието на клиентите.

Адамантиос Францис

Изпълнителен директор

ТИТАН България

2
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Започнала историята си през 1902 г. като малка семейна компания, построила първия завод за цимент в 

Югоизточна Европа, днес Групата ТИТАН е водещ циментов производител. Ръководи над 40 компании и притежава 

общо 14 циментови завода с различни локации – Гърция и Западна Европа, Югоизточна Европа, САЩ, Южна 

Америка и Източното Средиземноморие. Развива производство и дистрибуция на строителни материали в 14 

страни, на 4 континента. 

ЗА НАС   ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ 

ТИТАН БЪЛГАРИЯ - ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД

ГРУПАТА ТИТАН

Заради доброто си качество, добиваният в с. 

Златна Панега цимент бил използван в 

строежа на Централните софийски хали, 

катедрален храм „Св. Александър Невски” в 

София, пристанище Варна и много други 

архитектурни забележителности, които 

датират от началото на 20 век и имат 

общонационално значение.
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Компанията става собственост на водещия световен производител на 

строителни материали „ТИТАН Цимент’’ АД и се присъединява към Групата 

под името „Златна Панега Цимент’’ АД. Притежава циментов завод в с. 

Златна Панега, бетонови възли в 4 български града и участва в 12 

кариери за инертни материали.

Високото качество на произвежданите в завода продукти е причина за 

тяхното използване при строежа на Национален дворец на културата – 

София, Атомната електроцентрала „Козлодуй’’, виадукти, магистрали, 

язовирни стени, многобройни модерни търговски центрове.

За първи път в България, на 

територията на с. Златна Панега, в 

малка семейна фабрика е 

произведен цимент.

На мястото на малката фабрика 

се изгражда завод „Златна Панега 

Цимент’’ с 5 нови циментови линии.  

В резултат на 

приватизационната държавна 

политика „Хайделберг Цимент” 

придобива собствеността 

на фирмата.

19661907 1998

2004
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КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ПРАВИМ

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

качествен цимент в България. Компанията има бетонови възли в четири града и работи върху 

разкриване на нови кариери за добив на чакъл, пясък и трошен камък. Нашият успех се дължи на 

използването на най-добрата съществуваща производствена технология и ноу-хау. 
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Производство на цимент

В циментовия завод в с. Златна Панега натрошаваме, смиламе и 

изпичаме суровите материали, за да произведем в две пещи 

циментов клинкер, който впоследствие се смила и смесва с 

добавки за производството на цимент. 

НАШИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ЕДИНИЦИ

Бетонови възли

„Златна Панега Бетон” ЕООД е 100% дъщерно дружество на 

„Златна Панега Цимент” АД, което управлява  бази в София, 

Пловдив, Велико Търново и Стара Загора. 

Кариери за инертни материали 

„Кариери за чакъл и пясък – България” 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 самостоятелно 

притежава 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.
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НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Продуктите на „Златна Панега Цимент” АД осигуряват строителни материали за изграждане на инфраструктура и 

сгради, необходими за постигането на благоприятни условия за развитие на бизнеса и повишаването на 

жизнения стандарт. 

Компанията активно насърчава създаването на производствени иновации и нови продукти, които подобряват 

качеството и стабилността на строителните материали, улесняват строителството и намаляват негативното 

влияние върху околната среда.
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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. 
Предлага се като насипен.

Сив цимент 
Всички типове цимент, произвеждани от „Златна Панега Цимент’’ АД, 
отговарят изцяло на изискванията на стандарт БДС EN 197-1. 

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 експорт.

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.

Смесен цимент с обикновена ранна якост - CEM V/B (S-V) 32.5 N

Смесеният тип цимент съдържа портландциментов клинкер от 20 до 38 %, доменна шлака от 31 до 49 %, летяща пепел от 31 

до 49 % и допълнителни компоненти от 0 до 5%. Използва се в бетонни смеси, циментови стабилизации, разтвори за подови 

замазки. 

Предлага се в опаковки от 25 кг, 50 кг.

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. 
Предлага се като насипен.

Микронизиран 

варовик 
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Да бъдем един от най-отговорните производители на строителни 

материали в икономическо, екологично и социално отношение.

НАШИТЕ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И УСПЕХИ 

Да комбинираме успешно предприемаческия дух и оперативното 

съвършенство по отношение на хората, обществото и околната среда. 

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 

у т в ъ р д и  к о н к у р е н т н а т а  п о з и ц и я  н а 

компанията на българския пазар. 

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 

е ф е к т и в н о с т т а  з а  п о с т и г а н е  н а 

стратегическите приоритети на отделните 

компании.

За да постигнем тази цел, ние се фокусираме върху: 

ЧЕТИРИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТА                                                             

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 

е к о л о г и ч н и ,  с о ц и а л н и  и  к у л т у р н и 

инициативи.

ВЕРТИКАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО

ТИТАН България се стреми да разширява 

д е й н о с т т а  с и  в  д р у г и  о б л а с т и  п о 

п р о д у к т о в а т а  в е р и г а  н а  ц и м е н т а , 

преследвайки по-добро обслужване на 

клиентите на компанията и достъп до нови 

възможности за генериране на приходи.

ОБЩАТА НИ ВИЗИЯ                                                                            

РЪКОВОДНАТА НИ ЦЕЛ                                                                          
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КОРПОРАТИВНИТЕ НИ 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

Директна и открита комуникация

Ноу – хау

Повишаване на нашата база от знания

Професионализъм във всяка дейност

Съвършенство в ключовите компетенции

Стойност за клиента

Предвиждане и удовлетворяване 

потребностите на клиента

Иновативни решения

Високо качество на продуктите и услугите

Постигане на резултати

Стойност за акционерите

Ясни цели

Високи стандарти

Непрекъснато усъвършенстване

Организация на знанието                   

Желание за промяна

Посрещане на предизвикателствата

Корпоративна социална отговорност

Безопасността на първо място

Устойчиво развитие

Ангажираност към заинтересованите 

страни
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НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ   ДАВАМЕ 
ЖИВОТ НА УСТОЙЧИВИ ЦЕННОСТИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

След присъединяването към Групата ТИТАН, в „Златна Панега Цимент’’ АД започва изпълнението на мащабна, 

дългосрочна инвестиционна програма, която цели модернизация на съществуващото оборудване и увеличаване 

капацитета на производствените съоръжения в съответствие с нуждите на българския пазар.

За периода 2004 - 2016 година са направени инвестиции за над 113 млн. евро както в производствените обекти 

на компанията, така и по проекти, свързани с осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд, 

опазване на околната среда, заместване на конвенционалните с алтернативни горива и други проекти за 

подобряване на условията и оптимизиране на работния процес в завода.
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Инсталация за оросяване на траншеен склад в 

цех Натрошаване, 2015 - 2016 г. 

Инсталация за редуциране на азотни окиси 

(SNCR), 2014 - 2016 г. - Методът, който използва 

инсталацията за селективна некаталитична 

редукция (SNCR), се основава на химически 

процеси, водещи до преобразуването на 

азотните емисии във водна пара и азот.

CARDOX система за почистване на налепи в 

топлообменни кули и скарен охладител, 2016 г.

Мултипорт за Пещ 4 и Пещ 5, 2015 - 2016 г.

Модерна инсталация за товарене и експорт 

на клинкер с капацитет 125 т/ч, 2015 - 2016 г. 

Завършване на втора вертикална циментова 

мелница. 

Хлорен байпас (Инсталация за редуциране 

на хлор) -  чрез въвеждане на байпас 

инсталацията се очаква да се намали 

н а т р у п в а н е т о  н а  л е т л и в и  в е щ е с т в а , 

образуващи буци и полепвания, които 

запушват циклоните на топлообменна кула и 

дори водят до спирания на пещта. 

Модификация на Складов силоз 3 - Проектът 

с т а р т и р а  п р е з  2 0 1 6  г.  и  и м а  з а  ц е л 

трансформацията на складов силоз за сурово 

брашно в смесителен силоз. Предстои да 

бъде реализиран в рамките на три години.

Пътнически асансьор към силози за сурово 

брашно.

Силоз за клинкер В (остатъчен клинкер).

Инвестиционни проекти, 

завършени през 2016 г.: 

Акценти в близко бъдеще:

Постигането на работна среда без инциденти е един 

от водещите приоритети в инвестиционната програма 

на „Златна Панега Цимент’’ АД. Чрез постоянно 

подобряване на познанията и културата на нашите 

служители и подизпълнители ние създаваме 

максимално обезопасена работна среда и 

благоприятни условия за професионално и личностно 

развитие. 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Професионалното развитие на служителите е основна част в процеса, чрез който се осигурява подкрепа и 

насока в управлението на дейностите и операциите на Групата ТИТАН.

Ангажиментът ни към хората в тази област е постоянен. Стратегическият ни фокус е да бъдем предпочитан 

работодател чрез поддържане на високи стандарти при подбора и селекцията на служителите и чрез 

развиване на дългосрочно ефективно сътрудничество с академичната общност, университетите и училищата в 

района, в който оперираме. В контекста на нашата политика по Корпоративна социална отговорност в ТИТАН 

България осигуряваме работна среда, в която различията се уважават.
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Направените инвестиции през периода 2011 – 2016 г. позволиха на компанията да намали използването на 

природни ресурси, да редуцира емисиите на въглероден диоксид, да елиминира и последните източници на 

неорганизиран прах от производствената площадка.

Всички стари филтри са заменени с нови, инсталирани са нови хибридни филтри на пещите, изградени са 

водопречиствателни станции и са подменени старите водопроводни и канализационни мрежи.

Новоизградената инсталация за селективна некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди от пещи № 4 и 5 

започна успешно да работи през 2016 г. 

ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ТИТАН е компания, поела траен ангажимент за осигуряване на устойчиво развитие на местните общности в района, 

където оперира.  Като част от Групата, „Златна Панега Цимент” АД изпълнява този ангажимент чрез дългосрочни 

инвестиции в инициативи и стратегически партньорства. Дейностите ни в сферата на Корпоративната социална 

отговорност подпомагат създаването и поддържането на дългосрочни взаимоотношения с нашите заинтересовани 

страни и ни дават възможност да увеличим перспективите за благополучие на местните общности. 

През 2016 г. „Златна Панега Цимент” АД продължи работата си по проект „Да осиновим река Златна Панега’’ с 

фокус върху устойчивото развитие на региона, подобряване на жизнения стандарт на местното население, 

развиване на умения сред младежите и дългосрочно незаетите лица и насърчаване на активното отношение и 

инициативност у младите хора. Безработицата, липсата на качествено образование и здравеопазване, както и 

проблемите на преобладаващото ромско население в региона, са едни от съществените въпроси, върху които 

работим.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 



Подробна информация за нашите сътрудничества на глобално ниво може да намерите 

в Доклада за 2016 г. на Групата ТИТАН: integratedreport2016.titan.gr   
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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. 

„Златна Панега Цимент” АД се стреми да използва набора от инструментите 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.

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 Група 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.·
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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. 

СЪТРУДНИЧЕСТВА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Инвеститори 

и анализатори

Клиенти

Бизнес 

партньори, 

контрактори и 

доставчици

Научна 

общност

НПО

Представители 

на местната и 

държавната 

власт

Местна 

общност

Служители

Регулаторни 

органи
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Нашият модел за сътрудничество със 

заинтересованите страни е в пет стъпки:
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НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 
В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

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. В тази връзка бяха идентифицирани най-значимите фактори за Групата ТИТАН.

С ФОКУС ВЪРХУ ЗНАЧИМИТЕ ФАКТОРИ И СЪЩЕСТВЕНИТЕ 

ВЪПРОСИ ЗА НАШИЯ БИЗНЕС И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

През 2015 г. Комитетът по корпоративна социална отговорност на Групата ТИТАН реши да се съобрази с Целите за 

устойчиво развитие на ООН при дефинирането на бъдещите ни приоритети и области за по-нататъшно 

усъвършенстване. Ние вярваме, че тези цели ни предлагат уникална възможност да засилим нашите партньорства 

за устойчиво развитие, да задълбочим ангажираността си към заинтересованите страни и да увеличим 

стойността на ценностите, които създаваме на местно ниво.

ЗНАЧИМИ ФАКТОРИ ЗА ГРУПАТА ТИТАН

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 „Златна Панега Цимент’’ АД 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. През 2016 г. направихме преглед и 

актуализация на набелязаните съществени въпроси.

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

Управление, прозрачност и етика
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Таблицата показва актуализираната през 2016 г. версия на набелязаните в процеса на оценка най-значими фактори 

за ТИТАН България и за нашите заинтересовани лица и съответстващите им Цели за устойчиво развитие на ООН. 

СУРОВИНИ / ВОДИ

ФАКТОР ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООНКАТЕГОРИЯ

ИКОНОМИЧЕСКА

ЕКОЛОГИЧНА

КЛИЕНТИ / ПРОДУКТИ

ЕНЕРГИЯ / КЛИМАТ

ЗДРАВЕ

СОЦИАЛНА

БЕЗОПАСНОСТ

УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЗРАЧНОСТ 

И ЕТИКА
УПРАВЛЕНИЕ

добро
здраве

качествено
образование

сигурна работа 
и икономически 
растеж

чиста вода и 
санитарно-
хигиенни 
условия

възобновяема 
енергия

иновации и 
инфраструктура

борба с 
климатичните 
промени

живот  
на земята

партньорства 
за целите

устойчиви 
градове и 
общности
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

КОМПАНИЯТА 2016  

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТОТО 

ФИНАНСОВО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА

НЕФИНАНСОВО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА

02
В този раздел се фокусираме върху интегрираното представяне на компанията през 2016 г. и нашия напредък 

спрямо стратегическите ни приоритети и отношенията ни с ключовите заинтересовани страни. Представяме 

дейностите, които успешно реализирахме през годината с цел създаване на ценности както за нашия бизнес, 

така и за заинтересованите страни, осигурявайки по този начин устойчиво развитие.

Здравословни и безопасни условия на труд           

Развитие на човешкия капитал                              

Принос към обществото      

Бизнес партньори – клиенти и доставчици                                                                                

Околна среда   

Информационни технологии                
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ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТОТО

Интегрираното бизнес представяне на компанията и нашият напредък по отношение на 

стратегическите приоритети се измерват чрез специфичен набор от ключови показатели, които 

впоследствие съставят финансовите и нефинансовите резултати на дружеството. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА 2016  

добро
здраве

качествено
образование

партньорства 
за целите

чиста вода и 
санитарно-
хигиенни 
условия

възобновяема 
енергия

борба с 
климатичните 
промени

живот  
на земята

партньорства 
за целите

КЛЮЧОВИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

КЛЮЧОВИ НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛНИ  

ЕКОЛОГИЧНИ 

ОБОРОТ: 69 079 хил. лв.

EBITDA (печалба преди данъци 

и амортизация): 12 631 хил. лв.

НЕТЕН ДЪЛГ КЪМ ПЕЧАЛБА 

(преди данъци и такси): 2.37

2016

партньорства 
за целите

иновации и 
инфраструктура

сигурна работа 
и икономически 
растеж

2015

Пряко наети служители към края на 2016 г.: 217

Фатални инциденти (на пряко наети служители) 

към края на 2016 г.: 0

2016

Пряко наети служители към края на 2015 г.: 219

Фатални инциденти (на пряко наети служители) 

към края на 2015 г.: 0

ОБОРОТ: 80 635 хил. лв.

EBITDA (печалба преди данъци 

и амортизация): 16 881 хил. лв.

НЕТЕН ДЪЛГ КЪМ ПЕЧАЛБА 

(преди данъци и такси): 1.33

2015

2015

Емисии на  CO  на тон клинкер: 822

Специфично потребление на вода 

(л/тон цимент): 293 

2016

Емисии на CO  на тон клинкер: 846

Специфично потребление на вода 

(л/тон цимент): 287

2 2
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ОБОБЩЕН ПОГЛЕД КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016

Увеличеният износ и увеличеното крайно потребление в страната доведоха до 3% реален растеж на БВП. 

За 2016 г. безработицата спадна за поредна година и достигна рекордно ниските нива от 6.7%, а средната 

работна заплата нарасна с 10.6% спрямо 2015 г. 

Към м. декември 2016 г.  годишната инфлация в страната достигна 0.1% с тенденция растежът ѝ да продължи и през 

2017 г. 

Изпълнението на Държавния бюджет за 2016 г. се отличава с по-висок ръст на приходите спрямо разходите, 

вследствие на ръста на БВП за годината и получените финансирания от Европейския съюз. За първа година след 

2008 г. страната е с бюджетен излишък в размер на 1.5 млрд. лева към края на годината или 1.6% от БВП. 

Публичният дълг в края на 2016 г. е 29.4% - по-висок спрямо 2015 г. (26.4%).

ОБОБЩЕН ПОГЛЕД КЪМ ПАЗАРА НА ЦИМЕНТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 

Обемът на продажбите на цимент на българския пазар през 2016 г. е около 1 950 хил. тона, което е с около 250 хил. 

тона по-малко спрямо обема на продажби на цимент в страната за 2015 г. Забелязва се лек спад в обемите на 

внос на цимент в България през 2016 г., който е по-малък от спада на пазара.

ФИНАНСОВО 
ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА КОМПАНИЯТА   

Възвръщаемост на инвестирания капитал

Индекс Изчисления (формула) 2016 2015

Печалба след данъци / средно инвестиран капитал 0.4% 2.6%

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

0.5%

2.4

0.02

2.9%

1.3

0.14

партньорства 
за целите

иновации и 
инфраструктура

сигурна работа 
и икономически 
растеж
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„Златна Панега Цимент’’ АД отбелязва лек 

спад в обема на продажбите на цимент през 

2016 г. Продадени са общо 526 хил.тона 

цимент (622 хил.тона през 2015 г.), от които 21 

хил.  тона цимент са за износ.  Освен 

продадения през 2016 г. цимент, компанията е 

реализирала и износ на 61 хил. тона клинкер.

ОБЕМ НА ПРОДАЖБИ

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0 2012 2013 2014 2015

64.4

69.9

80.6

70.0

2016

69.1

„Златна Панега Цимент’’ АД отбелязва спад от 

12.6% на приходите от продажби спрямо 2015 г. 

Приходи от продажби в млн. лева

НЕТНА ПЕЧАЛБА

Вследствие на намаления обем продажби през 2016 г. нетната печалба е 735 хил. лева 

(4 503 хил. лева през 2015 г.). 

АКЦЕНТИ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НИ

700
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550

2012 2013 2014 2015

457

553 546
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Продажби цимент в '000 тона

2016

526
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Печалбата преди лихви, данъци и амортизации 

също е с намаление и е в размер на 12 631 хил. лева 

(16 881 хил. лева през 2015 г.)

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ЛИХВИ, ДАНЪЦИ И АМОРТИЗАЦИИ (EBITDA) 

НЕТЕН ДЪЛГ

20,000

15,000

10,000

5,000

0

12 631

EBITDA 2015

в хил. лева

Спад на

продажбите

EBITDA 2016

в хил. лева

4 250

16 881

Вследствие на намалените приходи и направените 

инвестиции през 2016 г., нетният дълг на „Златна 

Панега Цимент’’ АД се увеличава спрямо 2015 г. и е в 

размер на 29 969 хил. лева (22 381 хил. лева за 2015 г.).

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

На 10 октомври 2016 г. е сключен договор за преобразуване чрез вливане между „Златна Панега Цимент’’ АД и 

„Златна Панега Бетон’’ ЕООД, по силата на който договор „Златна Панега Бетон’’ ЕООД трябва да се влее в 

„Златна Панега Цимент’’ АД и да прекрати съществуването си като самостоятелно юридическо лице.

Вливането е регистрирано в Търговския регистър на 4 януари 2017 г.

Други значими събития след 31 декември 2016 г., освен гореописаното, които да налагат допълнителни корекции 

и/или оповестявания във финансовия отчет на компанията за годината, приключваща на 31 декември 2016  г., не са 

настъпили.

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

2012 2013 2014 2015 Нетен дълг (млн. лева)2016
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През 2016 г. в „Златна Панега Цимент’’ АД, по смисъла на българското законодателство, е 

допусната „трудова злополука по път за работа’’. Пострадалият работник е получил травма на 

глезена, придвижвайки се от неговия дом към автобусната спирка на път за работа. Злополуката  

е възстановена и работникът е върнат на работа на същото работно място.

НЕФИНАНСОВО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА КОМПАНИЯТА

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 

УСЛОВИЯ НА ТРУД           

Групата ТИТАН полага изключителни усилия да подсигури здравословна и безопасна среда 

както за своите служители, така и за служителите на фирмите – подизпълнители, и на всяка трета 

страна. Нашият най-важен приоритет е да поддържаме най-добрата възможна работна среда, 

за да допринасяме за физическото и психично благополучие на хората като същевременно 

подсигуряваме качествена работна сила за компанията. 

добро
здраве

качествено
образование

партньорства 
за целите
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През 2016 г. е декларирана  Политика за запазване здравето на всички работещи от страна на 

ръководството на „Златна Панега Цимент” АД, която е оповестена пред персонала. Разработена е и 

Здравна програма, която има за цел  опазване здравето на персонала и създаване на здравословни работни 

места в компанията.

Докладване, разследване и отчитане на инциденти без последствия - 181 инцидента.

Нарядна система – чрез нея се осъществява контрол на работните места, рисковете при работа, 

квалификация на изпълнителския персонал и съответствие на използваното оборудване и използваните 

предпазни мерки. За 2016 г. са издадени 5 998 наряди, в които не са включени електро нарядите.

Процедура „Изключване – Маркиране - Тестване” – LOTOTO. Оптимизация на процедурата, при запазване 

нивото на сигурност, последвана от обучение на целия персонал и работниците във външните фирми. 

ПРОГРАМИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
В ТИТАН БЪЛГАРИЯ

С цел промотиране на добрите практики за безопасна работа, ръководството на 

Групата ТИТАН стартира комуникационна кампания за популяризиране на 

процедурата „Изключване – Маркиране - Тестване” – LOTOTO. Кампанията беше 

обявена на месечна среща по безопасност и на работещите бяха предоставени 

рекламни тениски, шапки и чаши. На различни места бяха поставени постери и 

рекламни табла. След приключване на обучението за ревизираната процедура и 

полагане на писмен изпит, на издържалите го  бяха подарени катинарчета с надпис и 

стикер за каска, удостоверяващ, че притежателят му е обучен.

ДОБРА 

ПРАКТИКА
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Проект „Стъпка на промяната”

ОБУЧЕНИЯ 

Разбирането, че безопасността и здравето са неразделна част от усъвършенстването ни през целия живот, е 

ръководно начало в нашата компания. Обучените и добре информирани служители са предпоставка за 

безопасното извършване на работата и намаляване на рисковете.

През 2016 г. обученията по БЗР се проведоха в няколко направления:

Обучения, съобразени с местното законодателство – на длъжностни лица, управляващи трудови процеси, КУТ, 

лица, отговорни за провеждане на инструктаж, специалисти по БЗР.

Обучения за правоспособност - работа с повдигателни съоръжения, работа с газови инсталации, работа със 

съдове под налягане, квалификационни групи по електробезопасност.

Месечни срещи по безопасност на тема: „Психосоциални фактори на стреса’’, „Здравословно хранене’’, 

„Опасност при работа в експлозивна среда’’.

Започна обучение от цикъла „Предпазване от сериозни инциденти” с презентации, изготвени по действителни 

случаи от Групата ТИТАН.

Допълнително бяха проведени обучения за пожарна безопасност, първа долекарска помощ, работа с 

биологични агенти (съвместно с „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД).

Обучение за „Защитно шофиране’’ на специалисти, управляващи моторни превозни средства на дружеството.

Представяне /Година

Одити по безопасност

СТОП одити

Инциденти без последствия

Разрешителни /бр.

Обучения по безопасност 
човекочаса

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

57 233 160 181 154 156 155 157

- 497 1 120 795 1 064 1 012 1 014 1 025

1 272 444 326 316 275 185 181

- 891 5 475 5 373 4 542 5 634 5 998 7 595

11.71 18.5 17.9 27.84 23.62 28.97 25.36 33.15

12 801 човекочаса обучение по 

Здраве и безопасност при работа 

бяха проведени в „Златна Панега 

Цимент’’ АД през 2016 г. В това число 

влизат както пряко наети служители, 

така и служители на външни фирми, 

и з п ъ л н я в а щ и  д е й н о с т и  н а 

територията на завода.

7 260 човекочаса обучение по 

Здраве и безопасност са посетени 

от пряко наети служители на 

„Златна Панега Цимент” АД.

54 медийно разработени теми са 

обсъдени на седмични срещи в 

цеховете. Темите на срещите са 

свързани с оперативните задачи на 

изпълнителския персонал.
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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.

„Златна Панега Цимент” АД, чрез служителите в отдела по ЗБР, е член на Националното сдружение по здраве и 

безопасност. На заседание на сдружението по случай 28 април – Световният ден за безопасност и здраве при 

работа, представители на отдела запознаха присъстващите с Одита на компанията по здраве и безопасност. 

За отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа представихме презентация на тема 

„Стрес на работното място - колективно предизвикателство’’.

Проведохме еднодневно обучение – запознаване на студенти от Медицинска Академия – гр. Плевен със завода 

и добрите практики по безопасност.

На 26 октомври 2016 г. участвахме в Национална конференция, организирана по случай  Европейската 

седмица по здраве и безопасност, на която представихме добри практики за работа със застаряващи 

работници.

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
И ОПИТ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

През м. ноември 2016 г. в Косово служителите от отдел Здраве и безопасност участваха в Регионална среща на 

служителите по безопасност на Групата ТИТАН от Югоизточна Европа, чийто домакин бе Sharrcem (ТИТАН 

Косово).

През м. декември 2016 г. на Националната конференция по пътна безопасност в гр. София г-жа Виолета 

Василева представи добрите практики на „Златна Панега Цимент’’ АД, свързани с безопасността по пътищата.

Ако детето започне да учи за безопасността и здравето така, както се учи да чете и пише, те ще се превърнат в 

естествена част от работата, игрите и живота му. Ще развие правилно отношение към безопасността и 

здравето, което ще го съпътства през целия му професионален живот. Водейки се от това правило, отделът по 

ЗБР разработи 7 презентации на теми: „Дневен режим на ученика”, „Правила за безопасно боравене с 

електричество”, „Правила по пожарна безопасност”, „Правила за безопасност през зимната ваканция” и др. 

"Да остаряваш в добро здраве. Добри практики" - Презентация, направена от наши 

експерти по Здраве и безопасност по време на Националната конференция.
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ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

П р е з  2 0 1 6  г.  д о в ъ р ш и х м е 

д е м о н т и р а н е т о  н а 

оборудването и разрушаването 

на сградите на циментовия цех – 

избраната специализирана 

фирма използваше оборудване 

за машинно разрушаване, 

което намалява рисковете при 

работа.

Проверката на циментовозите и 

бордовите автомобили се 

превърна в ежегодна практика – 

т о в а  е  п р о в е р к а  з а 

техническата изправност на 

МПС и има за цел да се намалят 

р и с к о в е т е  п р и  з и м н о т о 

ш о ф и р а н е  з а р а д и 

неизправност на оборудването.

Продължават проектите за 

безопасност на работното 

м я с т о  –  и з г р а ж д а т  с е 

обслужващи площадки и стълби 

на охладителна кула и в цех 

„Пещи и суровинни мелници’’.
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За подобряване действията при  

п о ж а р  б е ш е  о б о р у д в а н 

автомобил (водоноска) с помпа 

и шлангове, а служителите бяха 

обучени как да действат при 

пожар.  Автомобилът  е  на 

разположение 24/7 за реакция в 

кризисна ситуация; на 4 места с 

повишена пожарна опасност 

монтирахме противопожарни 

касети, оборудвани с шлангове 

за гасене; на отдалечено място 

за съхранение на материали за 

преработване „ГАЕА - Зелена 

Алтернавтивна Енергия’’ ЕАД  е 

монтирана термо камера, която 

да идентифицира повишена 

температура на ранен етап. 

За намаляване на риска от 

е к с п о з и ц и я  н а  п р а х  с ъ с 

съдържание на  силициев 

диоксид в склад за „Кариерни 

материали’’ са монтирани 4 

оръдия за водна мъгла, които 

ч р е з  м о к р е н е  н а  п р а х а , 

н а м а л я в а т  н е г о в о т о 

разпространение.
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА 
РАБОТНАТА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВОСЛОВНИТЕ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Завърши успешно Проект за изграждане на нова вертикална циментова мелница - 

контролирането и координирането на работата на строителната площадка се 

извършваше на седмични срещи по безопасност, на които се обсъждаха мерките за 

безопасно изпълнение на предстоящите строителни дейности.

ДОБРА 

ПРАКТИКА

Създадохме помещения за почивка на 

работниците от отделите за електро- и 

механоподдръжка.

Изградихме нова работилница за 

механоподдръжка.



31 ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА 2016  

Условията за дългосрочна заетост на компетентните и талантливи хора, нивото на ангажираност на нашите 

служители и постоянните ни усилия за подобряване на техните умения и възможности са елементите, които 

отличават ТИТАН България от неговите конкуренти на местния пазар. През 2016 г. общият процент на текучество на 

служителите е бил 14% (за 2015 г.: 11%) главно поради реорганизацията и преместването на местни услуги.

В последните няколко години текучеството на служителите в „Златна Панега Цимент” АД поддържа ниски 

нива, като за 2016 г. е 5 %.

Нашата Политика по заетостта се фокусира върху изграждането на дългосрочни взаимоотношения със 

служителите като цени знанията, уменията, компетенциите и опита, които идват от дългия трудов договор на 

служителя с ТИТАН.

СЪЗДАВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

ТИТАН България е организация, движена от хората и ориентирана към тях. Ние ценим важността 

да бъдем отговорен работодател, да изграждаме дългогодишна връзка със служителите си, 

основана на взаимно доверие, надеждност и споделени ценности.

Нашият модел на ангажираност се базира на дългосрочна заетост по отношение на пряко 

наетите ни служители и дългосрочни взаимоотношения с непряко наетите служители.

Години трудов стаж на служителите 

на „Златна Панега Цимент" АД

До 5 г.

От 5 до 10 г.

От 10 до 20 г.

От 20 до 30 г.

Над 30 г.

Възрастово разпределение на 

новоназначените служители  през 

2016 г. в компаниите на ТИТАН България 

13%

16%

35%

16%

26%

10%

Под 30 г.

От 30 до 50 г.

Над 50 г.

2

6

8

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
качествено
образование

сигурна работа 
и икономически 
растеж

партньорства 
за целите
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Участието на жените в управлението на компанията се 

увеличи с 8% през 2016 г., което доведе до общо 16% жени в 

управлението в цялата Група. 

Най-висок процент  на жените в  управлението са 

регистрираните в Титан Сърбия: 37%, а ТИТАН България е на 

второ място с 35%, Титан Македония - с 30% и най-нисък е 

процентът в ТИТАН Египет (малко под 3%). 

Почти 13% от новоназначените служители в Групата са жени, 

като процентът на жените, наети от ТИТАН, остава стабилен при 

11% от общата заетост, както е през 2015 г. 

Като работодател, Групата ТИТАН има за цел да популяризира ученето през целия живот сред 

своите служители и да повиши професионалните умения и компетенции, които са им 

необходими, за да отговорят на местните и глобални предизвикателства. Това е причината 

часовете за обучение в Групата да се увеличат с 43% и да достигнат общо 158 210 часа обучение 

през 2016 г. (в сравнение с 110 776 ч през 2015 г.). Сериозен акцент в проведените програми за 

обучение бе поставен върху Здравето и безопасността и развиването на технически умения, а 

обученията, насочени към подобряването на управленските компетенции, достигнаха 15% от 

общите часове обучение през 2016 г.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

6%

27%

19%

11%

19%

18%

Разпределение  на жените по отдели 

в завода в Златна Панега 

Мениджмънт

Производство и Качество

Финанси и ИТ

Администрация

Продажби

Човешки ресурси
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П р е з  2 0 1 6  г.  Т И ТА Н  Б ъ л г а р и я 

акцентира върху Политиката си за 

усъвършенстване на знания и 

придобиване на умения на своите 

служители. Общият брой часове 

обучения  на  пряко наетите 

служители на компаниите в ТИТАН 

България достигнаха 18 359, което 

е с 50% повече обучения спрямо 

предходния период (12 444 ч през 

2015 г.).

Общ брой човекочаса за компаниите 

на ТИТАН България пряко наети служители

„Златна Панега Цимент’’ АД

„Златна Панега Бетон’’ ЕООД

„ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД

„Дубал Ве и Ко’’ ЕООД

През 2016 г. бе поставен акцент 

в ъ р х у  Р а з в и т и е т о  н а 

мениджърските и лидерските 

умения на нашите служители и 

б я х а  п р о в е д е н и  н а д  1  7 0 0 

човекочаса обучения в тази 

посока. Стартирахме модулната 

програма „Ефективно управление на 

работните процеси’’, насочена към 

супервайзори и ключови служители, 

отговарящи за управлението на 

базовите дейности в завода.

Общ брой часове по категории 

обучения за ТИТАН България

Компанията продължава да инвестира и в непрекъснатото повишаване на техническите компетенции, като в тази 

област са генерирани 1 657 човекочаса обучения.

В раздел Нетехнически обучения през 2016 г. бяха натрупани 1 775 човекочаса.

За да подпомогнем процеса на предаване на познания в компанията, идентифицирахме и обучихме наши 

вътрешни обучители - 24 служители преминаха двудневен тренинг и генерираха 384 часа. 

Организирахме обучения за Управление на отношенията с ключови клиенти и Търговско право за неспециалисти, 

специално насочени към нашия търговски екип.

Нетехнически обучения - 2016

Спазване на правила за конкуренцията

Оценка на значимите фактори

Управление на отношенията с ключови клиенти

Търговско право за неспециалисти и мениджъри

Обучение за обучители 

Опазване на околната среда

Технически обучения

Здраве и безопасност

Мениджърски обучения

Нетехнически обучения

Езикови обучения

Други

1 657

9 517
1 711

1 775

3 207

416 76

432

188

136

27096

14 475

1 704
2 086 94
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Основният приоритет и през 2016 г. 

останаха обученията по Здраве и 

безопасност, които са 52 % от всички 

проведени обучения.

Общ брой часове обучения в област „Зраве и 

безопасност’’ за „Златна Панега Цимент’’ АД

Пряко наети 

служители

Непряко наети 

служители

9 517

6 093

Компанията е ангажирана и с 

обучението на своите непряко наети 

служители с фокус - темите по 

Здраве и безопасност и Опазване на 

околната среда. Проведени са 

общо  6 266 човекочаса обучения.

Общ брой човекочасове за 

непряко наети служители

Здраве и безопасност

Опазване на околната среда

173

Обучителна програма Cmentors
ДОБРА 

ПРАКТИКА

Развитието и повишаването на техническата компетентност на инженерите и специалистите, отговорни за 

процесите по Производство и поддръжка, е основен приоритет на компанията.

През 2016 г. стартира индустриалната обучителната програма Cmentors. В нея взимат участие общо 21 

мениджъри и инженери от Производство и поддръжка. Cmentors е програма, фокусирана в учене чрез опит, 

която покрива осем области от кариерите до производството на цимент, в това число: кариери и суровинни 

материали, горивен процес, смилане на цимент и др.

Продължителността на програмата е 1 година като в 

основата й са залегнали следните модели на 

обучение:

Участниците подготвят доклади със заключения и 

конкретни предложения за подобрения в работния 

процес, за които получават обратна връзка от 

лекторите.

Лекции в зала

Самоподготовка чрез предоставяне на достъп до 

интернет базираната обучителна програма на VDZ

Обучение на работното място (работа на терен).

6 093
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Работа по ключови теми за ангажираност 
на служителите

ДОБРА 

ПРАКТИКА

И през 2016 г. продължихме да работим по приоритетните области за подобрение, идентифицирани в 

проведеното в края на 2014 г. Проучване на мнението на служителите. 

Работихме усилено по това да дадем повече правомощия на нашите служители, като първа стъпка от този процес 

беше да развием уменията им да организират и управляват процеси и екипи. Насочихме вниманието си към 

ключови служители, супервайзори и организатори в Производство и поддръжка.

З0 служители, разделени в четири групи, бяха обучавани в три основни модула: „Приемане и поставяне на 

задачи’’, „Управление на времето и стреса на работното място’’ и „Работа в екип. Принципи на екипното 

взаимодействие’’. Очакваните резултати от обучението са:

     Постигане на яснота в разбирането на ролята на 

     ключовия служител и супервайзор.

     По - ефективно планиране.

     Организиране и приоритизиране на дейностите 

     в работния процес.

     Формиране на екип, обединен около 

     постигането на обща цел.

Изграждане на ефективна комуникация 

През годината организирахме и проведохме две 

комуникационни срещи, на които бяха представени 

различни аспекти на дейността на компанията.

Първата от срещите беше предназначена за мениджъри и 

ключови служители, като основната ѝ цел беше да бъдат 

презентирани приоритетите, предизвикателствата и новите 

проекти, които се реализират в Групата ТИТАН. 

Продължихме да работим за повишаване качеството на 

комуникация със служителите ни като организирахме 

среща за всички наши колеги, техните семейства и  

ДОБРА 

ПРАКТИКА

служителите на фирмите, работещи на територията на завода. Ключови акценти на срещата бяха приоритетите 

и предизвикателствата, пред които е изправена компанията. В допълнение гостите бях запознати с основните 

дейности и функции на отделите и дирекциите на компаниите на ТИТАН България. 
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МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ

Създаването на възможности за дългосрочно наемане на работа на компетентни и талантливи хора от бизнес 

гледна точка е добро за Групата ТИТАН, но това допринася и за устойчивото развитие на местните общности. В този 

контекст инициативите в полза на младите хора, създавани в продължение на много години в ТИТАН, бяха 

допълнително подсилени, за да се укрепят инициативите за съвместна работа с образователните институции и 

академичните среди. 

И през 2016 г. продължихме да работим върху развитието на младите хора и привличането им като потенциални 

наши служители. Насочихме нашия ангажимент към Европейския пакт за младежта, както и политиката на 

компанията за изграждане на връзки с академичната общност, в участия в различни младежки инициативи и 

проекти.

Дни на кариерата
ДОБРА 

ПРАКТИКА

Да стартират успешно своята кариера е предизвикателство пред 

завършващите студенти. Нашите колеги от отделите Механо и 

Електро поддръжка участваха в „Дни на кариерата в Техническия 

университет – София’’, за да запознаят посетителите със 

същността на работата в  отделите за Поддръжка на 

оборудването. Проявяващите интерес студенти можеха да 

разгледат завода чрез интерактивните видеа, които допълваха 

разказите на специалистите, както и да получат повече 

информация за ТИТАН България като компания и за нашите 

стажантски програми.

Академия Лидерите 
ДОБРА 

ПРАКТИКА

Същността на проекта „Академия Лидерите” е да срещне 

студентите с водещи компании от строителния сектор в рамките 

на една година. Всеки един от участниците преминава обучение 

по ключови теми от бизнеса. Срещите са разделени на лекционна 

и презентационна част.  Сформирани са 10 екипа от 

предварително подбрани студенти, които защитават зададен 

казус пред експерти по време на втората презентационна 

среща, като разполагат с определено време и помощ от ментор. 

В края на „Академията” най-добре представилите се студенти 

получават възможност да започнат стаж.

ТИТАН България се включи в проекта като организира лекция 

на тема „Управление на конфликти’’, а във втората сесия 

наши колеги дадоха ценни съвети на участниците и оцениха 

представянето, презентациите и решението на поставения 

казус.  



37 ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА 2016  

Стажантска 
програма 2016

ДОБРА 

ПРАКТИКА

За поредна година ТИТАН България провежда своята лятна 

стажантска програма. Инициативата цели да привлече 

амбициозни млади хора, които желаят да се обучават и 

придобият практически стаж в реална работна среда. 

13 стажанта се обучаваха и навлизаха в практическата 

работа и задачите на специалистите от отделите:

Стажантската ни програма е оринтирана към студенти III и IV курс от специалности: Силикатни технологии, 

Електротехника, Електроенергетика и електрообзавеждане, Машиностроителна техника и технологии, 

Строителство на сгради и съоръжения, Финанси и Човешки ресурси. 

За нас е мисия да подпомагаме 

младите хора в прехода им от 

образование към заетост.  И в 

бъдеще ще продължим да работим в 

посока да предлагаме възможности 

н а  м е с т н и т е  м л а д и  х о р а  д а 

придобиват  необходимите им 

практически умения и с това да 

стимулираме желанието им да 

останат в региона като потенциални 

наши служители.  

Разпределение на стажантите
по отдели

Екология

Инвестиции

Финансова и Административна дирекция

ИТ

Производство и Химическа лаборатория

Снабдяване

4

Групата ТИТАН припознава важността на това да бъде отговорен работодател и да изгражда дългосрочни 

взаимоотношения със служителите, основаващи се на взаимно доверие, надеждност и споделени 

ценности. По тази причина ние вече реагирахме на ключовите области, идентифицирани от проведеното през 

2015 г. Проучване на ангажираността на служителите, а именно областите, свързани с „Лидерството’’ и 

„Управление на представянето’’. 

За да отговорим на нуждите в  тези две области, през 2015 г. представихме новата лидерска платформа 

„Лидерската визия на ТИТАН’’, която беше въведена в Групата през 2016 г. Платформата описва фундаменталните 

поведения, които определят успешното лидерство в рамките на ТИТАН и помага на служителите да развиват 

уменията си. Нейното внедряване и въвеждане в ежедневните дейности  бе основна корпоративна инициатива 

през 2016 г.

Разработен бе и нов „Процес за развитие на персонала’’, в който бяха инкорпорирани принципите на 

„Лидерската визия на ТИТАН’’, като всички мениджъри бяха обучени за въвеждането на новия процес.

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ХОРАТА

Производство, Химическа лаборатория, Инвестиции (Строителни инженери), Финансова дирекция, 

Административна дирекция, Снабдяване, Информационни технологии и Екология.

3-ма от участниците в програмата останаха в нашия екип и след края на стажа си. 

3

2

2

1 1



ПРИНОС КЪМ 
ОБЩЕСТВОТО

В определянето на визията ни за корпоративна отговорност се ръководим от отговорността към 

обществото, която носим като бизнес, създаващ устойчиви продукти и ценности.  Нашият активен принос 

за развитието на местните общности и позитивната промяна на облика на региона по поречието на река 

Златна Панега се изразява в организиране и подпомагане на множество инициативи, целящи 

разрешаване на наболели проблеми като: високо ниво на младежка безработица, бедност, липса 

на качествено образование, ниска екологична и здравна култура на населението.    
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живот  
на земята

партньорства 
за целите

устойчиви 
градове и 
общности

качествено
образование

иновации и 
инфраструктура



През 2013 година на учредителна среща, инициирана от „Златна Панега Цимент’’ АД, стартира проект „Да 

осиновим река Златна Панега’’, който обедини редица заинтересовани страни около една обща цел – постигане 

на устойчиво развитие на региона по поречието на р. Златна Панега. Меморандум за сътрудничество подписаха 

17 участници, представители на местния бизнес („Златна Панега Цимент’’ АД, „Винербергер’’ ЕООД и др.), 

държавната и местна власт (Дирекция „Бюро по труда’’ – Тетевен, община Ябланица, община Луковит), 

„Регионален исторически музей’’ – Плевен, „Институт за биоразнообразие и екосистемни изследвания’’ – 

Българска академия на науките, местни училища и неправителствени организации („Регионален 

екологичен център за Централна и Източна Европа – клон „България’’, Сдружение „Национална мрежа на 

здравните медиатори’’) и др. Четиригодишната ни работа в рамките на проекта създаде стабилна основа, 

спомогна за разширяване на сътрудничеството със заинтересованите страни, привлече нови партньори от 

неправителствения сектор. През 2016 година използвахме натрупания опит и установените трайни отношения, за 

да продължим успешното развитие на инициативите по трите основни оси на проекта: 

     

    

В учредителната фаза на проекта беше представено и т.нар. „Дърво на идеите’’, чиято основна концепция е да се 

мести на различни места в региона и да служи като средство за активна комуникация и обмяна на идеи, 

препоръки и забележки между всички заинтересовани страни. 

Представените тук добри практики, реализирани от нас в рамките на проекта, са само една част от 

многобройните примери за инвестициите и дейностите, с които компанията се ангажира по отношение постигане 

на целите в програмата за устойчиво развитие на ТИТАН България през 2016 г. 

ПРОЕКТ „ДА ОСИНОВИМ РЕКА ЗЛАТНА ПАНЕГА’’ 
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Създаване на условия и платформа за възникване, подпомагане и развитие на местен микробизнес;

Осъществяване на екологични дейности, включително опазване на биологичното разнообразие по 

поречието на реката и повишаване екологичната култура на населението;

Развиване на редица социални дейности за подпомагане на обществеността, включително подобряване на 

образованието в училищата и повишаване на здравната култура.
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СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОБИЗНЕС В РЕГИОНА

Създаването на условия за възникване и развитие на устойчив микробизнес в региона по поречието на река 

Златна Панега е главен приоритет в проекта „Да осиновим река Златна Панега’’. Основните ни усилия са 

съсредоточени в разработване на проекти, които ще осигурят нови възможности за заетост на значителна част от 

местното население, допринасяйки по този начин за спиране процеса на обезлюдяване на региона и 

запазване на човешкия му потенциал. За осъществяване на тази цел се предвижда извършване на собствени 

вложения в проекти за създаване на микропредприятия, а също така и усвояване на грантово финансиране и 

съфинансиране от частни инвеститори. 

Проект „Промяната 
започва от нас’’

ДОБРА 

ПРАКТИКА

За създаване на устойчив микробизнес ключова роля има и развиването на предприемачески умения у 

местното население. Първите стъпки в тази насока бяха направени през 2015 година със стартирането на проект 

„Промяната започва от нас’’, изготвен и реализиран от Фондация „Помощ за благотворителността в България’’ в 

партньорство с Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи’’ с активната подкрепа на 

„Златна Панега Цимент’’ АД. Основната цел на проекта е подпомагане на активното гражданство и 

насърчаване на доброволчеството и колективните дейности на младите хора в обществена полза. 
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За изпълнението на тази цел бяха избрани младежи с лидерски качества от селата Орешене, Златна Панега и 

Брестница, община Ябланица. Те бяха включени в три инициативни групи (по една за всяко от трите села), всяка от 

които трябваше да дискутира, избере, разработи и изпълни своя проектна идея, която да е видима за общността и 

полезна за максимален брой хора. Работата на групите беше подпомогната от експерти в областта на 

младежкото развитие чрез множество обучения, целящи да изградят и развият уменията им за работа в екип, за 

разработване и провеждане на инициативи в полза на общността, ефективно набиране на доброволци за 

обществената кауза, както и знания за обществените организации и значимостта им.  

Проектните идеи, върху които се трудиха участниците по време на проекта, са:

     

     Изграждане на фитнес площадка на открито в с. Орешене,

     Подновяване на детската площадка в с. Златна Панега,

     Почистване, облагородяване и заграждане на парка в с. Брестница. 

За фитнес площадката в с. Орешене младежите от инициативните групи и включилите се доброволци избраха 

място, прегледаха оферти и закупиха подходящи фитнес уреди, бяха отстранени старите съоръжения от 

площадката, която беше залята с бетон и застелена с допълнително пръст, дарение от „Златна Панега Цимент’’АД. 

В с. Златна Панега бяха закупени нови съоръжения за подновяване на детската площадка, а за старите младежите 

организираха пребоядисване с помощта на местни доброволци. 

Паркът в с. Брестница беше напълно почистен и облагороден. Бяха закупени и инсталирани оградни елементи за 

заграждането му.  

Проектите в трите села бяха завършени през 2016 година. Те срещнаха одобрението и подкрепата както на 

инициативните неформални групи в трите села, така и на кметовете им.

„Златна Панега Цимент’’ АД, съвместно с партниращи организации, планира създаването на нови проекти, чрез 

които мотивирани младежи с лидерски качества да бъдат обучавани в предприемачество.

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В „Златна Панега Цимент’’ АД полагаме усилия за опазване на околната среда, включително опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие, както по поречието на река Златна Панега, така и на 

нашите кариери. Имаме изградени традиции в работата с местните училища при провеждането на екологично 

образование чрез биологична рекултивация, орнитоложки експедиции, екоконференции, учредяване на 

ученически екологични клубове, акции по почистване на региона съвместно с различни заинтересовани страни и 

др.
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Пролетното почистване на 
река Златна Панега 

ДОБРА 

ПРАКТИКА

На 25 март 2016 г. по случай Световния ден на водата, за четвърта поредна година се проведе пролетно 

почистване на бреговете и коритото на река Златна Панега. 

Тази година инициативата по почистването се радва на изключителен интерес. В мероприятието се включиха 

множество доброволци от различни организации и институции - 50 ученици и учители от училищата в селата Златна 

Панега и Румянцево и град Луковит, служители на Регионален исторически музей Плевен – секция Природа и 

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България и представители на риболовен 

клуб „Стари видри”. Доброволците в акцията бяха подпомогнати от служителите на „ПЕПО 2000” и „Инвест-М”.

В резултат на активността и мотивацията на всички участници бяха събрани 267 чувала горими и 60 чувала 

негорими отпадъци. Те бяха извозени до инсталацията за производство на инженерно гориво в циментовия завод, 

където ще бъдат оползотворени в пещите за циментов клинкер. 

Благодарение на постоянните усилия на „Златна Панега Цимент’’ АД в посока повишаване на екологичното 

обществено съзнание в региона посредством различни еко инициативи и проекти се наблюдава намаляване на 

битовите отпадъци, изхвърлени в реката и по поречието ѝ. 

Роля в намаляването на замърсяването по поречието на рела Златна Панега има и въведената от „Златна Панега 

Цимент’’ АД през 2014 г. мини система за сметосъбиране. Тя се състои от 40 бетонови кошчета за отпадъци, 

разположени от извора на реката, по нейното поречие, до екопътеката в гео-парк „Искър-Панега’’. Системата 

включва и обозначителни табели, напомнящи, че чистотата на реката гарантира на региона по-добър облик, така 

необходим за развитието на местния туризъм.
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От 2013 г. насам „Златна Панега Цимент” АД съвместно с Фондация „Заедно в час” подкрепя с множество 

инициативи 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. 

Организацията вярва, че всяко дете заслужава подкрепящи учители, които да му помогнат да разгърне цялостния 

си потенциал. 

До края на 2016 г. общо 13 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 четвърта 

година насочват своите усилия към развитието на функционалната грамотност, предприемаческия дух и 

комуникативните умения на учениците. Главна цел е предоставянето на възможности на учениците да учат 

чрез интересни и забавни методи и извънкласни дейности, чрез които не само да обогатят познанията си 

по съответните учебни дисциплини, но и да развият социални и междуличностни умения, лична мотивация, 

лидерски качества, а също така и емоционална интелигентност – важен фактор в борбата за намаляване 

на агресията в училище.

ОБРАЗОВАНИЕ

Проект „Заедно в час’’
ДОБРА 

ПРАКТИКА



44ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА 2016  

Първи юни - един вълшебен 
ден за децата в Ябланица

ДОБРА 

ПРАКТИКА

На 1 юни 2016 г. с помощта на „Златна Панега Цимент’’ АД бе организиран един по-различен Ден на детето в 

община Ябланица. На състоялото се по случай празника тържество в детска градина „Райна Княгиня’’ – гр. 

Ябланица присъстваха и деца от филиалите в с. Златна Панега, с. Брестница и с. Добревци. За среща с тях беше 

поканена г-жа Милена Димова – журналист и автор на литература за деца, известна още сред малките читатели 

като Феята на приказките. Детската писателка отведе малчуганите на пътешествие във вълшебен свят като 

представи с приказен спектакъл своята детска книга – „На гости на дъгата’’. Децата научиха за силата на 

цветовете и вълшебното Цветно момченце, което живее в сърцето на дъгата и върши чудеса за тези, които вярват в 

тях. Те сътвориха и вълшебство в края на спектакъла, когато заедно с писателката изпратиха своето послание в 

света на приказките с думите: „Вярваме в чудеса, защото ги познаваме!”.

Малките възпитаници за първи път се срещнаха с детски автор, разбраха как се раждат приказките, а Милена 

Димова обеща да им гостува отново и да им разкаже за добрите храни със своята приказка „Лакомникът’’.

ТИТАН България и авторката ще продължат да даряват вълшебство на децата и в следващи инициативи. 

Милена Димова ще посади заедно с децата цветни градинки и малки зеленчукови лехички, за да им покаже, че 

всяко нещо, което е създадено, целунато, обгрижено и възпитано с любов, е обречено на успех във времето.

На раздяла, за спомен от прекрасния ден, писателката подари на всяко дете по една от своите книжки, 

средствата за които бяха осигурени от „Златна Панега Цимент’’ АД. Срещата с писателката Милена Димова 

направи изключително щастливи и развълнувани не само децата, но и възрастните в община Ябланица. Голяма 

изненада за Феята на приказките бе срещата ѝ с най-възрастната детска учителка в града – г-жа Давидова, която 

дойде специално за литературния приказен спектакъл и подари на авторката огромен букет с дъхави божури, 

набрани от градината ѝ, с благодарност и вяра, че ще им гостува отново.
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Част от грижите на компанията за нейните служители е стремежът да им осигурява пълноценен отдих и културно 

обогатяване. На 30 май 2016 г. по покана на „Златна Панега Цимент’’ АД в Народно читалище „Наука’’ в град 

Ябланица гостува театрална формация „Мелпомена’’. Актьорите от „Мелпомена’’ - Любо Нейков, Елена Петрова, 

Мирослав Косев, Мария Статулова, Стефан Рядков и Светлана Бонин, изиграха пред развълнуваната публика 

спектакъла „Големанов’’. Пиесата, осмиваща остро нашето политическо общество, е най-обичаното от 

произведенията на изтъкнатия български комедиограф Ст. Л. Костов. Мероприятието е част от културната 

програма на „Златна Панега Цимент’’ АД, организирана за служителите на компанията и техните семейства. 

Превъплъщението на Любо Нейков в гротесковия образ на Големанов, вманиаченият кандидат за министерско 

кресло, разсмя до сълзи и вдигна на крака зрителите в препълнената зала на читалището. След бурни 

аплодисменти на финала беше поднесена кошница с цветя и букети за всички актьори. Преди да се отправят към 

организирания от „Златна Панега Цимент’’ АД автобусен транспорт до домовете им, служителите и техните близки 

споделиха своето вълнение и нетърпение за следващото културно събитие, организирано от компанията.  

Театрално представление в Ябланица
ДОБРА 

ПРАКТИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

В рамките на своята Политика за Корпоративна социална отговорност „Златна Панега Цимент’’ АД участва и в 

редица благотворителни кампании, отделяйки средства за подпомагане на местни училища и читалища, 

изграждане на храмове, развиване на българския спорт и др.

2011 г.

Училища и читалища 25 160 49 353 41 203 73 699 109 440 21 000 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Кметства и общини 

Храмове

Спорт

Други

Общо

20 809

24 740

15 203

61 339

147 251

57 859

11 283

20 366

157 875

296 735

34 915

29 839

86 451

39 696

232 104

49 797

32 247

39 031

10 456

207 245

25 127

16 764

15 360

38 280

204 970

61 274

37 004

31 630

27 415

178 323

Дарения, направени през периода 2011 – 2016 г., в лева



БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ – 
КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

„Златна Панега Цимент’’ АД си партнира с клиенти от цялата страна, сред които са строителни 

компании, изпълняващи стратегически инфраструктурни проекти; производители на бетон и 

бетонови изделия; производители на сухи смеси; складове за строителни материали.
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КЛИЕНТИ

Изминалата 2016 г. може да се определи като година с ясно изразена тенденция на спад в консумацията на 

цимент, спрямо предходната 2015 г. Липсата на изграждане на по-големи за страната ни инфраструктурни  

проекти предопредели в значителна степен тази тенденция.

В условията на все по-засилваща се конкуренция, „Златна Панега Цимент” АД положи усилия да запази 

устойчивото си присъствие на пазара. Главната ни цел бе както да запазим отлични партньорски 

взаимоотношения с всички наши клиенти от предходната година, така и да привлечем нови такива.

Следвайки тази цел, създадохме два нови типа опакован цимент: пуцолановите CEM IV 32.5 N и CEM IV 42.5 N, 

в опаковки от 25 кг и 50 кг.

С идеята за допълнително повишаване на нашата конкурентоспособност чрез още по-добро ниво на 

обслужване, през годината стартирахме разработването и нa нов тип насипен цимент – шлаков 

нискотермичен CEM III 42.5 N – LH, който ще бъде на пазара през 2017 г. 

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.

За да увеличим комфорта на нашите клиенти по време на обслужването им, осъществихме обновяване на 

транспортните средства за доставка на цимент. 25% от камионите за превоз на насипен цимент бяха напълно 

обновени, а тези за доставка на пакетиран цимент подменихме с 20%. На всички камиони монтирахме GPS 

устройства за мониторинг и контрол по доставките. С това нововъведение продължаваме да сме пионери сред 

конкуренцията.

сигурна работа 
и икономически 
растеж

иновации и 
инфраструктура

партньорства 
за целите
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Обобщена статистика за дейността на Търговска дирекция през 2016 г.:

     87 постъпили писмени запитвания от страна на фирми за закупуване на цимент. 

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

     С 6 от тях са сключени дългосрочни договори за продажба на цимент.

     2 подписани договора за износ на цимент.

Резултати от Проучването за удовлетвореността на нашите клиенти:

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

     и Южен.

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

     60% от анкетираните клиенти оценяват  качеството на цимента като МНОГО ДОБРО. 

     Около 85% 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: ефективна и  

    лесна комуникация с всички отдели, коректност, качествено и в срок обслужване, отзивчивост на 

    служителите, експедитивност, професионализъм в обслужването от страна на търговските агенти, 

    коректни взаимоотношения и лоялност към клиента, активна роля на търговския агент, адекватна 

    обратна връзка.

     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 и конкурентната цена са пасочените от клиентите 

     ни предимства на нашите  продукти.
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ДОСТАВЧИЦИ

Тъй като дейността на „Златна Панега Цимент’’ АД е в по-голяма степен с местна насоченост, компанията се 

стреми да използва преди всичко местни доставчици, като това се отнася най-вече за дейностите по 

поддръжка и ремонт, почистване, кетъринг.

„Златна Панега Цимент’’ АД работи и с международни доставчици, които доставят стоки като горива, 

специализирани резервни части, хартиени торби за цимент. Доставките от тези международни доставчици са 

централизирани.

Груповите ценности на ТИТАН, които се прилагат и в „Златна Панега Цимент’’ АД, изискват доставчиците да се 

оценяват съобразно определени критерии. Основни критерии за оценка са качеството на доставките, както 

и надеждността, гъвкавостта и локацията на самите доставчици.  

Брой основни 
доставчици

36 8 22.22% 32

Брой основни 
местни доставчици

Местни 
доставчици (%)

Общ брой 
големи договори
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ОКОЛНА СРЕДА

Компанията балансира успешно икономическото развитие с инвестиции в опазване на околната 

среда и социалната сфера. Управлението на околната среда е свързано с предизвикателства и 

възможности за подобряване качеството на живот на местните хора в района, в който 

оперираме.

Значително намаление на общите и специфични прахови емисии спрямо 2015 г.

До 48% заместване на дневна база на традиционните горива с алтернативни и 27% заместване на годишна база.

Увеличаване дела на биомасата в използваното гориво с около 60% на топлинна база спрямо 2015 г.

Намаляване с 2.5 % на преките специфични емисии на СО  спрямо 2015 г.2

чиста вода и 
санитарно-
хигиенни 
условия

възобновяема 
енергия

борба с 
климатичните 
промени

партньорства 
за целите

АКЦЕНТИ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НИ
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ЕМИСИИ ВЪВ ВЪЗДУХА

Една от основните цели на „Златна Панега Цимент’’ АД е непрекъснато намаляване на количеството на 

емисиите, изпускани в атмосферата. 

Емисиите на прах от най-големите източници на площадката – двете пещи за производство на циментов клинкер, 

продължават да бъдат ниски, като се отбелязва редуцирането на общите годишни и на специфичните 

прахови емисии с 26% в сравнение с 2015 г. Всички организирани източници на прах са снабдени с високо 

ефективни пречиствателни съоръжения, които редуцират до минимум отделянето на прахови частици в 

атмосферния въздух. 

На площадката се образуват и неорганизирани прахови емисии от съхранението на суровини, материали и 

горива. Полагат се непрестанни усилия за намаляване и организиране на тези източници на емисии, където е 

възможно. През 2016 г. беше изградена оросителна система на траншейния склад за съхранение на суровини и 

добавки за производство на клинкер, бяха поставени и ограничители (завеси) за ограничаване на 

неорганизираните емисии при извършване на различни дейности в склада. Продължава използването на 

въведените през 2015 г. полимери за прахоподтискане и намаляване на ветровата ерозия в откритите складове за 

съхранение на въглища и насипни материали.

След въвеждане в експлоатация на системата за редуциране на емисиите на азотни оксиди (SNCR 

инсталация) общите и специфични емисии на азотни оксиди са намалели с близо 4%. Поддържането на 

оптимален горивен процес и допълнителното прилагане на редуциращите техники поддържа емисиите на азотни 

оксиди на изключително ниски нива. 

След изграждането на SNCR инсталацията беше въведен мониторинг на емисиите на амоняк в 

атмосферния въздух. През 2016 г. дружеството инициира детайлно обследване за определяне на потенциалните 

източници на амоняк в емисиите и резултатите показаха, че значителна част от емисиите на амоняк в отпадъчните 

газове е свързана с наличието на амонячни съединения в основните суровини (варовик и мергел), добивани в 

кариерите на компанията и използвани за производството на клинкер.
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Емисиите на серни оксиди бележат повишение при Пещ №4 и намаление при Пещ №5 спрямо тези през 

предходната година. Повишението е в резултат на създаването на някои специфични условия в пещта при 

значителното увеличение дела на отпадъците в горивната смес. Въпреки това нивата на серни оксиди в 

отпадъчните газове на Пещ №4 остават далеч под нормите за допустими емисии. Технологията CADENCE, 

която е монтирана на Пещ №5 за миксиране на въздуха в пещта и която създава условия за оползотворяване на по-

голямо количество излезли от употреба автомобилни гуми, спомага за по-успешното улавяне на летливите серни 

съединения в пещта и води до намаляване на количеството серни оксиди, отделяни в атмосферата. В тази връзка 

въпреки увеличения дял на алтернативни горива, общите и специфични емисии на въглероден оксид също 

бележат спад спрямо тези през 2015 г.

Средногодишните концентрации на общ органичен въглерод остават на изключително ниски нива и без 

съществена промяна в сравнение с 2015 г. Това се дължи на сравнително постоянния състав на суровините, 

които се използват през последните години.

Емисиите на хлоро- и флуороводород остават значително по-ниски от установените норми за допустими 

емисии. Поддържането на ниските нива на тези емисии е свързано с въведения стриктен контрол на входящите 

суровини, материали и горива. Планирано е изграждането на инсталация за редуциране на хлора (хлорен 

байпас), чрез която част от хлорните съединения, циркулиращи в пещната система, ще бъдат отделяни заедно с 

байпасния прах. Това ще доведе както до облекчаване работата на пещите, така и до редуциране на емисиите 

на хлороводород на двата комина. Изграждането на инсталация за редуциране на хлора ще позволи 

допълнително нарастване на заместването на конвенционалните горива с алтернативни такива.
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ЕМИСИИ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД (СО )

Отчитайки насоките на Европейската комисия за намаляване дела на безплатните квоти за индустрията, „Златна 

Панега Цимент’’ АД продължава усилията си за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Повече от 

500 кг СО /т клинкер се образуват от декарбонизацията на суровините, използвани традиционно при 

производството на циментов клинкер. Тези емисии не биха могли да бъдат намалени с известните към момента 

технологии за производство на клинкер, затова циментовите компании инвестират активно в технологии и 

съоръжения, които да им позволят да намалят въглеродния диоксид, генериран при изгарянето на различните 

видове горива в пещите за производство на клинкер.

Емисиите на тежки метали са под допустимите норми, а тези на диоксини и фурани бележат намаление 

спрямо 2015 г.

„Златна Панега Цимент’’ АД бележи устойчиво нарастване дела на алтернативните горива в горивната смес. Това 

налага по-ефективен контрол и предотвратяване отделянето на замърсители в атмосферния въздух.

Резултатите показват, че по отношение на емисиите във въздуха сме постигнали стабилен и отлично контролиран 

процес с устойчиви показатели за емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от производствения 

процес. Едновременно с това сме осигурили оползотворяването на значителни количества сепарирани битови и 

производствени отпадъци, които нямат други приложения и биха били депонирани на депа за твърди отпадъци.

Компанията продължава да повишава устойчиво дела на алтернативните горива в горивната смес. 

Въпреки еднаквите количества произведен клинкер през 2015 г. и 2016 г., общите преки емисии на въглероден 

диоксид са намалели с 2.5% (от 474  705 тона на 462  871 тона).

По-високото заместване с алтернативни горива и съответно значителното увеличаване (с около 60%) на дела на 

биомасата в горивния микс доведоха до спад с повече от 6% на специфичните емисии на въглероден 

диоксид в горивната компонента и до намаляване на емисионния фактор от 846 кг СО  /т клинкер на 822 кг 

СО  /т клинкер. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

През 2016 г. заместването (на топлинна база) на традиционните горива с алтернативни достигна до 27% 

на годишна база и до 48% на дневна база.

През годината са използвани 22 834 тона отпадъци като гориво в пещите за циментов клинкер, в това число влизат 6 

700 тона гуми, 7 400 тона сепарирани битови отпадъци и близо 9 000 тона производствени отпадъци.

С използването на отпадъците като алтернативни горива са заменени 23 400 тона въглища и са спестени 25 900 

тона емисии от въглероден диоксид.
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През 2016 г. за оползотворени близо 48 000 т отпадъци от други индустриални производства под формата на 

добавки за производството на клинкер и цимент, в това число 17 500 тона оловна шлака, 8 800 тона фаялит, 7 100 

тона пепелина, 7 700 тона индустриален гипс и др.

Процентът на добавките в цимента се задържа сравнително постоянен през последните години. Това се обуславя 

от търсенето на марки цимент с високо съдържание на клинкер на българския пазар.

Специфичният разход на горива за производството на един тон клинкер намалява с около 2% спрямо предходната 

година. Това се дължи както на добрия контрол на производствения процес, който при Пещ №4 е довел до 

повишаване на производителността в сравнение с предходната година при еквивалентен абсолютен разход на 

гориво, така и на монтираната технология CADENCE за миксиране на въздуха в Пещ №5, която осигурява по-

доброто изгаряне на използваните горива.

Потреблението на електроенергия като цяло намалява с около 2%, докато специфичната консумация на 

електроенергия за тон цимент е нараснала с 13% поради големите количества произведен клинкер (голяма 

част за износ) и по-ниските количества произведен цимент.

Консумацията на вода за производствени цели се задържа на досегашните ниски нива, поради 

използването на оборотна вода за охлаждане на механичните части на оборудването и добрата поддръжка на 

водоснабдителната и канализационна мрежа. През 2016 г. беше въведено електронно отчитане на водомерите, 

отчитащи потреблението на промишлени и питейни води на територията на завода. Въвеждането му дава 

възможност за по-задълбочен и навременен анализ на получените данни.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ

„Златна Панега Цимент’’ АД оперира в красив карстов район, в непосредствена близост до защитена зона от 

мрежата Натура 2000 за опазване на ценни хабитати, на броени метри от най-големия карстов извор на България, 

който е защитен природен обект. С гордост можем да кажем, че успешно съчетаваме нашите дейности с 

поддържането и възстановяването на биоразнообразието около нас.

През 2016 г. продължи наблюдението на орнитофауната в района на кариера „Златна Панега’’. Видовото 

разнообразие остава постоянно и е подобно на това в ненарушени терени с подобни характеристики.

След извършените залесявания на площи с изчерпани запаси в кариера „Златна Панега’’ през 2015 г., през 2016 г. 

бяха събрани семена от характерни за района видове (летен дъб, цер, обикновен ясен, обикновен явор и 

шестил), които бяха засети в разсадника, създаден на площадката на завода, с цел отглеждане на местни видове 

за биологична рекултивация на нарушени терени.
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През април 2016 г. се проведе втора акция за 

подобряване на популацията на балканската 

пъстърва в реката. Зарибяването беше 

извършено със съдействието на риболовен 

клуб „Стари видри’’.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОЕКТИ 

ДОБРА 

ПРАКТИКА

Ученици от местните училища участваха и в събирането и последващото 

засяване на семена от летен дъб, цер, обикновен ясен, обикновен явор и шестил 

в разсадника, създаден на територията на завода. Тези видове ще бъдат 

използвани за рекултивация на кариера „Златна Панега’’.
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През 2016 г. завърши двугодишният проект на „Златна Панега Цимент’’ АД в партньорство с Регионалния екологичен 

център за Централна и Източна Европа – клон България, три училища, Регионален исторически музей – секция 

„Природа’’ в Плевен и Офис за околна среда и обществено здраве - Кйос, Исландия. В рамките на този проект 

беше разработена програма за мониторинг на качеството на водата и биомониторинг по поречието на река 

Златна Панега. Резултатите от мониторинга ще се регистрират на информационните табели на проекта, 

разположени по поречието на реката, и ще бъдат предоставени на Изпълнителната агенция по околна среда като 

част от Националната система за мониторинг на биоразнообразието в модула за доброволчески мониторинг. 

Образователната програма, разработена по време на проекта, мониторингът и събирането на данни ще могат 

лесно да бъдат приложени във всеки друг район - езеро, река, гора. 

В рамките на проекта беше обявен конкурс за изработване на пана от естествени материали. Раздадени бяха 

награди за най-добре представилите се участници.

ДОБРА 

ПРАКТИКА

Проект Биомониторинг – нашият принос 

в екологичното обучение на младите хора 
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НАШИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

„Златна Панега Цимент’’ АД инвестира непрекъснато в технологии за подобряване качеството на околната среда. 

Разходите за управление на околната среда са се увеличили с около 39% спрямо 2015 г. основно поради 

увеличените разходи за поддържане чистотата на заводската площадка и пречиствателните съоръжения, както и 

заради повишените разходи за мониторинг на екологичните параметри. 

Разходите за технологии, свързани с опазването на околната среда са се увеличили с 35%, като в тях се 

включват разходи по проекти, които са приключили през 2016 г. (вертикална мелница 9, нови газ анализатори за 

ООВ), но и за такива, които ще продължат през 2017 г. (изграждане на хлорен байпас, силоз за съхранение на 

клинкер „Б’’).

2014

3%

73%

Разходи по управление на околната среда (евро/год.)

Разходи за рекултивация на нарушени терени (евро/год.)

Разходи за екологични обучения и повишаване на екологичното съзнание (евро/год.)

Инвестиции и оборудване, свързано с опазване на околната среда

Разходи по управление на отпадъците (евро/год.)

19%

4%

0.2%

2015 2016

4%

68%

23%

5%

0.2%

2%

70%

24%

3%

0.2%

2 097 000 евро за нови екологични съоръжения;

716 000 евро за поддръжка на пречиствателни съоръжения, 

мониторинг и др. дейности, свързани с управление на околната среда;

67 400 евро за управление на отпадъците.

През 2016 г. 

са вложени:



ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ   
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Правилната и своевременна идентификация на текущите изисквания и бъдещите стратегически 

планове на бизнеса формират и ръководят политиката и архитектурата на информационните 

технологии в ТИТАН България. Проектите, които внедряваме, са пряко свързани с формирането на 

ИТ добавена стойност към общата бизнес стратегия на компанията. 

качествено
образование

сигурна работа 
и икономически 
растеж

партньорства 
за целите
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ДОБРА 

ПРАКТИКА

Корпоративна социална отговорност и 

информационни технологии в ТИТАН България

Работим в тясно сътрудничество с училища и детски градини в региона, в който оперираме. Дарените от нас 

компютърна техника и комуникационно оборудване са само началото на един ползотворен и двупосочен процес 

на сътрудничество и подкрепа. Желанието ни е да събудим и поощрим у децата интерес и вдъхновение да учат и 

мислят по-добре, използвайки модерни технологии. 

По-значимите ИТ проекти в ТИТАН България през 2016 г. се отнасят основно към сферите ИТ сигурност, IT Disaster 

Recovery, SAP Дистрибуция и Продажби, SAP Финанси и контролинг, SAP Бизнес анализиране, SAP 

имплементиране и SAP проекти на групово ниво за ТИТАН Югоизточна Европа.

Стратегията, която следва компанията при изграждането на ИТ инфраструктурата си, олицетворява стремежа ни 

към единен, лесно достъпен източник на информация, който е защитен и сигурен, обединява труда и 

знанията на хиляди специалисти от различни направления, генерира информация и отговори, и решава 

задачи и проблеми.

Основните направления, по които работим на тема ИТ инфраструктура, се разделят в следните категории:

Управление на ИТ инфраструктурата. Ефективното управление на центровете за данни, клиентските 

устройства и хибридни облачни среди, и конфигурирането и управлението на  приложения, услуги, компютри и 

виртуални машини са неразделна част от дейностите ни.  Управлението на активите и инвентаризацията са също 

основни дейности.

Мрежова инфраструктура. Мрежовата инфраструктура е ключов компонент на всяка организация. Правилно 

изградената инфраструктура осигурява свързаност на цялото оборудване, необходимo за гладкото протичане 

на всички бизнес процеси и ИТ услуги в организацията. През годината извършихме редизайн и сериозно 

подновяване на мрежовата инфраструктура. Използвахме последните технологии и се доверихме на най-

добрите консултанти.

Сървърна инфраструктура. Реализираните проекти по дизайн, внедряване и поддръжка на сървърната 

инфраструктура, включват съвременни технологии и решения по виртуализацията, съхранението на данни и 

управлението на бизнес процесите. 

Виртуализация. Бързото и устойчиво намаляване на разходите и централизирането на управлението, наложи 

изграждането на решения за виртуализация на сървърни инфраструктури и десктоп среди. Сървърната 

виртуализация базирахме на VMware. Потребителите искат достъп до бизнеса от всяко място, по всяко време и 

от всяко устройство, докато ИТ отдела се бори да запази данните сигурни. С виртуализацията от ново поколение, 

ИТ специалистите контролират средата, а потребителите имат избор. Централизираното управление опростява 

работата и позволява създаването на различни нива на контрол.
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03 ДЪЩЕРНИ 

ДРУЖЕСТВА        

„ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН’’ ЕООД 

„ГАЕА – ЗЕЛЕНА АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ’’ ЕАД          

„КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК – БЪЛГАРИЯ’’ ЕАД                          
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„ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН’’ ЕООД   

„Златна Панега Бетон” ЕООД съществува от началото на 1998 г. и е 100% дъщерно дружество на „Златна Панега 

Цимент’’ АД. Дружеството разполага с 8 стационарни производствени бази в 4 града и една приобектова 

мобилна инсталация, разположена в гр. Рудозем, с която се изпълняват бетонови разтвори за новостроящия се 

язовир „Пловдивци’’. Освен участие в изграждането на този проект, съвместно с фирма ГБС, през 2016 г. 

дружеството разработи няколко специфични продукта в областта на високоякостните бетони (над клас 70) и 

нискотермичните бетони с активното съдействие на  колегите от „Златна Панега Цимент’’ АД и Отдела за 

проучвания в Гърция. Благодарение на добрите резултати с тези продукти успяхме да договорим ексклузивните 

доставки за изграждането на новия небостъргач с височина 220 метра на фирма „Капитал Форт’’ – проект, който 

допринася за добрата репутация на „Златна Панега Бетон’’ ЕООД. 

София

Пловдив
Стара Загора

Велико Търново

Четири производствени бази в гр. София

БЦ „Гара Искър”, оборудван с 2.25 куб.м миксер, с капацитет 80 куб.м/ч

БЦ „Военна рампа’’, оборудван с 2.25 куб.м миксер, с капацитет 80 куб.м/ч 

БЦ „Враждебна”, оборудван с 1.0 куб.м миксер, с капацитет 60 куб.м/ч

БЦ „Волуяк”, оборудван с 2.0 куб.м миксер, с капацитет 70 куб.м/ч

Две производствени бази в гр. Пловдив

БЦ ул. „Братя Бъкстон”, оборудван с 3.3 куб.м миксер, с капацитет 110 куб.м/ч 

БЦ с. Войводиново, оборудван с 1.0 куб.м миксер, с капацитет 40 куб.м/ч

Една производствена база в гр. Велико Търново

БЦ бул. „Никола Габровски”, оборудван с 2.0 куб.м миксер „Liebherr”, с капацитет 80 куб.м/ч, 

напълно покрит, който дава възможност за работа при ниски температури. 

Една производствена база в гр. Стара Загора

БЦ АПК – кв. „Кольо Ганчев’’, оборудван с 2.0 куб.м миксер „Liebherr”, с капацитет 70 куб.м/ч, 

покрит, който дава възможност за работа при ниски температури. 

     Към 2016 г. компанията притежава:
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    ЛОТ - 2 и ЛОТ - 4 от магистрала „Струма”

    Авио - база с. Безмер (до гр. Ямбол) и язовир „Пловдивци” 

    АМ „Тракия’’

    Магазин ИКЕА - София и др.

„Златна Панега Бетон” ЕООД притежава и два мобилни бетонови възли (с 3.3 куб.м. и 2.0 куб.м. миксери), 

специално проектирани за големи строителни проекти, готови да бъдат инсталирани за един месец. Мобилни 

сертифицирани лаборатории са на разположение за всички необходими тестове.

Бизнес партньорите на „Златна Панега Бетон’’ ЕООД са сред водещите строителни фирми в България, 

които изграждат големи проекти:

   

    „Актор’’ АД - участък „Нова Загора – Ямбол’’ от автомагистрала „Тракия’’

    „Екострой’’ ООД - ЛОТ - 2 автомагистрала „Струма’’

    „Актор’’ АД - ЛОТ - 4 автомагистрала „Струма’’

    „Актор-Хелектор’’ АД - Завод за преработка на отпадъци, с. Яна

    „Екострой’’ ООД - авиобаза, с. Безмер

    „Балканстрой’’ АД - кръстовище на две нива на бул. „Гешов’’ - гр. София

    „ГБС-Инфраструктурно строителство’’ АД - кръстовища на две нива „ТВ кула’’ и „Семинария’’, 

    Аерогара - гр. София

    G.P.Group Ltd, „Станилов’’ ЕООД, „Трейс София’’ АД - разширение на Софийското метро

    ГБС АД - пречиствателна станция, гр. Раковски

    „Понсстройинженеринг’’ ЕАД - реконструкция на пътен участък Майско - Елена.

    

    „Ибера Инвест’’ АД - небостъргач ФОРТНОКС

    „Терна България’’ АД - магазин ИКЕА

    „Балканстрой’’ АД - Бизнес център „Сан Стефано Плаза’’

    „Артекс Инженеринг’’ АД - жилищни сгради

    „Аргогруп Екзакт’’ ООД - промишлени и жилищни сгради

    „Инос-1’’ ООД - промишлени и жилищни сгради

    „Монолит’’ ООД - Складова база „Софсток’’

    „Подем’’ ЕООД - КЦМ Пловдив

    „Арнаудов’’ ЕООД - стадион „Ботев’’ - Пловдив.

„Златна Панега Бетон” ЕООД е сертифициранo по EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 

и EN ISO 14001:2004.

На 10 октомври 2016 г. е сключен Договор за преобразуване чрез вливане между „Златна Панега Цимент’’’ АД и 

„Златна Панега Бетон’’ ЕООД. По силата на този договор „Златна Панега Бетон’’  ЕООД трябва да се влее в „Златна 

Панега Цимент’’ АД и да прекрати съществуването си като самостоятелно юридическо лице.

Вливането е регистрирано в Търговския регистър на 4 януари 2017 г.

Дружеството е оперирало и с мобилни бетонови центрове на следните инфраструктурни обекти:

Инфраструктурни:

Високо строителство:
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„ГАЕА – ЗЕЛЕНА АЛТЕРНАТИВНА 
ЕНЕРГИЯ’’ ЕАД 

Бизнесът с алтернативни горива (AГ) в България приключи 

първия пет годишен цикъл от своето развитие – от създаването 

на „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД с подкрепата на 

Американската компания E2, преминавайки през фаза на 

развитие и постоянни подобрения, до достигане на ниво на 

добре функционираща организация, която с изградената си 

технология, екип и ноу-хау е способна да постигне високи 

резултати за циментовата операция.

В продължение на пет години, като се започне от почти нулево ниво на AГ, екипите на „ГАЕА – Зелена Алтернативна 

Енергия’’ ЕАД  и „Златна Панега Цимент’’ АД успяха да постигнат максимално дневно ниво на заместване (TSR) за 

една пещ в размер на 48% с инженерно гориво и излезли от употреба гуми. На годишна база заместването за 

двете пещи е 27%, което се равнява на нетни спестявания от близо 1 милион евро.

Като резултат от използването на АГ през изминалите 5 години, „Златна Панега Цимент’’ АД успя да спести 

близо 80 000 тона въглища, както и да намали емисиите на CO  с 81 374 тона.  2
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Този резултат беше постигнат чрез постоянни подобрения на процесите и оборудването, развитието на хората и 

подкрепата на топ мениджмънта. Очаква се през следващите години да се постигнат още по-добри резултати по 

отношение на заместване и спестявания, тъй като в основната си част работата е вече свършена, а екипът 

придоби значителен опит, за да може да продължи развитието на бизнеса с АГ.
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През изминалите 5 години пазарът за отпадъци претърпя значителни промени, както на местно, така и на 

международно ниво. Те оказаха сериозно влияние върху потоците отпадъци, използвани от „ГАЕА – Зелена 

Алтернативна Енергия’’ ЕАД, производствения процес и финансовите резултати.

Доставчиците и потоците отпадъци на ГАЕА претърпяха процес на постепенна диверсификация и последваща 

консолидация. Започна се с 2-3 доставчика и само 2 потока отпадъци (RDF и биомаса). Впоследствие се включиха 

голям брой местни доставчици с малки количества високо енергийни отпадъци, след което се премина към етап 

на консолидация, като в момента основните количества отпадъци се осигуряват от няколко големи местни и 

международни фирми.

Благодарение на промените в структурата на доставяните отпадъци и преобладаващото използване на опаковки 

и пластмаси се постигнаха съществени подобрения в качеството на инженерното алтернативно гориво, 

което достигна енергийни стойности от 6 800 ккал/кг на дневна база и 5 254 ккал/кг средно годишно.

По-високото качество на инженерното гориво осигури стабилна работа на пещите за клинкер и това от своя 

страна доведе до повишено заместване. За да се осигурят по-големи обеми инженерно гориво, производството 

премина към 24-часов режим на работа, процесът беше оптимизиран и капацитетът увеличен. В резултат, общото 

количество консумирано инженерно гориво през 2016 г. се увеличи с 25% спрямо 2015 г.

Успоредно с оптимизацията на доставките и производствения процес се разработиха и пълен набор от 

процедури, свързани с ежедневната оперативна дейност, осигуряващи по-висока ефективност на дейността и 

непрекъснат контрол. В края на 2016 г. „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД се сертифицира и с 

интегрирана система за управление на качеството по стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS.

ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ И ПРОИЗВОДСТВО НА ИНЖЕНЕРНО ГОРИВО 
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Бизнесът с алтернативни горива е нов за Групата ТИТАН и липсата на опит и ноу-хау при работа с отпадъци доведе 

до нови предизвикателства за осигуряване на високо ниво на безопасност на труда за служителите на „ГАЕА – 

Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД и „Златна Панега Цимент’’ АД. Идентифицираха се 3 основни направления, 

върху които се работи непрекъснато, за да се постигне желаното ниво на безопасност на труда:

    Защита на хората, която изисква използването на специално работно облекло и лични предпазни средства,    

    лична хигиена, специфични правила за работа и по-чести медицински прегледи;

    Защита на оборудването, което изисква редовно почистване на машините и откритите площи, специално 

    обезпрашаване, дезинфекция, противопожарно оборудване и редовна поддръжка;

    Подбор на надеждни контрактори, задълбочена оценка на потоците отпадъци, добра организация и засилен 

    контрол върху целия процес на доставка.

Бизнесът с АГ е изключително динамичен и изисква периодични прегледи на процедури, преоценки на риска и 

обучения на персонала, за да се поддържа високо ниво на безопасност.

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Първите 5 години за „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД и „Златна Панега Цимент’’ АД бяха ключови, тъй 

като целта бе стартирането на бизнеса с АГ, създаването на независима структура за управлението му и 

достигането на определено ниво по отношение на оперативните резултати и опита на екипа.

С цел да се подобри качеството и да се постигнат още по-високи нива на заместване, през следващите няколко 

години се планират и допълнителни проекти:

   Подмяна на пневматичния транспорт с цел да се увеличи капацитетът за подаване към пещите;

   Подмяна на силоза за съхранение на инженерно гориво;

   Подобрения в топлообменна кула, монтаж на въздушни пушки и инсталация за обогатяване с кислород   

   на Пещ 4, за да се постигнат нива на заместване, сходни с тези на Пещ 5;

   Изграждане на втора система за захранване с инженерно гориво, за едновременно подаване към двете 

   пещи;

   Изграждане на хлорен байпас за двете пещи;

   Подобрения на инсталацията за подаване на гуми с цел увеличаване на капацитета.

Тези планирани подобрения целят да се постигне стабилно и едновременно заместване с АГ в двете пещи до ниво 

от 45 - 47% (при текущо ниво от 27% годишно).

Технологията на двете пещи не позволява по-нататъшно увеличаване на заместването без да се извършат 

съществени инвестиции, поради което като последна стъпка се планира включване на течни алтернативни 

горива. Това ще доведе до допълнително увеличаване на заместването с 3-5% годишно, достигайки общо 

максимално ниво от 50 - 52% за двете пещи.

ПОСЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
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Към настоящия момент „Кариери за чакъл и пясък – България” ЕАД , в джойнт венчър с други компании, разполага с 

12 кариери за добив на пясък, чакъл и трошен камък. В седем от кариерите се добиват суровини, като две от 

тях са в процес на разширяване. Предстои разработването и на другите пет кариери.

„КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И 
ПЯСЪК – БЪЛГАРИЯ’’ ЕАД 



Нашите кариери се намират в три области на страната – Софийска, Пловдивска и Пазарджишка. 

В Софийска област добивът се извършва в кариерите, които са в близост до селата Негован и Чепинци, като и в 

двете пясъкът и чакълът се добиват чрез подводен метод. Другите две кариери, находящи се в района на Пет 

могили в момента се разработват, като се предвижда и в тях методът също да бъде подводен. 

В Пазарджишка област кариерите за чакъл и пясък се намират в близост до селата Лозница и Картал тепе. 

В Пловдивска област дружеството добива инертни материали в близост до селата Родопи, Шишманци и Ръжево 

Конаре, като в последните две кариерите са в процес на разширяване. В кариери „Родопи” и „Шишманци” се 

добива трошен камък (варовик) по сух метод чрез взривяване, а в кариера „Ръжево Конаре’’ - чакъл и пясък по 

подводен метод. В областта се разработват още две площи в близост до селата Оризаре и Ахматово.

С цел увеличаване на участието си в сектора 

на инертни материали „Кариери за чакъл и 

пясък – България’’ ЕАД работи по развитието на 

нови кариери за инертни материали в 

областите София, Пловдив и Русе, както и за 

придобиване на вече работещи кариери в 

областите Кърджали и Перник. 

В Софийска област потенциалните находища 

се намират в район Кремиковци на Столична 

община и в община Сливница, като за тях са 

сключени концесионни договори.

В Пловдивска област новите кариери са в 

близост до селата Поповица и Бельова могила, 

к а т о  н а  т о з и  е т а п  т а м  с е  и з в ъ р ш в а т 

проучвателни дейности. 

В област Русе компанията има разрешително 

за добив на инертни материали от река Дунав 

от площ в община Пиргово. Работи се и по 

оценка на въздействието върху околната среда 

на друга площ за добив на инертни материали 

в близост до гр. Русе.  

София

Пазарджик

Пловдив

София

Русе

Пловдив

Кърджали
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04 КОРПОРАТИВНО 

УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕГЛЕД НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ                                 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА                                 

ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ РИСКОВЕ                   

Доброто корпоративно управление е предпоставка за постигането на изключителни бизнес 

резултати и устойчиво развитие. То е важна част от интегрирането на добрите практики във всяка 

наша дейност. Ние се придържаме към международните и европейски стандарти в тази област.



За нас доброто корпоративно управление е синоним на етични бизнес практики, прозрачност, открита 

комуникация, отчетност и устойчиво развитие. 

Ние вярваме, че ефективните и ангажирани служители трябва да живеят съгласно нашите ценности и да 

притежават стабилно разбиране на нашия Етичен кодекс. Той е преведен на всички езици, които говорят пряко и 

непряко наетите ни служители. Кодексът се преподписва от мениджърите и служителите всеки път, когато се 

преразглежда и обновява от Борда на директорите на Групата, което обикновено става на всеки три години.

Етичният кодекс се предоставя на всеки нов служител, като той е задължен да го прочете и подпише заедно с 

трудовия си договор. Кодексът е важен елемент от встъпителното обучение, осигурено на служителите, като отдел 

Човешки ресурси на Групата организира периодично обучителна програма за мениджърите във всички страни, в 

които компанията оперира, за да ги подпомогне при осигуряването на подходящото обучение на техните 

служители.
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ПРЕГЛЕД НА KОРПОРАТИВНОТО 
УПРАВЛЕНИЕ

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

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.

НАШАТА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ
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„Златна Панега Цимент’’ АД е търговско дружество с едностепенна система на управление и петчленен Борд на 

директорите, който през 2016 г. имаше следните членове:

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Александър 

Чакмаков 

Изпълнителен 

директор 

на дружеството 

Христос 

Панагопулос 

Регионален 

директор за 

България и Турция

Константинос

 Дердемезис

Регионален Директор 

за Югоизточна 

Европа и Източно 

Средиземноморие

Фокион 

Тасулас 

Изпълнителен директор 

на Инженерен и 

технологичен 

център на Групата 

Лукас 

Петкидис 

Регионален финансов 

директор за Югоизточна 

Европа и Източното 

Средиземноморие

С цел укрепване и подобряване на системата за управление в ТИТАН България през 2016 г. следните 

комитети продължиха своята дейност в различни области:

Комитет по оперативно управление

Дейностите на всички подкомитети, както и участието и напредъка в тези дейности, се разглеждат периодично и 

под надзора на Комитета по оперативно управление, който осигурява директното разпространение на 

информация към служителите, както и вземането на бързи решения по ключови въпроси.

Комитет за инвестиции

Основна дейност на този Комитет е да разглежда и подготвя за представяне пред Комитета за инвестиции на 

Групата ТИТАН всички инвестиционни проекти на „Златна Панега Цимент’’ АД.

Комитет по корпоративна социална отговорност (КСО)

В обхвата на Комитета по КСО влизат следните области - здраве и безопасност, развитие на човешките ресурси и 

ангажираност към служителите, обучение, академични среди, местни професионални училища, околна среда, 

биологично разнообразие, управление на водите, алтернативни горива, усвояване на средства от ЕС и други 

донорски фондове за реализирането на дейности по КСО.

Комитет по корпоративни комуникации

Комитетът разработва и развива политики за комуникация с нашите вътрешни и външни заинтересовани страни. 

Осигурява имплементирането на добри комуникационни практики чрез използването на комуникационни канали 

с доказана ефективност.

Комитет по доставките

Обхватът на дейността му включва разработването на политики, стандарти и системи за укрепване на имиджа и 

капацитета на ТИТАН България да управлява и документира отношенията си с изпълнители и доставчици, както и за 

дейности, свързани с участието на компанията в обществени поръчки, придържайки се към стандартите на ЕС за 

управление на веригата за доставки.

Комитет по безопасност 

Комитетът подпомага стратегически реализацията на осигуряване на безопасни условия на труд в ТИТАН 

България. Като неразделна част от управленската линия, Комитетът е ангажиран със създаването на ефективни 

бизнес процеси, които да насърчават всеобхватното прилагане на политиките по безопасност на Грапата ТИТАН.

Комитет по здраве

Основен приоритет в дейностите на този Комитет е прилагането и стриктното спазване на нашите политики по 

здраве на служителите и заинтересованите страни. 
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ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

Дейността на „Златна Панега Цимент’’АД 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 значими рискове.

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

НАМАЛИМ  ТОЗИ РИСК?
ВИД РИСК

ЛИКВИДЕН РИСК

Кредитите на дружеството са обезпечени 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.

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 31.12.2016 година дружеството има усвоени 

кредити за 30 милиона лева и неизползвани кредитни 

линии за 15 милиона лева.  63% от използваните кредити 

са  дългосрочни.

КРЕДИТЕН РИСК

Дружеството не е изправено пред значителен кредитен 

риск. Вземанията от клиенти са от клиентска база, 

състояща се от много на брой клиенти.

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 

изплати дължимите суми към дружеството. 

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.

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’’.
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05 ПРИЛОЖЕНИЯ         

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ                                             

ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА      

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ И СЪТРУДНИЧЕСТВА    
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Индивидуален отчет за всеобхватния доход

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. 2016 г.

хил. лв.

2015 г.

хил. лв.

58,124

10,955

69,079

(58,468)

10,611

1,609

(908)

(8,811)

(1,103)

1,398

242

(728)

912

(122)

790

(61)

6

(55)

735

Продажба на продукция

Предоставяне на транспортни услуги

Приходи

Себестойност на продажбите

Брутна печалба

Други приходи

Разходи за продажби и дистрибуция

Административни разходи

Други разходи

Оперативна печалба

Финансови приходи

Финансови разходи

Печалба преди данъци

Разход за данък върху доходите

Печалба за годината

Актюерски задължения за доходи

Ефект от данък върху доходите

Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата 

или загубата в последващи периоди, нетно от данъци

Общо всеобхватeн доход за годината

67,620

13,015

80,635

(55,259)

14,681

649

(846)

(8,707)

(1,368)

5,990

321

(1,140)

5,171

(529)

4,642

(155)

15

(140)

4,502
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Индивидуален счетоводен баланс

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. 2016 г.

хил. лв.

2015 г.

хил. лв.

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

Дългосрочни пасиви

Лихвоносни заеми 

Провизия за рекултивация

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране

Отсрочени данъчни пасиви

Текущи пасиви

Търговски и други задължения

Лихвоносни заеми

Задължения към свързани лица

Заеми към свързани лица

Задължение за данък върху доходите

Общо пасиви

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

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

130,824

1,575

350

16,605

47

199

149,600

15,258

9,237

13,943

9,228

327

283

48,276

396

48,672

198,272

55,941

3,217

96,129

155,287

16,090

4,419

696

1,549

22,754

11,202

6,574

2,311

31

113

20,231

42,985

198,272
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Индивидуален отчет за паричните потоци

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. 2016 г.

хил. лв.

2015 г.

хил. лв.

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    

Приходи от лихви   

Разходи за лихви

Корекции в оборотния капитал:   

Намаление на материалните запаси   

(Увеличение)/Намаление на търговските и други вземания    

Увеличение на платените аванси   

Увеличение на другите финансови активи   

Увеличение/(Намаление) на търговските и други задължения    

(Платени)/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

Покупка на Инвестиционни имоти

Намаление на участието в капитала на дъщерни предприятия

Предоставени заеми на свързани лица

Получени 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

Платени лихви

Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016Г.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА 

ПЕЧАЛБА
ОБЩО

ОСНОВЕН 

КАПИТАЛ 

ЗАКОНОВИ 

РЕЗЕРВИ 

На 1 януари 2015 г. 

Печалба за годината

Друг всеобхватен доход за годината

Общо всеобхватен доход за годината

На 31 декември 2015 г.

На 1 януари 2016 г. 

Печалба за годината

Друг всеобхватен доход за годината

Общо всеобхватен доход за годината

На 31 декември 2016 г.

91,627

4,642

(140)

4,502

96,129

96,129

790

(55)

735

96,864

150,785

4,642

(140)

4,502

155,287

155,287

790

(55)

735

156,022

55,941

-

-

-

3,217

-

-

-

55,941 3,217

55,941

-

-

-

55,941

3,217

-

-

-

3,217

5,171

10,615

75

(258)

22

674

62

55

(321)

838

(741)

(3,745)

231

(19)

6,188

(441)

18,406

4,471

(12,535)

(192)

(43)

5

(258)

295

(8,257)

57,167

(66,384)

(5)

(837)

(10,059)

90

193

283



77 ПРИЛОЖЕНИЯ         

ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА ПО 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА      

КАТЕГОРИЯ ПОКАЗАТЕЛ

Климатични 
промени

Алтернативни 
суровини и 
горива

Допълнителни 
индикатори

Общо преки емисии на CO  , т

Преки* емисии на CO  , кг/т продукт (клинкер)

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 CO  , т

Общо консумация на вода, м  

Консумация на вода, л/т цимент

379341

861.712

858.203

6.2

1.99

10.11%

80%

5.97

13.56

658.46

1495.76

16.52

37.53

762.11

1731.21

9.97

22.65

6.43

14.60

2.35

5.34

0.001

0.003

0.01

0.01

0.06

0.13

0.07

0.0000002

1628

4164

63.73

28549

241529

439

476567

850.35

869.424

16.46

7.16

10.42%

82%

9.19

16.39

764.84

1364.72

36.03

64.28

1592.26

2841.10

14.81

26.43

9.83

17.54

2.99

5.33

0.021

0.038

0.01

0.01

0.02

0.04

0.07

0.0000001

2075

17254

69.74

31242

239803

520

327840

846.57

885.642

20.88

5.92

13.70%

82%

2.01

5.20

561.83

1450.79

19.97

51.56

1420.26

3667.51

16.20

41.83

1.51

3.89

0.44

1.15

0.001

0.003

0.01

0.01

0.05

0.13

0.02

0.0000001

1475

13867

54.80

25094

192861

383

386443

843.19

878.983

20.87

7.89

13.23%

84%

2.22

4.85

458.40

1000.19

42.16

91.99

1841.84

4018.75

24.90

54.33

1.10

2.41

0.48

1.05

0.013

0.029

0.01

0.03

0.21

0.45

0.12

0.0000003

1730

15946

65.36

29280

190753

349

474705

846.19

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

-

-

-

-

0.01

0.00000002

2140

20429

74.82

46086

179449

287
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* Преки емисии на СО  - емисиите, получени при декарбонизацията на суровините и изгарянето на горивата при 

производството на циментов клинкер

** Непреки емисии на СО  - емисиите, освободени в атмосферата от горивните инсталации, произвели електрическата 

енергия, използвана от циментовия завод. Данните за емисииите на СО  на горивните инсталации са средни за страната.

КАТЕГОРИЯ ПОКАЗАТЕЛ

Природни 
ресурси

Влияние върху 
региона

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, TДж

Общо консумация на вода, м  

Рециклирани отпадъчни материали, т

Действащи кариери в райони с богато биоразнообразие, бр.

Действащи кариери с планове за управление на 

биоразнообразието, бр.

* Данните за „Златна Панега Бетон’’ ЕООД са за периода 2012 - 2016 г.** Данните за „ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия’’ EАД 

са за периода 2013 - 2016 г.

2

2

2

2

2

3

3

Преглед на екологичното представяне „ТИТАН България’’

2

2011 2012 2013 2014 2015 20162010

425515

866.052

863.875

5.37

1.98

8.04%

80%

6.76

13.76

820.87

1670.73

37.44

76.20

1398.82

2847.02

34.24

69.69

4.56

9.27

0.57

1.15

0.001

0.001

0.01

0.02

0.09

0.19

0.09

0.0000002

1828

3658

69.32

31070

322439

523

2011 2012 2013 2014 2015

697225

253406

1994

232

241529

1071

1

0

837372

263259

2386

253

292240

597

1

0

584347

236947

1582

204

239636

1023

1

1

676610

326859

1730

242

221921

410

1

1

898466

332388

2140

278

211289

6767

1

1

2016

885543

286253

2104

76.09

191679

2698.77

1

1

2010

800732

327397

2103

69.94

322439

565

1

0

462871

822.00

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

0.00

0.000000005

2104

22739

73.05

44998

156771

293



78ПРИЛОЖЕНИЯ         

Българска асоциация на циментовата индустрия (от 2007 г.)

Bulgarian Association of Cement Industry (since 2007) www.bacibg.org

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

Bulgarian Association of Aggregates Producers (since 2009) www.bapim.org

Американска търговска камара (от 2010 г.)

American Chamber of Commerce and Industry (since 2010) www.amcham.bg

Гръцки бизнес съвет в България (от 2010 г.)

Hellenic Business Council in Bulgaria (since 2010) www.hbcbg.com

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

Bulgarian Federation of Industrial Energy Consumers (since 2013) www.bfiec.org

Българска минно-геоложка камара (от 2015 г.)

Bulgarian Chamber of Mining and Geology (since 2015) www.bmgk-bg.org 

„Златна Панега Цимент” АД членува в следните 

организации, представени в България:

На ниво Група ТИТАН си сътрудничи 

със световни организации като:

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
И СЪТРУДНИЧЕСТВА    

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





За изготвянето на този доклад принос имат всички отдели на „Златна Панега Цимент’’ АД.

Благодарим на нашите служители, партньори и експерти, които допринесоха за 

съставянето му и предоставиха препоръки в процеса на подобряването му.

Снимките в Интегриран годишен доклад 2016 са от комуникационния архив на компанията. 



„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 


