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През 2018 г. Групата ТИТАН стартира ясен процес по преструктуриране на целия набор от ключови 

показатели за ефективност в следните области: Екологично представяне, социално представяне и 

създаване на стойност. Тези ключови показатели за ефективност покриват разкриваната информация 

за спазването от страна на Групата на Десетте принципа на Глобалния договор на ООН (UN Global 

Compact) и установените стандарти за отчитане съгласно секторните ангажименти на ТИТАН 

(WBCSD/CSI). Ключовите показатели за ефективност са подходящите параметри за нефинансовото 

представяне на компанията, както на ниво Група, така и на ниво Бизнес единица. ТИТАН публикува 

интегрирания годишен доклад на Групата за 2018 г., включващ тези ключови показатели за 

ефективност, под формата на „Индекс от показатели’’, прилагайки гореизложеното по принцип и на 

практика.

Настоящият доклад представя финансовите и нефинансови резултати на всички операции на Групата 

ТИТАН в България, към които се реферира чрез общото наименование ТИТАН България, което включва 

„Златна Панега Цимент’’ АД (юридическото лице, извършващо нашите циментови и бетонови 

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

Ко’’ ЕООД, „ГАЕА’’ ЕАД). В доклада наименованието ТИТАН България се използва, когато се 

оповестяват общи данни за дружествата, а в случаите, когато наименование на дъщерно дружество е 

изрично посочено, съответните цифри и данни се отнасят конкретно за това дружество. Основното 

съдържание на доклада включва цялостно представяне на дейностите на ТИТАН България, цели и 

постижения, количествени данни и финансова информация за 2018 г.

Ние следваме два ръководни и информационни документа (Терминологичен речник и Насоки за 

устойчивост, издание 2017), разработени от Групата ТИТАН, които включват основните условия и 

дефиниции за нефинансово отчитане. Тези документи формират основата за изчисляване на 

показателите за социално и екологично представяне, които са част от „Индекса от показатели’’ на 

Групата ТИТАН и са включени в нашите практики за отчитане в настоящия доклад.

Нефинансовите данни в Интегриран доклад 2018 са независимо верифицирани за съответствието им 

с критериите и принципите на Глобалния договор на ООН (UN Global Compact Communication on 

Progress). Одитът изразява ограничено уверение, че публикуваните данни и показатели за 

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

съответствие с приложимите секторни насоки и протоколи на Инициативата за устойчиво развитие на 

циментовата индустрия (CSI), функционираща в рамките на Световния бизнес съвет за устойчиво 

развитие (WBCSD).

Този доклад е петият Интегриран годишен доклад на ТИТАН България. В доклада се ползват структурни 

характеристики от насоките на Международния съвет за интегрирано докладване (IIRC) така, че да е 

разбираем за заинтересованите ни страни по начин, който дава цялостен поглед върху нашата 

работа и резултати през 2018 г. Докладът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

Възможността за хармонизиране с Групата бе възприета от ТИТАН България при публикуването на 

Интегрирания годишен доклад за 2018 г.: С въвеждането на системата от ключови показатели за 

ефективност на местно ниво (Бизнес единица) в рамките на тазгодишния доклад, ТИТАН България 

активно прилага стандартите за отчитане на Групата ТИТАН в съответствие със секторния подход към 

Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI), който също съответства на 

специфични показатели в рамките на Целите за устойчиво развитие на Глобалния договор на ООН 

(UNGC). Тази стъпка е важна, тъй като работи в посока на укрепване на принципите и стандартите за 

докладване на ниво Бизнес единица, като същевременно осигурява последователна история от 3 

години за екологичните и социалните показатели и използва най-добре стандартите и 

„инструментите’’, предоставени от Групата.

За контакти и допълнителна информация: integratedreport@TITAN.bg

Докладът може да бъде намерен в PDF формат на адрес: www.integratedreport2018.titan.bg
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За мен е изключително удоволствие да споделя с вас втория одитиран Интегриран годишен 
доклад на ТИТАН България. За втора поредна година, осигурявайки едно по-високо ниво на 
прозрачност чрез верификация от трета страна, ние в ТИТАН България ясно потвърждаваме 
ангажимента си да предоставяме информация за цялостното представяне на компанията на 
нашите заинтересовани страни по прозрачен и всеобхватен начин.

Следвайки разбирането си за осъществяване на бизнеса чрез създаване на стойност за всички, 
в „Златна Панега Цимент“ АД, ние останахме посветени и на дългосрочния си ангажимент към 
Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. През 2018 г. въз основа на прегледа и оценката 
на съществените за нашия бизнес и заинтересовани страни фактори от предходната година, 
тяхната актуализация и привеждането им в съответствие с Глобалните цели,  ние създадохме 
план за действие към нашата стратегия за устойчиво развитие за периода 2019 - 2021 г., който ни 
позволява да подобрим нашия бизнес, както във финансово, така и в екологично, социално и 
управленско отношение.

През 2018 г. компанията отбеляза ръст на финансовите си резултати. Растежът в търсенето на 
цимент в страната доведе до 8.1% ръст на приходите ни, EBITDA се повиши с 85% спрямо 2017 г. и 
достигна 7.25 милиона Евро.

Уважаеми колеги и партньори,

ПОСЛАНИЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
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Нашите служители са ключов елемент за бъдещето на компанията. Ние продължаваме да им предоставяме равни възможности за професионално 
и личностно израстване, насърчавайки разнообразието на работното място като част от нашата корпоративна култура. Като предпочитан 
работодател, ние инвестираме в привличането на млади служители, които да допълнят ценния опит на дългогодишните членове на екипа. През 2018 
г., засилвайки сътрудничеството си с академичните среди, компанията даде възможност на млади талантливи хора да се запознаят с процесите и 
дейностите в реална работна среда чрез посещения в завода и студентски стажове.

Осигуряването на здравословна и безопасна работна среда е повече от приоритет за нашия бизнес - то е неразделна част от нашите ценности. 
Поради тази причина насочваме непрекъснатите си усилия към предотвратяване на сериозни инциденти, като постоянно укрепваме културата на 
безопасност във всички сфери на дейност в компанията. През 2018 г. продължихме да обучаваме нашите служители и изпълнители по различни 
теми, свързани със здравето и безопасността, редовно проверявайки работната среда, оценявайки рисковете и предприемайки превантивни 
действия.

Нашата решимост да споделяме стойност и да подкрепяме устойчивото развитие на местните общности остава непроменена. Ние 
продължаваме да укрепваме и разширяваме дългосрочното си партньорство с Фондация „Заедно в час”, благодарение на което основното 
образование в селата по поречието на река Златна Панега бележи значително подобрение. Към края на 2018 г. над 20 нови учители работят с над 
600 ученици от семейства с нисък социално-икономически статус, фокусирайки усилията си върху мотивацията, функционалната грамотност и 
проактивността на учениците и постигайки изключителни резултати. В допълнение, различните инициативи, организирани от нашия отдел Екология и 
насочени към повишаване на екологичното съзнане сред младите хора, са най-сигурният и най-устойчив подход за поддържане на грижата за 
природата и запазване красотата на региона.

През 2018 г. ние продължихме да намаляваме екологичния отпечатък, смекчавайки климатичните промен и опазвайки качеството на водата в 
съответствие с целите за устойчивост на Групата ТИТАН до 2030 г. Екологичното представяне на компанията премина под знака на възвръщане на 
стабилните позиции и реализиране на нови технически решения за увеличаване на дела на алтернативните суровини в горивния микс. През 2018 г. 
използването на алтернативни горива достигна най-добрите си нива по отношение на качеството на инженерното гориво, оптимизирането на 
разходите и намаляването на емисиите на СО  .

На последно, но не и по важност място, осъзнаваме, че силата на всяка компания да преодолява трудностите и да вдъхновява, независимо от 
предизвикателствата на времето, идва с управление, в основата на което са заложени прозрачността и етиката. Основните ценности, които 
ръководят нашия професионален живот - уважение и справедливост, открит диалог, лична отговорност, отвореност към промяната, ангажираност 
към работата с акцент върху здравето и безопасността, са заложени в Етичния кодекс и политиките на Групата ТИТАН.

Съзнаваме, че живеем във време на трансформация, когато обществото и индустрията трябва адекватно да реагират на екологичните, 
социалните и икономическите проблеми. Уверени сме, че всички ние, с подкрепата на нашите партньори, ще се справим с предизвикателствата и 
ще продължим да предоставяме стойност на всички наши заинтересовани страни, като развиваме компанията по устойчив начин.

2

Адамантиос Францис

Изпълнителен Директор

ТИТАН България
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ГРУПАТА ТИТАН 

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

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

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

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

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

САЩ 

Циментови заводи

1 Роаноук – Вирджиния 

2 Пенсуко – Флорида 

Гърция 

Циментови заводи

1 Солун 

2 Камари 

3 Патра 

САЩ 

Циментов завод

1 Кисере 

Бразилия 

Бразилия (джойнт венчър)
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Egypt
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Северна Македония

Албания 

Косово 

Сърбия

България 
Циментови заводи

1 Косерич – Сърбия

2 Златна Панега – България 

3 Шар – Косово 

4 Северна Македония

5 Антеа – Албания 

Турция 

Източно Средиземноморие 

Циментов завод

1 Александрия 

2 Бени Суеф 

Циментов завод 

1 Токат 

Турция 

Югоизточна Европа 

Египет

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 



София

Пловдив

Стара Загора

Велико Търново 
Златна 
Панега 

Русе 

Пазарджик

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ПРАВИМ

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

цимент в България. Компанията има бетонови възли в четири града и съвместно с други компании разполага с 12 

кариери за добив на пясък, чакъл и трошен камък. Ние сме един от пионерите в използването на алтернативни горива в 

Групата ТИТАН. Нашият успех се дължи на използването на най-добрата съществуваща производствена технология и 

ноу-хау. 

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

Историята на производството на цимент в България започва през 1907 г. с откриването на малка семейна фабрика на 

територията на с. Златна Панега. През 1966 г. на мястото на малката фабрика се изгражда завод „Златна Панега 

Цимент” с пет нови линии за производство на цимент. В резултат на държавната приватизационна политика през 1998 г. 

„Хайделберг Цимент” придобива собствеността на компанията. През 2004 г. компанията става собственост на 

световния производител на строителни материали „ТИТАН Цимент” АД и се присъединява към Групата ТИТАН под името 

„Златна Панега Цимент” АД.

„Златна Панега Цимент“ АД е 

юридическото лице, ръководещо 

нашите циментови операции. В 

циментовия завод в с. Златна Панега 

натрошаваме, смиламе и изпичаме 

суровите материали в две пещи, за 

да произведем циментов клинкер, 

който впоследствие се смила и 

с м е с в а  с  д о б а в к и  з а 

производството на цимент. На 

територията на завода дъщерното 

дружество „ГАЕА“ ЕАД оперира 

инсталация за производство на 

инженерно гориво ,  което  се 

използва като алтернативно гориво в 

пещите. 

Циментов завод

„Кариери за чакъл и  пясък  – 

България” („КЧПБ“) ЕАД е 100% 

дъщерно дружество на „Златна 

П а н е г а  Ц и м е н т ”  А Д ,  к о е т о 

съвместно с други дружества 

извършва дейността си в 12 кариери 

за добив на пясък, чакъл и трошен 

камък. Компанията самостоятелно 

притежава разрешително за добив 

на чакъл и пясък от река Дунав в 

община Пиргово. „Дубал Ве и Ко“ 

ЕООД, 100% дъщерно дружество на 

„КЧПБ“ ЕАД, притежава и управлява 

пристанище в гр. Русе. 

Кариери за инертни материали 

„Златна Панега Цимент” АД – 

Дирекция „Бетонови операции“ 

(предишна „Златна Панега Бетон“ 

ЕООД) управлява 8 производствени 

бази в София, Пловдив, Велико 

Търново и Стара Загора, както и 

е д н а  п р и о б е к т о в а  м о б и л н а 

инсталация.  

Бетонови възли
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2018 
АКЦЕНТИ

ОБОРОТ

90 535 хил. лв. 
ОБЩО АКТИВИ  

164 195 хил. лв.  

EBITDA 

14 174 хил. лв. 
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЦИ

2 754 хил. лв. 

КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ

6 632 хил. лв. 

СЛУЖИТЕЛИ 
(пряко наети към 31.12.2018)

273

08СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 



09

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ – НАШИТЕ РЪКОВОДНИ 
ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И УСПЕХИ

ОБЩАТА НИ ВИЗИЯ

Да бъдем един от най-отговорните производители на строителни материали 

в икономическо, екологично и социално отношение.

РЪКОВОДНАТА НИ ЦЕЛ

Да комбинираме успешно предприемаческия дух и оперативното съвършенство 

по отношение на хората, обществото и околната среда.

ПОСТОЯННО РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА 

НА КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

структурата и организацията на 

работа чрез инвестиране в активи и 

приложение на нови методи и 

процеси, като целта е да се

утвърди конкурентната позиция на  

компанията на българския пазар.

ТИТАН България се стреми към 

постоянно оптимизиране на 

техническото оборудване,

Компанията вярва, че стремежите към 

финансова стабилност са обвързани 

с устойчивото развитие. Дейността на 

циментовия завод в с. Златна Панега 

допринася за подобряване на 

стандарта на живот в региона. 

Фирмата подкрепя редица 

екологични, социални и културни 

инициативи.

ПОСТОЯНЕН СТРЕМЕЖ КЪМ 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

За да постигнем тази цел, ние се фокусираме върху 

четири стратегически приоритета:

ФОКУС ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И 

ПОЛИТИКА ЗА КОРПОРАТИВНА

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (КСО)

Развиваме се и се стремим към 

постоянно подобряване на 

отношенията с всички заинтересовани 

страни, базирайки се на взаимно 

уважение и разбиране. В рамките на 

Групата ТИТАН се споделят най-добри 

практики, за да се подобрят уменията 

и ефективността за постигане на 

стратегическите приоритети на 

отделните компании.

ВЕРТИКАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО

ТИТАН България се стреми да 

разширява Дейността си в други 

области от продуктовата верига на 

цимента,преследвайки по-добро 

обслужване на клиентите на 

компанията и достъп до нови 

възможности за генериране на 

приходи.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
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КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ

Нашите ценности са в ядрото на това, което сме. Те са в основата на растежа и 

успехите ни.

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

сътрудничество, като същевременно насърчаваме личната отговорност за 

постигането на общата цел. В същото време ние държим на взаимното доверие и 

уважение помежду си.

Почтеност

Етични бизнес практики

П розрачност

О творена комуникация 

Ноу-хау

Повишаване на нашата база от знания

Професионализъм във всяка дейност

Съвършенство в ключовите компетенции

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

Стойност за 
клиента

Предвиждане и удовлетворяване 

нуждите на клиента

Иновативни решения

Висококачествени продукти и услуги

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 



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

Удовлетворяваме нуждата от 

безопасни, издръжливи и 

устойчиви сгради чрез нашите 

продукти.

1. Продукти 2. Алтернативни горива

Допринасяме за запазването на 

природните ресурси като 

използваме алтернативни горива 

и алтернативни суровини.   

3. Екологични дейности

Изпълняваме ангажимента си да 

намалим екологичния отпечатък, 

като отделяме специално 

внимание на емисиите на СО  , 

подобрявайки процесите и 

инвестициите. 

6 632 хил. лв.  
в инвестиции за бъдещ растеж

 

за местни и международни доставчици

на служители за заплати, социални 

осигуровки и др.

8 846 хил. лв.  

79 357 хил. лв.

2

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
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4. Нашите служители

Осигуряваме здравословна и 

безопасна работна среда и 

насърчаваме ученето през целия 

живот чрез непрекъснати 

обучения.

Допринасяме значително за местните общности, като 

подкрепяме тяхното устойчиво развитие, изграждаме 

сътрудничества и разработваме и инвестираме в 

програми, насочени към най-съществените въпроси в 

нашия регион на действие.

5. Общности 

2 048 хил. лв.  
за подобрения в опазване на околната 

среда и безопасността 

за данъци

за дарения
144 хил. лв.

6 622 хил. лв. 

Създадената стойност допринася за 

осъществяването на следните Цели за устойчиво 

развитие на ООН 2030

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

възобновяема
енергия

добро
здраве

партньорства
за целите

устойчиви градове 
и общности

индустрия, иновация 
и инфраструктура

сигурна работа
и икономически
растеж

качествено
образование



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

заинтересованите страни по въпроси, свързани с прозрачността, 

корпоративната отговорност и устойчивото развитие.

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

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

устойчиво развитие на ООН до 2030 г.

sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Заедно с 50 други водещи компании ТИТАН подписа Европейския пакт за 

младежта, с което започнахме сътрудничество за ускоряване на нашите усилия 

да предоставим възможности за трудова заетост и да преодолеем проблема с 

липсата на умения сред младежта чрез дейностите, които извършваме.

csreurope.org/pactforyouth

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

присъединява към Глобалния договор на ООН и прилага 10 универсални 

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

антикорупцията. Групата ТИТАН подкрепя и координира инициативи и дейности в 

контекста на инициативите на ООН за човешки права и антикорупция.

· Емисии във въздуха

· Изменение на климата

· Горива и сурови материали

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: 

· Здраве и безопасност

·  Биоразнообразие

·  Устойчивост на бетона

·  Води

·  Устойчива верига за доставки

НАШАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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Подробна информация за нашите сътрудничества на глобално ниво може да намерите в Доклада за 2018 г. на Групатата ТИТАН: 

https://integratedreport2018.titan.gr

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

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

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

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

изправя. 

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

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

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

НАШИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ – ЗАЕДНО 
ПОСТИГАМЕ УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

СЪТРУДНИЧЕСТВА НА ГЛОБАЛНО НИВО

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 



Основни заинтересовани 
страни от TИТАН България:

Служители

Клиенти

Бизнес партньори и доставчици

Местни общности

Инвеститори

Общество

Регулаторни органи, местна 

администрация и правителства

Търсим обратна връзка от 
ключови заинтересовани 
страни чрез:

Лични срещи

Oнлайн проучвания

Въпросници за обратна връзка

Посещения на място

Тематични форуми
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СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

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

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

ТИТАН България се опитваме да приложим следния процес на сътрудничество със заинтересованите страни, като 

поемаме отговорност за всички хора, които работят в компанията и/или живеят в района на производство.

Нашият 

модел за 

сътрудничество

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 



Таблицата илюстрира най-значимите фактори за ТИТАН България и нашите заинтересовани страни, които обновихме в 

процеса на преразглеждане на тяхната същественост през 2017 г. и съответстващите им Цели за устойчиво развитие 

на ООН.

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

съществените въпроси става все по-важно при разработването на последователна и всеобхватна стратегия за 

устойчиво развитие. Съществена стъпка в непрекъснатото усъвършенстване на тази стратегия е процесът на оценка 

на значимите въпроси за Групата ТИТАН и техните заинтересовани страни. Привеждането в съответствие на 

приоритетите на компанията с нуждите на заинтересованите страни гарантира прилагането на приобщаваща и 

последователна стратегия за устойчивостта на Групата.

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

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

основни заинтересовани страни. През 2015 г. започнахме да утвърждаваме стратегическите си цели и приоритети 

чрез извършване на оценка на съществеността 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. 

КЛИЕНТИ / ПРОДУКТИИКОНОМИЧЕСКА 

СОЦИАЛНА 

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН 
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С ФОКУС ВЪРХУ ЗНАЧИМИТЕ ФАКТОРИ ЗА НАШИЯ 
БИЗНЕС И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

СЪЩЕСТВЕН ВЪПРОС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

КЛИЕНТИ / ИНВЕСТИТОРИ

БЕЗОПАСНОСТ

СЛУЖИТЕЛИ / 

ДОСТАВЧИЦИ / 

МЕСТНА ОБЩНОСТ

ЗДРАВЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ

СЛУЖИТЕЛИ / 

МЕСТНА ОБЩНОСТ / 

ИНВЕСТИТОРИ

МЕСТНА ОБЩНОСТ / 

СЛУЖИТЕЛИ / 

ИНВЕСТИТОРИ

ЕКОЛОГИЧНА 

ЕНЕРГИЯ / КЛИМАТ

ОБЩЕСТВО / 

ИНВЕСТИТОРИ / 

ДОСТАВЧИЦИ

СУРОВИНИ / ВОДИ

СЛУЖИТЕЛИ / 

ИНВЕСТИТОРИ / 

МЕСТНА ОБЩНОСТ

УПРАВЛЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ, 

ПРОЗРАЧНОСТ И ЕТИКА

ИНВЕСТИТОРИ / 

СЛУЖИТЕЛИ / 

МЕСТНА ОБЩНОСТ 

Като следваща стъпка в модела на сътрудничество със заинтересованите страни, а именно развитието на стратегия, 

базирана на съществените въпроси, през 2018 г. Комитетът по Корпоративна социална отговорност на ТИТАН България 

избра отнасящите се към нашата дейност подцели на Целите за устойчиво развитие на ООН и определи инициативи и 

проекти на компанията, които допринасят за тяхното постигане. Произтеклият от този процес План за действие на 

компанията за периода 2019 – 2021 е изобразен в графиката по-долу.

КАТЕГОРИЯ 

СЛУЖИТЕЛИ / 

ДОСТАВЧИЦИ / 

МЕСТНА ОБЩНОСТ

качествено
образование

сигурна работа
и икономически
растеж

партньорства
за целите

отговорно
потребление

партньорства
за целите

партньорства
за целите

живот 
на земята

отговорно
потребление

възобновяема
енергия

борба с 
климатичните
промени

чиста вода и
санитарно-
хигиенни условия

добро
здраве

партньорства
за целите

качествено
образование

добро
здраве

партньорства
за целите

качествено
образование

качествено
образование

сигурна работа
и икономически
растеж

качествено
образование

индустрия, иновация 
и инфраструктура

партньорства
за целите

партньорства
за целите

устойчиви градове 
и общности

живот 
на земята

сигурна работа
и икономически
растеж

индустрия, иновация 
и инфраструктура

отговорно
потребление

партньорства
за целите

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
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По-нататъшното съдържание на този доклад е структурирано по отношение на нашите резултати през 2018 г. в посочените по-

горе четири категории (икономическа, социална, екологична и управление) в съответствие с нашия напредък по съществените 

въпроси и Целите за устойчиво развитие на ООН.

ТИТАН България разглежда обратната връзка от ключовите заинтересовани страни относно формулираните проектни 

инициативи и дейности, описани в горната таблица, като значима следваща стъпка в стратегията за устойчиво развитие на 

компанията. Следва определянето на конкретни индикатори за измерване на ефекта от съответните дейности и приноса им към 

постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

ПРИЛОЖИМИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ ЗА ТИТАН БЪЛГАРИЯ

СЪЩЕСТВЕН 

ВЪПРОС
ЦЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

НА ООН

ПРОЕКТИ / ДЕЙНОСТИ НА ТИТАН 

БЪЛГАРИЯ

Социална
Здраве
Безопасност

3. Добро здраве - Осигуряване 
на здравословен начин на 
живот и стимулиране на 
благосъстоянието за всички 
във всички възрасти

3.4. До 2030 г. намаляване с една трета преждевременната 
смъртност от незаразни болести чрез профилактика и лечение 
и насърчаване на психичното здраве и благосъстояние

3.6 До 2020 г. намаляване наполовина на броя на смъртните 
случаи и нараняванията в световен мащаб от пътнотранспортни 
произшествия 

3.9 До 2030 г. значително намаляване броя на смъртните случаи 
и болести от опасни химикали и замърсяване на въздуха, 
водата и почвата

Социалнa
Управление

Управление на 
човешките ресурси
Здраве
Безопасност
Устойчиви общности
Управление, 
прозрачност и етика

4. Качествено образование - 
Осигуряване на приобщаващо 
и равностойно качествено 
образование и стимулиране 
на възможностите за учене на 
всички през целия живот

4.1 До 2030 г. да се гарантира, че всички момичета и момчета 
завършват безплатно, справедливо и качествено основно и 
средно образование, което води до подходящи и ефективни 
резултати от обучението 

4.4 До 2030 г. значително да се увеличи броят на младежите и 
възрастните, които имат съответните умения, включително 
технически и професионални умения, за заетост, достойни 
работни места и предприемачество

P1 Партньорски проект с Фондация "Заедно в час"

P2.2 Образователни стипендии и стажове 

P3 Обучение и образование на служителите          

P2.1 Активна подкрепа за инициативи в страната, 
насърчаващи Европейския пакт за младежта 

P2 Европейски пакт за младежта

Екологична Суровини / Води

6. Чиста вода и санирано-
хигиенни условия - Осигуряване 
на достъпност и устойчиво 
стопанисване на 
водоснабдяването и 
канализацията за всички

6.6 До 2020 г. защита и възстановяване на свързани с водата 
екосистеми, включително планини , гори, влажни зони, реки, 
водоносни хоризонти и езера 6.б Подкрепа и засилване на участието 
на местните общности в подобряването управлението на водата и 
канализацията

6.3 До 2030 г. подобряване качеството на водата чрез намаляване на 
замърсяването, елиминиране на изхвърлянето и минимизиране на 
отделянето на опасни химикали и материали, намаляване наполовина 
на съотношението на необработените отпадъчни води и значително 
увеличаване на рециклирането и безопасната повторна употреба в 
световен мащаб P3 Повишаване на осведомеността за околната среда 

P2 Създаване на План за управление на 
биоразнообразието за всички кариери 

P1 Подобрения в използването на водата в 
производствените обекти на “Златна Панега Цимент” АД

Екологична Енергия / Климат

7. Възобновяема енергия - 
Гарантиране на достъп до 
финансово достъпна, надеждна, 
устойчива и съвременна 
енергия за всички

7.3 Удвояване на световния темп на подобрение на 
енергийната ефективност до 2030 г.

7.2 До 2030 г. значително увеличаване на дела на 
възобновяемата енергия в световния енергиен микс 

P1 Увеличаване на енергийната ефективност и / или 
проучване на възможностите за инвестиции във 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Икономическа
Социална
Управление

Устойчиви общности
Клиенти / Продукти 
Управление на 
човешките ресурси
Управление, 
прозрачност и етика

8. Сигурна работа и 
икономически растеж - 
Насърчаване на постоянен, 
приобщаващ и устойчив 
икономически растеж, пълна 
и продуктивна заетост и 
достоен труд за всички

8.1 Поддържане на икономическия растеж на глава от 
населението в съответствие с националните обстоятелства и 
по-специално най-малко 7% ръст на брутния вътрешен продукт 
годишно в най-слабо развитите страни 

8.4 Прогресивно подобряване през 2030 г. на глобалната 
ефективност на ресурсите в потреблението и производството 
и стремеж за отцепване на икономическия растеж от 
влошаването на околната среда в съответствие с 10-
годишната рамка на програмите за устойчиво потребление и 
производство, с водеща роля на развитите страни 

8.5 До 2030 г. постигане на пълна и продуктивна заетост и 
достоен труд за всички жени и мъже, включително за младите 
хора и лицата с увреждания и равно заплащане за работа с 
еднаква стойност 

8.6 До 2020 г. значително намаляване на дела на младежите, 
които не са ангажирани в работа, образование или обучение

8.8 Защита на трудовите права и насърчаване на безопасна и 
сигурна работна среда за всички работници, включително 
работниците мигранти, по-специално жените мигранти и тези 
с несигурна заетост

P2 Европейски пакт за младежта 

P4 Укрепване на културата за здраве и безопасност в 
рамките на компанията

P1 Справедлива и конкурентна политика за 
компенсации 

P3 Партньорски проект с Фондация "Заедно в час"

Икономическа
Социална
Управление

Клиенти / Продукти 
Устойчиви общности

9. Индустрия, иновация и 
инфраструктура - Изграждане 
на устойчива инфраструктура, 
насърчаване на приобщаваща 
и устойчива индустриализация 
и насърчаване на иновациите

9.4 До 2030 г. модернизиране на инфраструктурата и модернизиране 
на индустрията за да станат те устойчиви, с повишена ефективност в 
използването на ресурси и по-голямо възприемане на чисти и 
екологично чисти технологии и индустриални процеси, като всички 
страни предприемат действия в съответствие със съответните им 
възможности

9.1 Разработване на качествена, надеждна, издръжлива и устойчива 
инфраструктура, включително регионална и трансгранична 
инфраструктура, за да се подпомогне икономическото развитие и 
благополучието на човека, с акцент върху достъпния и равностоен 
достъп за всички 

(Използване на алтернативни горива и алтернативни 
суровини)

P1 Устойчиви продукти 

P2 Инвестиции за намаляване на емисиите на CO2

Социална Устойчиви общности

11. Устойчиви градове и 
общности - Трансформиране 
на градовете и населените 
места в приобщаващи, 
безопасни, стабилни и 
устойчиви центрове

11.2 До 2030 г. осигуряване на достъп до безопасни, достъпни и на 
достъпни цени, устойчиви транспортни системи за всички, 
подобрявайки безопасността по пътищата, по-специално чрез 
разширяване на обществения транспорт , със специално внимание 
към нуждите на хората в уязвими ситуации, жените, децата, хората с 
увреждания и възрастните хора                                                                                                             

11.1 До 2030 г. осигуряване на достъп на всички до адекватни, 
безопасни и достъпни жилища и основни услуги и благоустройство 
на бедните квартали 

P1 Дарения на цимент и бетон, които осигуряват достъп 
до жилища и устойчива транспортна система на хората 
в нужда                                                                                               

Екологична Енергия / Климат

13. Борба с климатичните 
промени  - Предприемане на 
спешни действия за борба с
 климатичните промени и 
въздействието им

13.1 Укрепване на издръжливостта и капацитета за адаптиране към 
опасностите, свързани с климата и природните бедствия във всички 
страни

13.3 Подобряване на образованието, повишаването на 
осведомеността и човешкия и институционален капацитет за 
смекчаване на изменението на климата, адаптиране, намаляване 
на въздействието и ранно предупреждение

P1 Минимизиране на емисиите на CO2 чрез 
увеличаване на използването на алтернативни горива и 
алтернативни суровини

      

P2 Повишаване на осведомеността за околната среда 

Суровини / Води

15. Живот на земята - Запазване, 
възстановяване и стимулиране на 
устойчивото ползване на сухоземните 
екосистеми, устойчиво стопанисване 
на горите, борба с опустиняването и 
преустановяване на деградацията на 
почвата и пристъпване към 
регенерирането ѝ, както и прекъсване 
на загубата на биоразнообразието

P1 Разработване и прилагане на планове за управление 
на биоразнообразието за всички операции в защитени 
зони и райони с висока стойност на 
биоразнообразието                                                                                                                  

Управление 
Управление, 
прозрачност и етика

16. Мир и справедливост - 
Насърчаване на мирни и 
приобщаващи общества за 
устойчиво развитие, осигуряване 
на достъп до правосъдие за 
всеки и изграждане на ефективни, 
отговорни и приобщаващи 
институции на всички нива

P1 Продължаване на сътрудничеството с инициативата 
на Глобалния договор на ООН 

P3 Етичен кодекс на Групата ТИТАН

P2 Прилагане на политиката на Групата ТИТАН за борба 
с подкупите и корупцията

P4 Политика за конфликт на интереси

17. Партньорства за целите - 
Укрепване на средствата за 
изпълнение и обновяване на 
глобалното партньорство за 
устойчиво развитие

17.14 Увеличаване на съгласуваността на политиките за 
устойчиво развитие

P1 Подкрепа за разработването на различни държавни 
политики в сферата на устойчивото развитие, 
осигурявайки позиция на индустрията и способността 
на частния сектор да допринася за устойчивото 
развитие

КАТЕГОРИЯ 

добро
здраве

качествено
образование

сигурна работа
и икономически
растеж

индустрия, иновация 
и инфраструктура

устойчиви градове 
и общности

партньорства
за целите

живот 
на земята

възобновяема
енергия

борба с 
климатичните
промени

чиста вода и
санитарно-
хигиенни условия

Екологична

P3.1 Обучения по безопасност в местните училища

P1 Укрепване на културата за здраве и безопасност в рамките на 
компанията 

P1.1 Намаляване до минимум на източниците на прахови частици в 
атмосферата и тяхното въздействие върху работните места и околната 
среда 

P2 Проект за благосъстояние 

P2.1 Разработване на специфична програма за справяне със 
съответните болести сред служителите (високо кръвно налягане, ...)              

P3 Повишаване на осведомеността относно здравето и безопасността в 
местните общности 

15.4 До 2030 г. да се гарантира опазването на планинските екосистеми, 
включително тяхното биоразнообразие, за да се увеличи способността им 
да осигуряват ползи, които са от съществено значение за устойчивото 
развитие 

15.1 До 2020 г. да се гарантира опазването, възстановяването и 
устойчивото използване на сухоземните и вътрешно-сладководните 
екосистеми и техните услуги, по-специално горите, влажните зони, 
планините и сухите зони, в съответствие със задълженията по 
международните споразумения 

16.5 Значително намаляване на корупцията и подкупите във всичките им 
форми16.6 Разработване на ефективни, отговорни и прозрачни 
институции на всички нива16.7 Гарантиране на отзивчиво, приобщаващо, 
активно и представително вземане на решения на всички нива

16.3 Насърчаване на върховенството на закона на национално и 
международно ниво и гарантиране на равен достъп до правосъдие за 
всички

16.10 Гарантиране на обществен достъп до информацията и защита на 
основните свободи в съответствие с националното законодателство и 
международните споразумения

16.b Насърчаване и прилагане на недискриминационни закони и 
политики за устойчиво развитие

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
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ФИНАНСОВО ПРЕДСТАВЯНЕ

Възвръщаемост на инвестирания капитал

Индекс Изчисления (формула) 2017 2018

Печалба след данъци / средно инвестиран капитал 0.4%

Възвръщаемост на капитала

Съотношение нетен дълг / EBITDA

Печалба на акция

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

Нетен дълг / EBITDA

Нетна печалба на акция (в лв.)

0.5%

2.4

0.02

- 4.35%

- 4.2%

3.7

- 0.21

2016

Безработицата спадна за поредна година и достигна рекордно ниските нива от 6.1%,  а средната работна заплата нарасна с 

9.5% спрямо 2017 г. 

През 2018 г. реалният растеж на БВП достигна 3.1%, като за него допринесе увеличеното крайно потребление в страната.

ОБОБЩЕН ПОГЛЕД КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 г.

По данни на компанията, обемът на продажбите на цимент на българския пазар през 2018 г. е около 2 390 хил. тона, което е с 

около 310 хил. тона в повече спрямо обема на продажби на цимент в страната за 2017 г.

Изпълнението на държавния бюджет за 2018 г. се отличава с по-висок ръст на приходите спрямо разходите, вследствие на по-

големите доходи и разходи на домакинствата. Ръстът на приходите в бюджета спрямо 2017 г. е 12%, а ръстът на разходите е 14.4%. 

За трета поредна година страната е с бюджетен излишък в размер на 0.137  млрд. лв. към края на годината или 0.1% от БВП. 

За втора поредна година публичният дълг намалява спрямо този през предходната година и в края на 2018 г. е 22.8% (25.4% през 

2017 г.).

ОБОБЩЕН ПОГЛЕД КЪМ ПАЗАРА НА ЦИМЕНТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 г.

Към м. декември 2018 г. годишната инфлация достигна 2.8%, като компанията очаква инфлацията да запази ръста си през 2019 г. 

1.58%

1.6%

0.9

0.09

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

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

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

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

самостоятелно юридическо лице. В тази връзка всички финансови и нефинансови показатели за 2017 г. и 2018 г., 

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

сигурна работа
и икономически
растеж

индустрия, иновация 
и инфраструктура

партньорства
за целите
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През 2018 г. „Златна Панега Цимент’’ АД 

отбелязва ръст в обема на продажбите на 

цимент. Продадени са общо 647 хил. тона (566 

хил. тона през 2017 г.), от които 38 хил. тона за 

износ. Освен продадения цимент, компанията 

е реализирала и износ на 33 хил. тона 

клинкер.

Обем на продажби  

„Златна Панега Цимент’’ АД отбелязва ръст от 

8.1% на приходите от продажби спрямо 2017 г. 

Приходи от продажби  
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В резултат на увеличените продажби и 

оптимизираните разходи през 2018 г. , 

компанията отчита печалба в размер на 2 754  

хил. лева (6 945 хил. лева загуба през 2017 г.).

Нетна печалба

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

амортизации също е увеличена и е в размер 

на 14 174 хил. лева (7 657  хил. лева за 2017 г.).

Печалба преди лихви, данъци и 

амортизации (EBITDA)

Нетен дълг 

Вследствие на печалбата за годината и 

оптимизирането на оборотния капитал през 

2018 г., нетният дълг на „Златна Панега Цимент“ 

АД е намален спрямо 2017 г. и е на стойност 

13 418 хил. лева (28 040 хил. лева през 2017 г.).

Не са настъпили събития след 31 декември, 

които да налагат допълнителни корекции 

и/или оповестявания във финансовия отчет на 

компанията за годината, приключваща на 31 

декември 2018 г.

Събития след датата на баланса

2016

7 657
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Продуктите на „Златна Панега Цимент” АД 

осигуряват строителни материали за 

изграждане на инфраструктура и сгради, 

необходими за постигането на благоприятни 

у с л о в и я  з а  р а з в и т и е  н а  б и з н е с а  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.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ
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отговорно
потребление
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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.

Портландцимент с обикновена ранна якост - CEM I 52.5 N

СИВ ЦИМЕНТ  

Предлага се като насипен

Портландцимент с висока ранна якост - CEM I 52.5 R

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 със или без термична обработка. 

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.

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

Предлага се като насипен и в опаковки от 25 кг и 50 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 и 50 кг 

за вътрешен пазар, и опаковки от 40 кг за износ

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.

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

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

Пуцоланов цимент с обикновена ранна якост - CEM IV/A (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 и 50 кг

Предлага се като насипен

Предлага се като насипен

Пуцоланов цимент с обикновена ранна якост - CEM IV/B (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 и 50 кг

Всички типове цимент, произвеждани от „Златна Панега Цимент’’ АД, отговарят изцяло 

на изискванията на стандарт БДС EN 197-1.
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Компанията изпълнява и рецепти на клиенти. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

размразяване.

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

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

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

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

     СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЗА ПОДОВИ ЗАМАЗКИ  

Произвежданата циментова стабилизация отговаря на изискванията на БДС EN 14227-1. Този продукт се използва 

за строителство и поддържане на пътища, летища и други натоварени от трафик площи. 

      ЦИМЕНТОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ 

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

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

С30. 

БЕТОНОВИ ПРОДУКТИ 

НАШИТЕ НОВИ БЕТОНОВИ ПРОДУКТИ 

Нискотермичният бетон бе разработен за 

специалните нужди на две изключително 

изискващи строителни площадки в София 

– небостъргачите Скай Форт (205 м) и 

Златен век (126 м). Значителните по 

размери и дълбочина изискват бетон с 

ниски екзотермични свойства, поради 

опасността от образуване на пукнатини. 

Н о в и я т  б е т о н  е  п р о и з в е д е н  с ъ с 

специално разработен за целта тип 

цимент - CEM III/A 42,5 N-LH. 

НИСКОТЕРМИЧЕН БЕТОН

Изливане на 9000 м  основа 
на небостъргача Скай Форт

3
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Бетон тип C 50/60 е специално разработен за 

изливане със стационарна помпа и устройство 

тип „паяк’’ за нуждите на изграждането на 

небостъргача Скай Форт (205 м). Този бетон е 

предназначен за вертикалните елементи и 

антисеизмичното ядро на сградата. За продукта е 

и з п о л з в а н  ц и м е н т  т и п   C E M  I  5 2 , 5  N  и 

поликарбоксилатна смес. 

БЕТОН С ВИСОКА ЯКОСТ ЗА СТАЦИОНАРНА ПОМПА

Бетон тип C 40/50 се използва за изграждане на 

проект „I Tower” (107 м) на хотел Мариот в София.

БЕТОН С ВИСОКА ЯКОСТ 



През  2018 г., потреблението на цимент в страната отбеляза ръст от около 14%  спрямо предходна година. Този 

резултат бе повлиян най-вече от повишената активност в сградното строителство и по-конкретно в жилищния 

сегмент в по-големите градове, както и от активизирането на инженерното строителство в обществения сектор, 

свързан с националната инфраструктура – изграждане на автомагистрали, обновяване на жп трасета и  

екологични проекти.

През изминалата година един от основните ни приоритети отново беше ангажираността към нашите клиенти и по-

тясното сътрудничество с тях.

Представители на Търговска дирекция ежедневно посещаваха нашите клиенти, собствениците на бетонови възли и 

производителите на бетонови изделия. В тези посещения участваше и сътрудник „Обслужване на клиенти’’, който  ги 

консултираше как да оптимизират рецептурите си за производство, съобразени със спецификата на нашите 

типове насипни цименти.

КЛИЕНТИ

На високо ниво беше и представянето на отдел Логистика, по отношение  извършването на доставки към нашите 

клиенти. Подсигурявана им беше онлайн информация за придвижването на транспортното средство, което им 

доставя цимент, както и данни от процеса на разтоварването му.

При опакованите ни продукти, продължихме с нашата стратегия за продажби на продукти, позиционирани в 

различни ценови сегменти, с цел да удовлетворим в максимална степен  потребителите.

През 2018 г. продължихме успешно нашето сътрудничеството с компании, които изпълняват по-мащабните за 

страната ни инфраструктурни  проекти - автомагистрала Струма, Метрополитен и др.

При консумацията на насипен цимент успяхме да запазим високо ниво в качеството на продуктите и съпътстващата 

услуга по доставките. Получихме висока оценка от нашите партньори, в това число от мултинационални компании, 

представени в страната, като Брамак, Земелрок Щайн+Дизайн, Баумит, Дънди Прешъс Металс и др.

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

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

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ – КЛИЕНТИ 
И ДОСТАВЧИЦИ
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81 постъпили писмени запитвания от страна на фирми за закупуване на цимент. 

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

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

предимства: бързина и точност на доставките, експедитивност и добра логистична организация на процеса за 

изпълнение на заявките за опакован и насипен цимент, което води до надеждност на доставките и спечелено 

доверие, както и създава допълнителна потребителска стойност за клиента.

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

комуникация с всички отдели, коректност, доверие, експедитивност, перфектна организация, добри 

взаимоотношения с клиента, професионализъм и компетентност на персонала.

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

Около 76% от анкетираните оценяват обслужването и контактите със служителите на Търговска дирекция като 

МНОГО ДОБРО, а останалите като ДОБРО. 

52 анкетни карти, попълнени от различни по големина клиенти за районите София, Югозападен, Северен и 

Южен (37% от анкетираните клиенти).

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

ОБОБЩЕНА СТАТИСТИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ ПРЕЗ 2018 Г.



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

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

Кодекса за поведение при възлагане на поръчки на Групата ТИТАН, в който категориите Качество, Надеждност, 

Адаптивност и Местоположение на бизнеса са ключовите критерии за оценка. За да гарантираме избора и 

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

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

трудовите и човешките права и екологичните стандарти и разпоредби.

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

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

необходимия продукт или услуга на търг, като това се включва най-вече дейностите по поддръжка и ремонт, 

почистване, кетъринг. Като всеки отговорен бизнес, ние се стремим тези дейности да са навреме и честно 

заплатени. Освен това при избора на най-приемливата оферта ние даваме приоритет на местните доставчици, 

ако офертите им са приблизително близки до цената, предложена от доставчик, който не работи в района на 

завода в Златна Панега. 

ДОСТАВЧИЦИ

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

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

централизирани.
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БРОЙ ОСНОВНИ 

ДОСТАВЧИЦИ

49 16 32.65% 71

БРОЙ ОСНОВНИ 

МЕСТНИ ДОСТАВЧИЦИ

МЕСТНИ ДОСТАВЧИЦИ % ОБЩ БРОЙ ГОЛЕМИ 

ДОГОВОРИ



СОЦИАЛНО 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ
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ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД
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Здравето и безопасността са съществени въпроси, които засягат ежедневието на нашите служители и 

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

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

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

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

политики. 

партньорства
за целите

добро
здраве

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

причинени от хора, оборудване и околна среда през 2010 г. През 2018 г. са докладвани 120 случая на състояния и 

условия, които биха могли да доведат до инцидент. Всеки от докладваните случаи беше разгледан, разследван, 

а констатираните опасности на работното място бяха комуникирани към служителите и премахнати. От 2014 г. се 

прилага мотивиращ подход за ежемесечно награждаване на участниците, допринесли за премахване на 

рисковете на работната среда чрез включването си в практиката. Към настоящия момент практиката по 

докладване, разследване и отчитане на инциденти без последствия е в процес на въвеждане и в Дирекция 

„Бетонови операции’’. 

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

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

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

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

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

мерки и мероприятия за контрол. Тази процедура беше изцяло ревизирана през 2017 г. През 2018 г. са издадени 6 

697 наряда, от които 2 238 електро наряда.

  

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

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

завода. Предоставяме подходящо предпазно оборудване и контролираме редовното му използване от всички 

служители. Провеждаме ежемесечни проверки на нашата противопожарна система. Пожарогасителите се 

поддържат и презареждат редовно. Организирахме и 24-часов екип, който е готов да реагира в началния етап 

на пожар.

На заседание на Kомитета по здраве и безопасност, с цел оптимизация и при запазване нивото на сигурност, 

беше решено да се ревизира и оптимизира процедурата „Изключване – Маркиране - Тестване”. Процедурата 

беше преработена и след одобряване и съгласуване с Централния офис, започна обучение на всички 

работещи. Компанията следи и за изпълнението на процедурите по Здраве и безопасност от страна на своите 

контрактори. На територията на завода извършват услуги много специализирани фирми, които са разнородни 

по своята дейност. За установяване на стабилно сътрудничество с надеждни компании използваме 

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

контрактор услуга, се вписва и степента на прилагане на програмите по Здраве и безопасност на компанията. 

През 2018 г. бяха направени блокиращи устройства за механично заключване в отворено положение на 

водопроводите към душовете и мивките за промиване на напрашени очи.

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

идентифициране на всички възможни източници на енергия за всяко съоръжение или технологична зона. При 

работа всички идентифицирани източници на енергия  се изключват, маркират и заключват от длъжностни лица и 

всички работници на това място. През 2017 г. LOTOTO беше ревизирана, преразгледана и подобрена.

През 2018 г. продължихме практиката за извършване на одити по безопасност. Практиката обхваща 12 зони на 

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

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

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

препращат по компетенция за елиминиране на опасностите. 

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

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

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

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

 

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

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

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

(изд. 4.0, 2013).

   Злополуки без последствие  – Съобщени инциденти без последствия, както са определени от ръководството на ТИТАН  (данните за 2016 г. са 

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

1

2

ПРЕДСТАВЯНЕ/ГОДИНА 2016 2018

Фатални инциденти

Инциденти със загубено време

Одити по безопасност

Злополуки без последствие - 
пряко наети служители

Злополуки без последствие - контрактори

Разрешителни (наряди)

Часове обучения по безопасност  

0

0

157

4

6

7 595

9 517

0

1

147

13

13

6 697

7 587

1

2

3

3

2017

0

3

151

6

4

6 755

9 400

Повече информация е предоставена в Индекс за социално представяне на TИТАН България (виж Приложение), 

по-специално: SP KPIs 01L-12L.

През 2018 г. в ТИТАН България е отчетен един инцидент със загуба на работно време (LTI). Инцидентът става при 

демонтиране на челни плочи на входа на Въглищна мелница в рамките на извършване на планов годишен ремонт. 

Пострадалият работник получава травма на 3-ти пръст на дясна ръка и е напълно възстановен за 14 дни.

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 

3



32

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗДРАВЕ

Здравето е неразделна част от ангажимента на компанията да се грижи 

за благосъстоянието на своите служители. Наред с отчитането на 

рисковете за здравето на работната среда и предприемането на 

мерки за тяхното избягване, компанията е въвела допълнителни здравни 

практики. 

За да гарантираме здравословното състояние на нашите служители в 

максимална степен, изградихме на територията на завода напълно 

оборудван медицински център. Медицински специалист е на 

разположение 24 часа в денонощието в случай, че е необходима първа 

помощ или консултация по здравен проблем.

Компанията осигурява и годишни профилактични медицински прегледи 

за всички свои пряко наети служители, съобразени със специфичните 

рискове за здравето и други индивидуални особености на всеки 

служител.

През 2016 г. е декларирана нова Политика за запазване здравето на 

всички работещи от страна на ръководството на „Златна Панега 

Цимент” АД, която е оповестена пред персонала. Разработената 

Здравна програма е допълнителна мярка за осигуряване на 

здравословно работно място и защита на здравето на всеки служител. 

През 2018 г. продължи практиката  в завода да се  поставят на 

информационни табла материали по различни здравни теми. 

ОБУЧЕНИЯ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

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

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

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

През 2018 г. са проведени 7 587 човекочаса обучения по здравословни и безопасни условия на труд за ключови 

мениджъри, ръководители на отдели и служители на ТИТАН България, пряко наети в компанията, а 1 831 

човекочаса обучения са посетени от служители на контракторите ни.

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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Обучения за ключови мениджъри и началници на 

отдели

Обучение за провеждане на начален инструктаж 

по Здраве и безопасност.

Дискусии за промените в законодателството по 

Здраве и безопасност на работното място.

През м. март се проведе обучение „Лидерство в 

областта на безопасността в дружеството’’. След 

обученията участниците подготвиха План за действие 

за предизвикателства, който те трябва да изпълнят.

Обучение за „Анализ на първопричините за 

злополуки’’ и „Идентификация на опасностите’’ беше 

проведено за ръководители, ръководители на отдели, 

супервайзори и ръководители на изпълнители.

Обучения за служители

Обучения за придобиване на правоспособност за: 

работа с повдигателни съоръжения; работа със 

съоръжения и инсталации за природен газ ; 

безопасна работа с ел. уредби и др. 

Работа с биологични агенти (съвместно с „ГАЕА – 

Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД)

  Месечни срещи по безопасност на тема: „Ръчни 

инструменти’’, „Работа в затворени пространства’’, 

„Кранови повреди’’, „План за управление на кризата 

за ЗЦК и езеро Глава Панега’’, „Идентификация на 

опасностите на работното място’’, „Шофиране и 

разходка в завода’’, „Инциденти с волтова дъга’’, 

„Изгаряне на топлообменна кула’’ ,  „Аварии, 

свързани с налягането’’, „Опасни химични вещества’’.

  Обучение на тема „Защита от падане” с 3 групи 

служители, което ще продължи през 2019 г.

    Обучение за действие при пожар.

Dozens of materials and informational posters on 

health topics are placed on easily accessible 

boards throughout the plant.

Обучения по програма „Предпазване от сериозни 

инциденти” - програмата, която стартира през 2017 г., 

включва редица истории по действителни случаи, 

представящи сериозни инциденти на различни места 

в Групата ТИТАН и анализ на действията и решенията, 

довели до тези инциденти. През 2018 г. програмата се 

фокусира върху темите: „Ограничени пространства’’, 

„Инциденти с кранове“, „Шофиране и придвижване в 

завода’’, „Волтова дъга’’ и „Изгаряния при отбиване на 

топлообменна кула’’. 

Обучения за контрактори

  Всички служители на контрактори са канени и 

насърчавани да участват в месечните срещи по 

безопасност.

    Обучение по пожарна безопасност.

    Обучение за безопасно шофиране на водачите на 

    циментовози.

Обучение по обновените процедури LOTOTO и 

Нарядна система.

През 2018 г. бяха организирани средно по 7.8 

човекочаса обучения за служители на контрактори.

Седмични срещи по безопасност – 54 медийно 

разработени теми, допълнени с най-добрите 

практики на CEMBUREAU, са обсъдени на срещи с 

изпълнителския персонал.

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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   През 2018 г. изпълнявахме и проекта за разрушаване и /или укрепване на стари стени и конструктивни елементи, 

които крият риск от удар от падащи предмети и срутване.

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНАТА СРЕДА

   През цялата 2018 г. изпълнявахме проектите по безопасност за изграждане на нови площадки, метални стълби и 

парапети в цеховете. Програмата включваше подмяна и ремонт на метални конструкции. Целта е да се обезопасят 

всички места за преминаване на хора и всички работни зони. 

   През последните две години (2017 г. и 2018 г.) бяха направени нови измервания на места с повишени нива на шум  

(с персонални шумомери) и беше въведено със заповед изискване за ползвене на средства за защита на слуха в 

производствената зона.

   Резултатите от вътрешните  одити по Здраве и безопасност доведоха до прилагане на мерки за подобряване на 

хигиената на работните места, което намалява риска от инциденти и увреждания; навременно отстраняване на 

опасности, които биха могли да причинят увреждания на хора и оборудване; правилно приложение на 

инструменти и съоръжения; прилагане на действащите правила и процедури по Здраве и безопасност при работа.

   През 2018 г. постигнахме и значителен напредък при използване на личните предпазни средства на места с 

повишен риск от факторите на работната среда. 

   Постигнахме значителни резултати при използване на нарядна система за различни дейности с повишен риск, но 

това е непрекъснат процес, който продължава да се развива. При прилагането на процедурата „Изключване, 

маркиране тестване’’, с която се осигурява максимална гаранция за безопасността на работниците, се установи 

необходимост от ревизиране. Последва подобряване на процедурата и съответно обучение на всички работещи 

от завода и външните фирми по измененията. 

АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРА ПО 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

   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 по теми, свързани с промените в законодателството по безопасност, 

обменят мнения и споделят добри практики на работа.

    Компанията участва активно и в Асоциацията по Здраве и безопасност.

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

работи по регулациите в сферата на безопасността в минната индустрия.

   През 2018 г. отново проведохме еднодневно обучение за студенти от Медицинска Академия – гр. Плевен, които 

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

добри практики за предотвратяване на рисковете.

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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Ние вярваме, че служителите са ключова част от нашия успех, затова се стремим да градим 

дългосрочни отношения с пряко наетите  служители, нашите контрактори и жителите на местните 

общности. Грижата за тяхното развитие е наш приоритет и се стремим да осигуряваме равни 

възможности за професионално и личностно развитие. Уверени сме, че знанията, уменията и 

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

просперитета на компанията. 

И през 2018 г. ТИТАН България се доказа като ангажиран работодател и затвърди позиция си на компания, за която 

служителите са най-важният актив за постигане на амбициозните ни цели и за осигуряване на устойчиви 

резултати. Фокусът на ръководството ни продължава да е насочен към изграждане и поддържане на дългосрочно 

сътрудничество с всички заинтересовани страни, като важен аспект на тези отношения са нашите служители и 

служителите на нашите подизпълнители.

партньорства
за целите

качествено
образование

сигурна работа
и икономически
растеж
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ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, АНГАЖИМЕНТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ТИТАН България е ангажирана да осигурява постоянна и стабилна трудова заетост, конкурентни за страната и 

региона работни условия, и спазване на местното и европейско трудово законодателство. Това са фактори с 

изключително голяма тежест при наемането и задържането на служители и работници от местната общност. 

Регионът, в който се намира заводът за производство на цимент, се отличава с високи нива на безработица и 

бедност. Според данни от Бюрото по труда - Ябланица, официално регистрираният процент безработни в региона 

към края на м. декември 2018 г. е 23.33%. 

 

В края на 2018 г. пряко наетият персонал на ТИТАН България е бил общо 273 човека, а реалното текучество на 

компанията е едва 4.36%, докато отчетеното текучество е 15.02%, което включва временните стажантски договори.

Брой пряко наети служители в ТИТАН България 2014 г. – 2018 г.
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При подбора на нови служители с приоритет наемаме хора от региона, като през 2018 г. служителите от местната 

общност за били 88.09% от работещите в компанията.

Допълнително, ТИТАН България подкрепя трудовата заетост и развитието на района чрез наемането на непреки 

служители (служители на наши подизпълнители), които участват в дейности в няколко направления:

Средният брой постоянно заети непреки служители на пълен работен ден за годината е 166 

За да подкрепим и развием експертизата в различните екипи на компанията, през 2018 г. назначихме на работа 

професионалисти от различни области. С тяхна помощ успяхме:

    Услуги по поддръжка – ремонт на съоръженията

    Услуги, свързани с производствените дейности (добив на суровини и зареждане с материали)

Обръщаме специално внимание на местните общности, като участваме и подкрепяме проекти в различни области 

като екология и образование. Целта ни е да допринасяме за развитието на тези общности и да популяризираме 

компанията сред тях като предпочитан работодател в региона.

    Услуги, свързани със служителите – столово хранене, транспорт, медицинско обслужване

   да подобрим административния капацитет на компанията: със специалист Електрическа енергия, специалист 

Човешки ресурси и счетоводител;

    да подсилим инженерния състав: с електроинженери, механоинженери, инженер Автоматизация и геолог; 

  да покрием нуждите от служители за нови или овакантени позиции, както и да обезпечим дейностите при 

пенсиониране на колеги в компанията - шест новоназначени служители, пряко заети с производствения процес.

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 



Подборът на персонал в района на Златна Панега, се превръща във все по-сериозно предизвикателство с всяка 

изминала година. Наред с високите нива на безработица, обезлюдяването на региона и нарастващия процент 

на население без базово образование, в последната година се появиха и нови производствени предприятия, 

които се надяваме да съживят региона и да задържат хората тук, но също така са пряка конкуренция за работна 

ръка, което налага да сме динамични и конкурентни в новите условия.

През 2018 г. в ТИТАН България са назначени общо 33 служители. Подборът ни бе насочен както към специалисти 

с опит - 65% от новоназначените за 2018 г. (13 служители) са на възраст между 30 и 50 г., така и към млади хора, на 

които дадохме възможност да градят работни умения и да се развиват при нас - 35 % от новоназначените са на 

възраст под 30 г. В общия брой назначени служители са включени 12 стажанти за летен стаж.
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Възрастово разпределение на новоназначените 

служители през 2018 г. в ТИТАН България

под 30 г.

от 30 до 50 г.

За много от нашите служители ТИТАН България е първият и единствен работодател. Тази тенденция се е запазила с 

времето, като за това свидетелства продължителността на трудовия стаж на служителите при нас. Към края на 

2018 г. общо 65.57% от служителите имат повече от 10 години професионален стаж в компанията, като 38.10% от 

тях имат между 10 и 20 години, 18.32% имат над 20 години, а 9.16% - над 30 години стаж. 

7

13

Години трудов стаж в ТИТАН 

България към 2018 г.
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15%

Производство и химическа лаборатория

Поддръжка

Здраве и безопастност при работа

Финансова и Административна

Разпределение на стажантите 

по отдели през 2018 г.

Като част от ангажимента ни към Европейската инициатива „Pact for Youth” и от усилията ни да подпомагаме 

млади хора да изграждат професионални и работни умения и успешно да се включват в пазара на труда, 

организирахме лятна Стажантска програма, станала традиция в последните години. Програмата е насочена 

към активни и амбициозни млади хора - трети и четвърти курс от следните специалности: Силикатни технологии, 

Електротехника и електрообзавеждане, Машиностроителна техника и технологии, Строителство на сгради и 

съоръжения, Финанси и др.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

Обявихме стажантски позиции във всички основни 

звена на компанията, като разписахме конкретни 

проекти, в които младежите да вземат участие и 

осигурихме ментори, да подпомагат напредъка и 

придобиването на знания и умения. В Стажантската 

програма се включиха студенти от водещи 

университети като: Технически университет, Химико-

технологичен и металургичен университет, Минно-

геоложки университет  „Св .  Иван  Рилски’’, 

Университет по архитектура, строителство и 

геодезия, Университет за национално и световно 

стопанство и други. За да стимулираме участието в 

стажове при нас, предложихме на младите хора да 

подпишат с компанията трудови договори, които им 

осигуряват доказан опит в голяма индустриална 

компания при търсене на работа в бъдеще, както и 

получаване на атрактивно възнаграждение за 

с т а р т о в и  п о з и ц и и .  З а  с т а ж а н т и т е  б е ш е 

организирана въвеждаща програма, която даде 

възможност да се запознаят със съоръженията на 

територията на завода и тяхното използване в 

процесите за производство на цимент. Стажантите 

имаха възможност да участват в презентация на тема 

„Подготовка на автобиография и  успешно 

представяне на интервю за работа’’, на която 

п о л у ч и х а  п о л е з н и  с ъ в е т и ,  с в ъ р з а н и  с 

кандидатстването за работа.

17%

8%

50%

25%
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ПРИОБЩАВАНЕ

Ние приветстваме различията и сме ангажирани да предоставяме равни възможности за включване на различни 

групи хора в ежедневните и стратегическите дейности, като наемаме, развиваме и задържаме хора на 

различна възраст и без значение от пола.
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Въпреки че сме част от тежката индустрия, в ТИТАН България сме горди, че 27.08% от персонала са жени, което ни 

поставя и на челно място в Група ТИТАН. Дамите, които са част от екипа ни, имат участие във всяка функционална 

област на компанията, като най-съществено присъствие имат в Производство и Качество (31% - 22 жени).

Разпределение на жените по отдели 

в ТИТАН България през 2018 г.

Мениджмънт

Производство и качество

Финанси и ИТ

Администрация

Продажби

Човешки ресурси

Разпределение по пол на 

служителите в ТИТАН България 

през 2018 г.

Жени

Мъже

12

22

11

8

13

5

ЗПЦ

29.95%

70.05%

БЕТОНОВИ ОПЕРАЦИИ ГАЕА ДУБЪЛ ВЕ КО

14.81% 16.67%

85.19% 83.33%
100%

Интересен факт е, че 29.73% от ръководния екип на компанията е представен от жени, спрямо 16.53% в Групата 

ТИТАН общо. Това следва и линията на равенство между половете в страната – България е на второ място в 

Европейския съюз по брой жени, заемащи мениджърски позиции (източник: изследване на ЕС от началото на 

2019 г.). 

Към края на 2018 г. 32% (88 служители) от служителите на ТИТАН България 

членуват в синдикални организации, което се равнява на 42% от служителите 

на „Златна Панега Цимент’’ АД.

В съответствие с правата на служителите да се сдружават, в ТИТАН България 

периодично провеждаме срещи – диалог с представители на синдикални 

организации, където се обсъждат въпроси, свързани с персонала и условията 

на труд, а компанията споделя планираните дейности и инициативи за 

служителите си.

ЖЕНИ

11

28

МЪЖЕ

Разпределение по пол на служителите, които заемат 

ръководни позиции в ТИТАН България през 2018 г.
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Вярваме, че развитието и повишаването на експертизата на нашите колеги води до стабилни и устойчиви бизнес 

резултати за ТИТАН България.

Основни акценти в обученията за 2018 г.

През 2018 г. 291 служители на компанията са участвали в обучения, като времето посветено на обучения е 14 

166 човекочаса. Средно на служител се падат 51 човекочаса или 49 човекочаса за жени и 52 човекочаса за 

мъже. Инвестициите в обучения за пряко наетите служители на ТИТАН България възлизат на средно 342 Евро на 

човек.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ТИТАН България е компания, за която обучението и развитието на служителите е стратегически приоритет. 

Знанията и уменията (Know-how) са корпоративна ценност, a демонстрирането на професионализъм във всяка 

дейност, непрекъснатото обучение и усъвършенстването са сред основните компетенции. 

Общ брой часове обучение за пряко наети 

служители в ТИТАН България през 2018 г.

Златна Панега Цимент

Бетонови операции

ГЕАЕ Зелена Алтернативна Енергия

Дубъл Ве Ко

11 915

1 732 488

31

Категории обучения

   Основният фокус, остава в обученията по Здраве и безопасност и това е пряко свързано с отговорността на 

компанията да осигурява безопасно място за работа на своите преки служители и на служителите на фирми 

подизпълнители. Попадащите в тази категория обучения представляват 54 % от всички обучения на пряко наети 

служители (7 587 човекочаса). 

Общ брой часове обучения по „Здраве и безопасност"

в ТИТАН България през 2018 г.7 587

Пряко наети служители

1 831

Непряко наети служители

    Техническите обучения са ключова за бизнеса категория отново поради спецификата на дейността и също са 

видимо застъпени - 2 074 човекочаса през 2018 г. Освен тях, ТИТАН България стартира програма с Технически 

Колеж - Ловеч, като целта е компанията да подкрепи развитието на изявени свои колеги за ролите на технически 

ръководители в близко бъдеще. 

    През 2018 г. специално внимание беше обърнато на развитието на лидерския потенциал на ключови ръководни 

позиции в циментовата ни компания. Организирахме и проведохме практически ориентирана Лидерска 

програма с включени коучинг сесии. Участие в програмата взеха 22 мениджъри, които посветиха 1 067 

човекочаса в развитието на ключови компетенции. С гордост споделяме, че обратната връзка, която участниците 

споделиха, е изключително положителна, което ни дава увереност, че успешно спомагаме за изграждането на 

високо ефективна организационна култура и на екипна и приятна работна среда.
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    Като част от голяма международна компания, за нас в ТИТАН България е важно ключовите служители да владеят 

английски език на много добро ниво, затова се грижим да има непрестанно актуализиране на знанията чрез 

допълнителни чуждоезикови курсове (1 772 човекочаса за 2018 г.).

   Във връзка с дигитализацията на процесите по Управление на човешките ресурси, 38 служители на ключови и 

ръководни позиции преминаха през обучение за внедряването на нова система с обхват на действие в цялата 

Група ТИТАН. Целта е да се оптимизират и подобрят работните процеси, свързани с персонала, да се улесни 

комуникацията със служителите в компанията, както и да се даде бърз и лесен достъп на служителите до 

информацията, която е свързана с тях и тяхната работа.

1 772

    Компанията ни е ангажирана и през 2018 г. с обучението на непряко наетите ни служители по теми, свързани с 

безопасните условия на труд и с опазването на околната среда. Инвестирани са общо 1 969 човекочаса в 

тренинг на непряко наетия персонал, както следва: 1 831 човекочаса са посветени на тема „Здраве и 

безопасност’’, 102 човекочаса на „Опазване на околната среда’’.

36

1831

Общ брой човекочасове за непряко наети 

служители в ТИТАН България през 2018 г.

Здраве ибезопастност

Опазване на околната среда

Нетехнически обучения

102

7 587

2 074

1 282

1 119

12

Общ брой часове по категории обучения 

в ТИТАН България през 2018 г.

Опазване на околната среда

Технически обучения

Здраве и безопастност

Мениджърски обучения

Нетехнически обучения

Езикови обучения

Други

Повече информация е предоставена в Индекс за социално представяне на TИТАН България (виж Приложение), по-

специално: SP KPIs 13L-38L.

320
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УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ

Поради отдалечеността на циментовия завод от големите градове, нашата компания и местните 

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

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

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

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

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

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

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

младежта. 

индустрия, иновация 
и инфраструктура

партньорства
за целите

устойчиви градове 
и общности

качествено
образование

живот 
на земята
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ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

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

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

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

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

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

тяхната екологична култура.

Доброволците бяха разделени на групи според предварително определените райони за почистване – извора, 

коритото и бреговете на река Златна Панега, училището и детската градина в с. Златна Панега, парка в с. 

Румянцево, дъбовата градина в с. Брестница, околностите на завода. Компанията осигури необходимите ръкавици, 

чували за отпадъците, минерална вода и автобусен транспорт до по-отдалечените райони за почистване. По време 

на почистването отпадъците бяха събирани разделно на горими и негорими, като горимите бяха извозени до 

пещите на завода, където да бъдат оползотворени в горивния процес. 

Ежегодно пролетното почистване на река Златна Панега – една нова традиция в региона

С много позитивни емоции протече дейността по почистването във всички групи. След почистването, удовлетворени 

от положените усилия, участниците се събраха под сенките на разпънатите в парка на завода тенти за празничен 

обяд. След обяда, г-н Францис лично поздрави и връчи на всеки от участвалите ученици награда за добре 

свършената работа и позитивния пример, който всеки от тях дава в региона. 

На 20 април 2018 г. се проведе за пореден път ежегодно пролетно почистване на река Златна Панега. Инициативата 

е част от добрите практики по проект „Да осиновим река Златна Панега’’ и се организира от „Златна Панега 

Цимент’’ АД от 2013 г. И тази година събитието се радваше на изключителен интерес – участваха над 100 

доброволци, сред които служители на компанията и на фирми подизпълнители („Пепо 2000’’, „Инвест М’’), рибари от 

Риболовен клуб „Стари видри’’, ученици и учители от училищата в с. Златна Панега, Орешене, Брестница и 

Румянцево. 

Преди да се отправят към местата за почистване, участниците бяха приветствани от г-н Адамантиос Францис, 

Изпълнителен директор на компанията. Г-н Францис отправи благодарност за участието и подчерта отговорността, 

която носи всеки от нас за опазването на чистотата на природата, която ни заобикаля. 
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ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

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

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

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

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

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

цялостния си потенциал, да развие ключови умения и знания, така че да има по-добри перспективи в живота. 

Липсата на умения у младите хора, които са от значение при наемане на работа, е проблем, идентифициран като 

съществен за нашите местни заинтересовани страни. Със своята подкрепа на правото на достъп до качествено 

образование компанията допринася за укрепване на местната общност и спомага за справяне с проблеми като 

високите нива на безработица и високия процент на хората, живеещи под прага на бедността в региона, в който 

оперираме. 

Нашето партньорство със „Заедно в час“ 

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

полагането на основите на програма „Заедно в час’’ в региона на дейност на компанията. До края на 2018 г. общо 

над 20 нови учители са допринесли за развитието на над 600 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 шеста година насочват своите усилия към развитието 

на функционалната грамотност, предприемаческия дух и комуникативните умения на учениците като им 

предоставят възможности да учат чрез интересни и забавни методи и извънкласни дейности. Благодарение на 

активната подкрепа на „Златна Панега Цимент’’ АД голяма част от учителите остават и след двугодишната 

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

 си подкрепа за правото на достъп до качествено образование на всяко дете. 
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Въздействие на 6-годишното партньорство на „Златна Панега Цимент“ АД и „Заедно в час“ върху 

образованието в региона:

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

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

 

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

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

изостават с учебния материал.

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

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

след 7 клас.  

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

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

комплексни проблеми. 

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

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

с 10-15%. 

„Златна Панега Цимент“ АД – „Компания, даваща крила на българското образование“

„Златна Панега Цимент’’ АД (ТИТАН България) беше отличена като „Компания, даваща крила на българското 

образование’’. Конкурсът за бизнес организации, имащи съществен принос за българското образование, се 

проведе през месец май в рамките на кампанията „Дни на приобщаването 2018: Дайте им крила’’ по инициатива 

на Център за приобщаващо образование. Основна цел на конкурса е насърчаване и популяризиране на най-

добрите практики на компаниите в областта на българското образование. Номинацията за участие в конкурса е 

направена от организацията „Заедно в час’’, чийто партньор в каузата за осигуряване на равен достъп до 

качествено образование на всяко дете от 2013 г. е „Златна Панега Цимент’’ АД. Компанията подпомага 

организацията както материално, така и чрез активно включване на екипа си в доброволчески образователни 

инициативи на учителите и училищата в Ловешкия регион. 
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Ученици и учители от ОУ „Христо Ботев’’ в с. Брестница организираха свой ден на приобщаването под надслов 

„Различни заедно’’. Празникът се състоя на 26 април 2018 г. в двора на училището и в него взеха участие под 

различни форми всички ученици. 

За участието си в празника учениците получиха грамоти и подаръци, осигурени от „Златна Панега Цимент’’ АД. 

Училище ОУ „Христо Ботев’’ е сред училищата в региона, които са включени в проект „Да осиновим река Златна 

Панега“ и в които учители от Фондация „Заедно в час’’ и ТИТАН България работят заедно за правото на равен 

достъп до качествено образование на всяко дете.  

„Различни заедно’’ е празник, целящ да покаже, че българският и ромският етнос, макар и различни в своите 

култура и традиции, могат да живеят в хармония помежду си, приемайки чуждото различие и споделяйки своето. 

Вниманието на всички присъстващи беше привлечено от работилницата за пеене и танци, чиито представителки 

носеха шарени носии, преплитащи ромски традиционни елементи и модерни мотиви. Момичетата изпяха 

„Едерлези’’ – популярна народна песен на ромите на Балканите, танцувайки своя вариант на ромско хоро. 

Песента бе изпята и в българската ѝ версия – „Свети Георги’’, а след това почти всички присъстващи ученици и 

учители се хванаха на българско право хоро, след което част от тях изтанцуваха и дунавското. 

Децата се включиха в различни работилници. Част от тези работилници имаха за цел да ги запознаят с различни 

особености в традициите на българския и ромския етнос, а други, като работилницата за спортни надпревари – 

да ги обединят да работят в екип за постигане на успех заедно. Заедно, учениците посадиха и цветна градинка в 

двора на училището, която оформиха като слънце. Участниците в готварската работилница имаха възможността 

да проявят своята изобретателност в декорирането на плата от плодове или зеленчуци. Част от учениците 

показаха как се изготвят и какво е характерно за традиционните ромски и български накити. 

„Различни заедно“ – празник на приобщаването
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На финалното събитие учениците от 11-те населени места в трите общини Луковит, Ябланица и Троян, представиха в 

специални работилници своите проекти пред другите лидерски екипи, свои съученици и ученици, които не участват в 

проекта. Учениците споделиха натрупания опит от идентифицирането на важен за общността проблем, през 

съставянето на план за действие до пречките и предизвикателствата, с които са се сблъскали. Форматът работилница 

даде възможност на лидерските екипи да обменят опит и да получат ценни съвети от своите съученици. 

След представянето на проектите всички участници се събраха в двора на училището, за да получат своите грамоти. 

Всички групи изразиха гореща благодарност за помощта на своите ментори. Част от проектите завършиха и изпълниха 

своята първоначална задача, за други работата по избрания от ученическите лидерски екипи проблем ще продължи и 

през учебната 2018/2019 г. 

ТИТАН България следи и насърчава образователните инициативи в региона, организирани не само от настоящите 

учители в училищата, но и на тези, които продължават своята мисия на застъпници на образованието в региона. 

Единадесет ученически лидерски екипи запознаха със своята работа и резултати в проекта „Училищни чудеса’’ 

съученици и хора от общността на закриващо за учебната 2017/2018 г. събитие. Събитието се състоя на 28 април 2018 г. в 

СУ „Васил Левски’’, гр. Ябланица и събра над 120 човека. 

Ученически лидерски екипи представиха своите резултати 

на закриващо събитие на проекта „Училищни чудеса“

„Училищни чудеса’’ е инициатива на учители и възпитаници на програма „Заедно в час’’ в региона на област Ловеч. 

Организаторите: Йоана Славова, Виолета Тасева, Цветомира Антонова, Деница Москова и Иглика Атанасова са 

учители, завършили 2-годишната програма на „Заедно в час’’, които продължават да се застъпват активно за 

образованието в региона. Идеята за проекта се заражда през 2013 г. като серия от междуучилищни инициативи. През 

учебната 2016/2017 г. тя прераства в дългосрочна програма за ученици – лидери, която обхваща 11 населени места в 

общините Ябланица, Луковит и Троян. В рамките на този проект се сформират 11 ученически лидерски екипа, по един за 

всяко населено място, които сами избират значим за общността проблем, по чието решаване да работят. Целта на 

„Училищни чудеса“ е да развие у участниците онези умения и нагласи, които да им помогнат да анализират и намират 

решения на проблеми в своите общности. С помощта на доброволци - ментори, целенасочени обучения и 

разнообразни дейности, учениците биват насърчавани да бъдат начало на промяната и да се борят с проблеми като: 

ранните бракове, незаконните сметища, ранното отпадане от училище, домашното насилие и липсата на места за 

култура и спорт, където да се събират младите хора. 
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СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО 

ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Натрупаният на местно ниво опит дава възможност на „Златна Панега Цимент’’ АД да сподели добрите практики и да 

разшири подкрепата си за образованието и на национално ниво. През 2018 г. компанията продължи активното си 

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

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

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

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

образование, за която те работят чрез:

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

образователните политики и законодателство.

През 2018 г. „Златна Панега Цимент’’ АД участва активно чрез свои представители в работната група за застъпничество 

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

организирани от „Образование България 2030’’.  

     мониторинг на развитието на ключови показатели в образованието;

В Националния план за България, целящ подобряване на партньорствата между бизнеса и образователните 

институции за постигане целите на Пакта, са заложени 6 приоритета на промяната: 

    Помощ за индустриалните сектори и компаниите да привлекат таланта 

    Подкрепа за училищата, учителите и директорите 

    Посрещане нуждите на бъдещето

Национален план на България по Европейски пакт за младежта

    Вдъхновяване и информиране за разнообразието от професионални образователни възможности 

През месец ноември 2015 г., Групата ТИТАН подписа Европейския пакт за младежта заедно с 50 други водещи 

европейски компании. Като част от семейството на ТИТАН, ТИТАН България следва поетия ангажимент за обединяване 

на усилията чрез създаване на партньорства за постигане на по-добри възможности за заетост и преодоляване на 

липсата на умения сред младите хора. 

    Подобряване на уменията 

    Насърчаване на професионалното обучение и практика/стажове 

Г-н Огнян Траянов, председател на БМГД, представи Националния план по Пакта за младежта, който е един от приетите 

24 национални планове и добави, че това не е финална версия на документа, а покана към заинтересованите страни за 

партньорство и последваща съвместна работа, в която да бъдат дадени допълнителни предложения и принос за 

реализация. Специалният гост-лектор на събитието Жак Спелкинс, член на борда на CSR Europe, приветства 

присъстващите на събитието и говори за предизвикателствата пред Пакта за младежта в европейски план. Последва 

дискусия за Пакта в национален план, в която заинтересованите страни – компании, училища, университети, млади 

хора и неправителствени организации, представиха своите гледни точки. Участие взеха и експерти от различни 

компании.

На 30 януари 2018 г. се състоя събитие, на което Българската мрежа на Глобалния договор на ООН представи 

предложение за Национален план на България по Европейски пакт за младежта. Европейският пакт за младежта, 

иницииран от най-голямата европейска бизнес мрежа на отговорния бизнес CSR Europe, е взаимен ангажимент на 

бизнеса и лидерите на Европейския съюз. Той обединява представителите на бизнеса, образованието и младежта, и 

европейските институции да работят за подобряване на младежкото включване и заетост в Европа чрез създаване на 

бизнес-образователни партньорства и осигуряване на нови стажове или възможности за първа работа. 
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ПОДКРЕПА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ

наследство“ в София

Фестивалът имаше за цел да популяризира темата за опазването на културното наследство в България, 

представяйки я чрез множество лекции, изнесени от български и чуждестранни архитекти, специалисти в 

сферата на опазване на недвижимото културно наследство. Посредством инициативата „Чай с архитекти’’, 

провела се и в двата дни на фестивала, студенти и граждани имаха възможност да се срещнат със специалисти, 

да обменят с тях гледни точки и да зададат своите въпроси относно архитектурните ценности и опазването им.  За 

посетителите на събитието на 3 февруари в Дом на киното беше подготвен филмов блок – „Импресии от 

Северозапазена България’’, включващ три филма за малки села, разположени почти на брега на река Дунав - 

„Чешкото село Войводово’’, „Кеймбридж’’ и „Пустиняци’’. Филмите разкриват автентичния бит на хората, 

населяващи трите села и неговото влияние върху средата им. 

ТИТАН България стана част от спонсорите на Фестивал „Дни на архитектурното наследство’’, който се проведе за 

първи път в София на 3 и 4 февруари 2018 г. в Дом на киното. Фестивалът е организиран от Дружество 

„Архитектурно наследство’’ към САБ (Съюз на архитектите в България) и Сдружение „Творческа мрежа за 

културно наследство’’ по случай обявяването на инициативата Европейска година на наследството. 

ТИТАН България – спонсор на Фестивал „Дни на архитектурното 

Акцент от фестивала бяха наградите на „V-ти национален конкурс за дипломни работи в сферата на опазване на 

архитектурното наследство’’. Конкурсът даде възможност на студенти да разработят под ръководството на 

преподаватели-специалисти в областта свои проекти, предлагащи решения и концепции за опазването и 

адаптацията на обекти с високо обществено значение.
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Фестивалът беше открит с приветстващо слово на кмета на общината г-н Иван Цаков. Всички присъстващи бяха 

поканени на хорото „Розите на България’’. В двата дни на фестивала многобройната публика се наслади на 

изпълненията, представени от вокални групи и танцови състави от основни училища, фолклорни формации и 

самодейци от читалищата. В рамките на събитието беше проведен и базар на занаятчийските стоки. 

Фестивалът е част от събитията, посветени на 9 май – Денят на Европа и е включен в картата на европейските 

събития „Европа в моя регион 2018’’, част от инициативата „Заедно за Европа’’. Той има за цел запазването и 

съхраняването на българската култура и традиции. 

ТИТАН България подкрепи „Фестивал и базар на народните 

обичаи и традиции“ в град Ябланица

ТИТАН България подкрепи финансово четвъртото издание на „Фестивал и базар на народните обичаи и 

традиции’’ в гр. Ябланица. Фестивалът се проведе на 11 и 12 май 2018 г. на площад „Възраждане’’. Събитието е 

организирано от община Ябланица като част от проекта за устойчивост „Традициите – живо настояще и богато на 

възможности бъдеще’’ и събра над 500 участници от региона и страната. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ



    Сътрудничество с БАН по образователни проекти.

През 2018 г. продължи постоянното следене на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, отделяни от 

производствената дейност на компанията. Запазват се ниските нива при всички показатели, поради строгото 

контролиране на производствения процес и използването на пречиствателни съоръжения, отговарящи на изискванията 

за най-добри налични техники. 

    Увеличаване и стабилизиране подаването на алтернативни горива и суровини

    Програма за повишаване на екологичното самосъзнание на учениците от местните училища,  която включва сезонни 

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

от характерни за региона растителни видове с цел възстановяване на естествените хабитати; почистване на 

отпадъците около р. Златна Панега; провеждане на обучения за устойчив риболов;

Разходите ни за технологии, свързани с околната среда, са се увеличили значително през 2018 г. и са насочени към:

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

Устойчивото развитие и повишаване на екологичното съзнание на служителите и на местната общност остават 

основен приоритет и логично водят до продължаване на дейностите по проекти и програми, показали добри резултати 

през годините. Някои от тях са:

  Множество малки проекти по технологична линия № 5 за производство на клинкер, които целят повишаване на 

енергийната ефективност  

    Зарибяване на р. Златна Панега с балканска пъстърва и уроци по екологосъобразен риболов с изкуствена муха;

    Реконструкция на силозите за сурово брашно с цел намаляване на разхода на електрическа енергия

Екологичното представяне на компанията през 2018 г. премина под знака на възвръщане на стабилните позиции и 

реализиране на нови технически решения за увеличаване на дела на алтернативните материали в горивния микс, а в 

следствие на това и за затвърждаване усилията по намаляване на емисиите на въглероден диоксид от производството 

на цимент.

АКЦЕНТИ В ЕКОЛОГИЧНОТО 
ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕЗ 2018 г.
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През 2018 г. продължи работата на компанията по намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на 

устойчиво развитие.

Наблюдава се спад в специфичните нетни емисии на СО , като нивото им се е понижило с 4% в сравнение с 

тези от 2017 г. Този спад се дължи основно на продължителните усилия по увеличаване дела на алтернативните 

горива, прилагането на стабилни технически решения за подобряване на тяхното подаване и оползотворяване, и 

подобряването на горивната смес.   

ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ
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След временния спад на заместването на топлинната енергия от конвенционални горива, използвана за изпичане 

на циментовия клинкер, с такава от алтернативни източници, 2018 г. отбеляза възвръщане на позициите от 2016 г. и 

достигна ниво на годишна база от 26% (пещни горива), което доведе до намаляване на емисиите на СО  с 23 хил. 

тона и оползотворяване на 20 хил. тона нерециклируеми отпадъци. 

*Инженерно гориво (PEF) - гориво с определени качествени характеристики, съставено от различни видове НЕ-

рециклируеми отпадъци като хартия, пластмаса, текстил, каучук и др.

През 2018 г. използването на алтернативни горива достигна най-добрите си нива по отношение на качеството на 

инженерното гориво, оптимизирането на разходите и спестяването на емисии на СО . Извършена беше 

модернизация на системата за подаване на твърди модифицирани алтернативни горива, което позволи 

едновременното захранване на двете пещи. Три пъти се увеличи обемът на отпадъците, доставени от местни 

доставчици. Добрият подбор и подходящото смесване на отделните отпадъчни потоци доведе до това, че 

качеството на инженерното гориво достигна приблизително това на конвенционалните горива. Новата горивна 

смес запази устойчивия си характер, като обемът на подаваното инженерно гориво* се увеличи почти двойно в 

сравнение с подаваните през 2017 г. количества. 
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Друг реализиран проект е монтирането на честотни преобразуватели на електрическите двигатели във 

вентилационните системи, което доведе до някои значителни подобрения, като намаляване на консумацията на 

електроенергия, възможност за плавно регулиране на оборотите до постигане на оптимални работни 

параметри и подобряване на експлоатационните характеристики на двигателите.

През изминалата година продължи проектът по реконструкция на хомогенизационно-складовия комплекс за 

суровинно брашно, който следва да приключи през 2019 г. Основаната цел на проекта е оптимизиране на 

процеса на хомогнеизиране и складиране на суровинното брашно и намаляване на разхода на електрическа 

енергия. След реализацията на проекта се очаква специфичният разход на електроенергия за хомогенизация и 

транспорт на суровинно брашно да намалее с 77%.

Годишната консумация на електрическа енергия за 2018 г. е 78,31 ГВч. Специфичният разход на електрическа 

енергия на тон цимент е намалял с 10% спрямо предишната година.
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ВОДА 

Опазване качеството на водата и нейното ефективно използване са едни от основните приоритети на „Златна Панега 

Цимент” АД. Компанията поддържа система за пречистване и оборотно използване на водата в производството, 

съобразена с най-добрите налични техники.

Извършва се периодичен мониторинг за качеството на заустените отпадни води, чието качество се осигурява от 

тристепенно пречиствателно съоръжение за битово-фекални води, флотатор за промишлените охлаждащи води и 

система от кало-масло задържатели за дъждовните води от производствената площадка. През 2018 г. не са 

регистрирани превишения на пределно допустимите норми на наблюдаваните параметри.

През 2018 г. бяха изградени 3 мониторингови кладенеца за следене на качеството на подземните води в кариера 

"Златна Панега“.

Специфичната консумация на вода за 2018 г. е намаляла с 16% спрямо тази през 2017 г. и достигна 322 л/т цимент. По 

този начин „Златна Панега Цимент’’ АД постигна по-рано целта, поставена от Групата ТИТАН за 2020 г. През 2018 г. 

около 80% от използваната вода за производствени нужди е била оборотна. Този дял е по-голям в сравнение с 2017 г. 

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

поддържане на зелените площи. 

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

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

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

за качеството на водата. 

По химически състав и свойства, водата от извор „Глава Панега” отговаря на изискванията за вода за питейно-битово 

водоснабдяване.
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Въпреки спецификите на пазара в България и обуславеното от тези специфики търсене на високи марки цимент 

през последните години, заместването на невъзобновяеми суровини с алтернативни суровини и добавки за 

производството на клинкер и  цимент бележи нарастване – от 5,1% през 2017 г. до 5,7% през 2018 г.

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

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

природните ресурси и намаляване на негативното въздействие върху околната среда от използването им. 

Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. поставя конкретни цели в тази връзка, а Европейската 

комисия приема план за действие за кръговата икономика, чието изпълнение осигурява подходяща регулаторна 

и финансова рамка за стимулиране на ефективното използване на ресурсите и минимизиране на отпадъците. 

Ресурсната ефективност е залегнала във всички стратегически цели на „Златна Панега Цимент” АД и е в 

основата на редица конкретни проекти.

През 2018 г. беше извършена реконструкция на системата за подаване на добавки към клинкера, което позволи 

увеличаване на използваното количество шлака от цветната металургия. 

През 2018 г. за оползотворени  около 53 хил. тона отпадъци от други индустриални производства под формата 

добавки за производството на клинкер и цимент, в това число близо 18 хил. тона фаялит, 10 хил. тона пепелина, над 

17 хил. тона индустриален гипс и др.

СУРОВИНИ 
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Устойчивото използване на суровините неизменно изисква фокус върху всички компоненти на околната среда. 

Районът, в който оперира „Златна Панега Цимент’’ АД, е на броени метри от един от най-големите карстови 

извори на Балканите, който освен защитена територия е и източник на питейна вода за населените места в 

района, и част от мрежата Натура 2000 за опазване на ценни хабитати. „Златна Панега Цимент’’ АД успешно 

съчетава производствените дейности с поддържането и възстановяването на биоразнообразието около 

площадката на завода. В тази връзка продължават дългогодишните проекти на компанията, в това число:

ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
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Дейности по биомониторинг с местните училища

Доброволческият биомониторинг продължава съвместно с учениците и учителите от училищата в региона, 

доброволци от компанията и специалистите от Регионален исторически музей (РИМ) – секция Природа, град 

Плевен. През месеците май, юни и октомври 2018 г. се проведоха обходи на река Златна Панега, наблюдение и 

измерване на различни параметри и индикатори за качеството на водата, проведоха се лекции за спецификата 

на местната флора и фауна през различните сезони. Дейностите са базирани на проект „Осинови река’’, 

финансиран чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство през 2015 г., и се развиват 

с цел повишаване на екологичното самосъзнание на местната общност.

Наблюдение на диви птици в Карлуковския карстов район

Продължи ежегодното наблюдение на орнитофауната в района, като за целта специалист орнитолог извърши 

няколко огледа на района, наблюдавайки промените във видовете, тяхното гнездене, размножаване и 

отглеждане на потомството както на територията на завода и в прилежащите кариери (Златна Панега и Коритна), 

така и в близката защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 – Карлуковски карст. През 2018 г. на 

площадката на циментовия завод за първи път са наблюдавани късокрилия кюкавец (Actitis hypoleucos) – 

защитен вид по Закона за биологичното разнообразие и малкия воден бик (Ixobrychus minutus) – вид, включен в 

Директивата за птиците (Директива 79/409/ЕИО) и в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска 

флора и фауна.

Наблюденията показват, че дейността на компанията не нарушава разнообразието и местообитанията на 

орнитофауната в района, а чрез поддържане на зелените площи на циментовия завод привлича много видове 

птици, които намират там подходяща хранителна среда и места за гнездене.

Заедно с орнитологичните наблюдения в района на завода, се проведоха станалите регулярни наблюдения на 

диви птици заедно с ученици от местните училища, в които участваха 21 ученика и 7 учителя от селата Златна 

Панега, Брестница, Румянцево и Орешене. 

ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
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План за управление на биоразнообразието на кариера „Златна Панега“

В продължение на инициативата за запазване на популацията на балканска пъстърва (Salmo trutta fario) в р. Златна 

Панега и повишаване на екологичното съзнание на местното население, през м. май 2018 г. беше извършено ново 

зарибяване със зарибителен материал от Пъстървово  стопанство „Тошков Чарк”. Двадесет деца от училищата в с. 

Златна Панега и в с. Румянцево се включиха в инициативата и помогнаха на рибарите от риболовен клуб „Стари 

видри’’ при темперирането и разселването на рибките по течението на реката.  

През 2018 г. са проведени 495 учебни човекочаса за трети страни, предимно ученици от местните училища, 

посветени на теми, свързани със запознаване, опазване и възстановяване на биоразнообразието в района на 

циментовия завод на „Златна Панега Цимент’’ АД. 

В допълнение към тази дейност, през 2018 г., представители на риболовен клуб „Стари видри” проведоха урок по 

„Риболов с изкуствена муха и шнур’’ на учениците от училищата в с .Златна Панега и с. Румянцево. Целта на урока бе 

да се представят екологосъобразни методи за риболов, които са щадящи за речната екосистема и събуждат 

интереса на децата към природата, карат ги да обръщат внимание на отделните елементи на заобикалящата ги 

среда и  възпитават уважение към речните обитатели.

Учебен урок по „Риболов с изкуствена муха и шнур“

Повече информация е предоставена в Индекс за екологично представяне на ТИТАН България (виж Приложения).

През 2018 г. завърши успешно изпълнението на 4-годишния „План за управление на биоразнообразието на 

кариера „Златна Панега’’, базиран на Насоките на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и 

документи на Европейската комисия. 

Опазването на биоразнообразието и възстановяването на засегнатите от индустриалната дейност екосистеми са 

главен приоритет на „Златна Панега Цимент’’ АД. В тази връзка, създаденият през 2014 г. „План за управление на 

биоразнообразието’’ има за основна цел запазването на естествената среда на кариера „Златна Панега’’ чрез 

преместване на защитени растителни видове. Планът включва събиране на семена от местни видове, тяхното 

засаждане в създаден на територията на заводската площадка разсадник и използването им за рекултивация на 

експлоатираните терени. В Плана е заложено и контролиране на популацията на инвазивни чужди видове, 

наблюдение и оценка на орнитофауната на терена и създаване на информационна база, съдържаща местните 

растителни видове. Дейностите по мониторинг и създадената информационна база спомогнаха за изграждането 

на устойчив модел за съхраняване на естествената среда на кариерата и в бъдеще. 

Благодарение на успеха си в съхраняването на екосистемите и биоразнообразието на кариерата, Планът на 

„Златна Панега Цимент’’ АД беше включен като добър пример в „Насоките за планове за управление на 

биоразнообразието’’ на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI). „Насоките’’ са 

практическо ръководство за създаване на план на всяка компания, целяща опазването на биоразнообразието на 

средата, в която оперира. 

ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
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УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЗРАЧНОСТ И ЕТИКА 

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

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

международните и европейските стандарти в тази област.

УПРАВЛЕНИЕ

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.

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

комуникация, отчетност и устойчиво развитие. 

качествено
образование

сигурна работа
и икономически
растеж

партньорства
за целите
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ПРАВА НА ЧОВЕКА

Политика за правата на 

човека – липса на 

дискриминация, 

свобода на сдружаване 

и детски труд

Политика за борба с 

подкупите и корупцията - 

безвъзмездни средства, 

дарения и вноски

Етичният кодекс се допълва от следните корпоративни политики на Групата ТИТАН:

Политика за 

международни санкции 

- Клиент / Доставчик 

надлежна проверка 

Политика и насоки за 

спазване на закона за 

защита на конкуренцията 

- конкуренти, клиенти и 

доставчици

От Етичен кодекс на Групата ТИТАН

Ние сме ангажирани със защитата и развитието на правата на човека, както те са определени във 

Всеобщата декларация за правата на човека (UNDHR)* и в конвенциите на Международната 

организация на труда**.

Мениджърите на TИТАН трябва да се водят от поeтите от нас ангажименти в областта на правата на 

човека както при определяне на политиките, така и в практиката при взаимоотношенията си със 

служители, изпълнители, клиенти и доставчици.

В тази рамка, ние се стремим да насърчаваме зачитането на правата на човека в областите на нашето 

въздействие, включително: зачитане свободата на сдружаване, зачитане на различията, осигуряване 

на равни възможности за всички и премахване на всякакъв вид дискриминация, както и разглеждане на 

въпроси, свързани с правата на човека при инвестиционни решения.

** 1999 г. Конвенция на МОТ № 182 за най-тежките форми на детски труд, Конвенция на МОТ № 138 

относно минималната възраст за приемане на работа, 1948 г. Конвенция относно свободата на 

сдружаване и защитата на правото на организиране.

* 1948 г. Декларация на ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ГРУПАТА 

ТИТАН В ТИТАН БЪЛГАРИЯ 

Таблицата по-долу показва степента на внедряване на всяка политика на Групата ТИТАН в ТИТАН България към 2018 г.

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

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

на Групата във всички свои бизнес операции.

Вярваме, че доброто корпоративно управление създава дългосрочни устойчиви ценности за заинтересованите 

страни - клиенти, служители, доставчици, местна общност. Нашата цел е всички заинтересовани страни да 

печелят от начина, по който ние правим и управляваме бизнеса си.  

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

сесии, насочени към мениджъри и служители. 

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

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

добри практики в страната или в Групата. 

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

комуникационни канали.

Политика на Групата/Ниво на внедряване 

в ТИТАН България

Начално ниво 

в ТИТАН България*

Изпълнявана от 

ТИТАН България** 

Оценена от ТИТАН 

България***

Групова политика за управление 

на човешките ресурси

Групова политика за здраве и безопасност

Групова политика за правата на човека

Групова политика за опазване на околната среда

Стратегия за смекчаване на климатичните 

промени на Групата

Групова политика за борба с подкупите и корупцията

Групова политика за международни санкции

Групова политика и насоки за спазване на 

закона за защита на конкуренцията

Групова политика по корпоративна 

социална отговорност

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔✔✔

✔



„Златна Панега Цимент'' АД е търговско дружество с едностепенна система на управление и петчленен Борд 

на директорите, който през 2018 г. се състоеше от следните членове:

Александър 

Чакмаков 

Председател на 

Борда на директорите

Адамантиос 

Францис  

Изпълнителен 

директор

Христос 

Панагопулос  

Регионален директор 

за България и Турция

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ

Лукас 

Петкидис 

Регионален финансов 

директор за Югоизточна 

Европа и Източното 

Средиземноморие

Константинос 

Дердемезис  

Регионален Директор 

за Югоизточна Европа 

и Източното 

Средиземноморие
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НАШАТА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ

    

    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 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.)

    

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

въведе доброволното публикуване на своя Интегриран годишен доклад, а от 2017 г. докладът се верифицира от 

независима трета страна. През последните две години (2016 и 2017 г.) Докладът се разпространява в електронен и 

печатен вариант към всички заинтересовани страни с въпросник за обратна връзка. 

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

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

компанията.
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КОМИТЕТИ 

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 Групата ТИТАН. 

Друг основен приоритет в дейностите на този Комитет е прилагането и стриктното спазване на нашите политики 

по здраве на служителите и заинтересованите страни. 

С цел укрепване и подобряване на системата за управление в ТИТАН България бяха създадени няколко 

комитета, които работят в различни области:

В обхвата на Комитета в сферата на 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. В сферата на корпоративните 

комуникации Комитетът разработва и развива политики за комуникация с нашите вътрешни и външни 

заинтересовани страни като гарантира оползотворяването на добри комуникационни практики чрез 

използването на комуникационни канали с доказана ефективност.

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 по оперативно управление

Комитет по корпоративна социална отговорност и корпоративни комуникации 

Комитет по здраве и безопасност 

Представени са вдъхновяващи примери от 12 индустрии: банково дело, газификация, енергетика, консултантски 

услуги, лека промишленост, маркетинг, медии, медицина, минно дело, пивоварна индустрия, преработвателна 

промишленост и фармацевтика. В 35 добри бизнес практики 28 български компании споделят своите 

постижения в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) и онагледяват теорията за 

корпоративната устойчивост и отговорност. 

Практиките по корпоративна социална отговорност на ТИТАН България ще се изучават в бизнес 

специалностите у нас

В 4 глави са разгледани теоретичните основи, ключовите направления и процесите на внедряване на КСО и 

компанията като фактор за популяризирането на корпоративната социална отговорност в обществото.

ТИТАН България участва с практиките си в частите „Бизнес стратегия и глобалните цели на ООН’’ и „Нефинансово 

отчитане’’ в новия учебник „Корпоративна устойчивост и отговорност’’ с автор д-р  Марина Стефанова. Това е 

първият учебник по корпоративна устойчивост и отговорност в България, който обобщава теория, експертен опит 

и добри фирмени практики в тридесет различни направления на стратегическия мениджмънт, ориентиран към 

устойчивия растеж и водещото място в обществото на компаниите. 

ДОБРА ПРАКТИКА
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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 изкопаеми 

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 използването на конвенционални горива и 

заместването им с алтернативни такива.

ЗДРАВЕ И 

БЕЗОПАСНОСТ

Безопасността 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 кариера „Златна Панега’’.

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?

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 .  Дружеството  следи 

внимателно, на ежедневна база, нивата на усвояване на 

кредитните си линии. Към 31.12.2018 г. Дружеството има 

усвоени кредити за 14 милиона лева и неизползвани 

кредитни линии за 14 милиона лева.  20% от използваните 

кредити са  дългосрочни.

КРЕДИТЕН РИСК

Дружеството внимателно следи финансовото 

състояние на клиентите си и на тази база определя 

Кредитни лимити за всеки клиент. Изискват се и 

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

обезпечаване на вземанията. Обезценка на вземания 

се признава в случаите на неспособност на клиента да 

изплати дължимите суми към Дружеството.

ВАЛУТЕН РИСК

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.

Кредитите на Дружеството са обезпечени с 

Корпоративни гаранции, издадени от фирмата- майка. 

Фирмата-майка е регистрирана в страна от Евро-

зоната, в която се извършват икономически реформи. 

Ако тези реформи се провалят, Дружеството ще бъде 

изправено пред допълнителен ликвиден риск.

Дружеството не е изправено пред значителен кредитен 

риск. Вземанията от клиенти са от клиентска база, 

състояща се от много на брой клиенти.

ВИД 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.
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ИНДЕКС ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

06

ИНДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМ ОДИТОР С ОГРАНИЧЕНА 

СТЕПЕН НА СИГУРНОСТ
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ИНДЕКС ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТИТАН БЪЛГАРИЯ

1. ТИТАН БЪЛГАРИЯ – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, СЪГЛАСНО 

СЕКТОРНИЯ ПОДХОД, ПРИЕТ ОТ ГРУПАТА ТИТАН

Местни 
въздействия       
Въздействие 
върху 
природните 
суровини

Добив на суровини (общо, в мокро състояние)

2016

0.9

0.9

0.0

0.9

0.3

1,843

1,843

0

0

2017 2018
SDG И 

ЦЕЛИ

SDG 12
Цел 12.2

КОДОВЕ

EP01L

EP02L

EP03L

EP04L

EP05L

EP06L

милион тона

SDG 12
Цели 12.4 
и 12.5

Суровини, добити за производството на клинкер и цимент

Суровини, добити за инертни материали

Суровини, добити за производството на клинкер и цимент (сухи)

Консумирани суровини (общо)

Суровини, консумирани за производство на бетон, сухи смеси и блокове (в мокро състояние)

Отпадъци, предадени за рециклиране (общо, в мокро състояние)

Рециклирани

Повторно използвани

Оползотворени

t

t

t

t

0.9

0.9

0.0

0.9

0.3

293

293

0

0

1.0

1.0

0.0

0.9

0.3

879

879

0

0

Въздействие 
върху водните 
ресурси

Консумация на вода (общо)

Водоизточници (общо, от източник)

Подземни води

Градско водоснабдяване

Дъждовни води

Повърхностни води

Използвани кариерни води (от обезводняване на кариерата)

Океански или морски води

Отпадъчни води

Заустване (общо, към приемник)

Повърхностен воден обект (реки, езера)

Океански или морски води

Пречистване извън площадката

0.3

0.3

0.1

0.0

0.2

0.1

0.1

EP07L

EP08L

EP09L

 млн. м3 0.3

0.4

0.1

0.0

0.3

0.1

0.1

0.3

0.3

0.1

0.0

0.2

0.1

0.1

SDG 6
Цели 6.3, 
6.4 и 6.5

Въздействие 
върху био-
разнообразието 
и управление 
на земите

SDG 15
Цели 15.3, 
15.4, 15.5, 
15.9 и 15.a

EP10L

EP11L

EP12L

EP13L

EP14L

EP15L

EP16L

EP17L

SDG 7 
Цел 7.2

Горива и енергия             
Въздействие върху 
енергийните 
ресурси

%

%

%

%

TJ

TJ

Действащи кариери в райони с богато биологичното разнообразие 

Действащи кариери с планове за управление на биоразнообразието 

Действащи кариери с планове за управление на биоразнообразието

Кариери с планове за взаимодействие с местните общности

Кариери с планове за рекултивация 

Действащи кариери (изцяло притежавани) с ISO14001 или подобни

Разход на топлинна енергия (общо)

Разход на електроенергия (общо)

1

1

100.0

100.0

100.0

100.0

2,113

273

1

1

100.0

100.0

100.0

100.0

2,134

279

1

1

100.0

100.0

100.0

100.0

2,145

295

2. ТИТАН БЪЛГАРИЯ – РАБОТА НА ЦИМЕНТОВИТЕ ЗАВОДИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ, СВЪРЗАНИ 

С ТЯХ КАРИЕРИ, СЪГЛАСНО СЕКТОРНИЯ ПОДХОД, ПРИЕТ ОТ ГРУПАТА ТИТАН

Специфични брутни преки емисии на CО

Специфични нетни преки емисии на CО

Непреки емисии на CO   (общо) 

Степен на заместване с алтернативни горива

Биомаса в горивната смес

Съотношение между клинкер и цимент

Консумация на топлинна енергия

Циментови заводи, мелнични площадки и прилежащите към тях кариери

Разход на алтернативни горива (общо)

Разход на електроенергия (общо)

Циментови заводи и прилежащите към тях кариери

2016

716.7

673.2

0.045

26.8

11.2

0.844

2,112

23,107

73.0

2017 2018

SDG 9 
Цел 9.4

EP18L

EP19L

EP20L

EP21L

EP22L

EP23L

EP24L

EP25L

EP26L

kg/t циментов продукт

kg/t циментов продукт

милион тона

%Топлинна база

%Топлинна база

TJ

t

Gwh

739.2

710.1

0.046

17.5

7.2

0.860

2,134

12,878

74.9

725.0

682.4

0.048

25.1

9.9

0.869

2,144

20,004

78.3

Алтернативни 
горива и 
материали

Въздействие 
върху 
енергийните 
ресурси

(1,3)

(2,3)

(3)

(4)

2

2

2

SDG 7 
Цели 7.2, 
7.3 и 7.a

SDG 12 
Цел 12.2

Разход на материали (общо, сухи)

Консумация на природни суровини (сухи)

Консумация на алтернативни суровини (сухи)

Заместване с алтернативни суровини (клинкер и цимент)

Консумация на вода (общо)

Непрекъснато измерване на емисиите

Специфични емисии на прах

Специфични емисии на NОx

Специфични емисии на SOx

Местни 
въздействия      
Въздействие 
върху 
природните 
суровини

Въздействие 
върху водните 
ресурси

Други емисии 
във въздуха

милион тона

милион тона

милион тона

% сухо

млн. м 

%

g/t Клинкер

g/t Клинкер

g/t Клинкер

3

0.9

0.9

0.0

5.2

0.2

100.0

3.2

1,045.2

84.0

SDG 12
Цел 12.2

EP27L

EP28L

EP29L

EP30L

EP31L

EP32L

EP33L

0.9

0.9

0.0

5.1

0.2

100.0

1.5

921.3

28.6

0.9

0.9

0.1

5.7

0.2

100.0

1.6

1,043.3

27.0

SDG 3 
Цел 3.9

SDG 9 
Цел 9.4

SDG 6
Цели 6.4 
и 6.5

милион тона

милион тона

милион тона

милион тона

 млн. м3

 млн. м3

 млн. м 3

 млн. м 3

 млн. м 3

 млн. м 3

 млн. м 3

 млн. м 3

 млн. м 3

 млн. м 3

 млн. м 3

 млн. м 3

SDG И 

ЦЕЛИ
КОДОВЕ

Климатични 
промени
Въздействие от 
емисиите на 
парниковите 
газове



1. Действащи кариери в рамките на, съдържащи или прилежащи на райони с високо биологично разнообразие.

3. Застъпени са както кариери, свързани с циментовите заводи, така и кариери за производство на инертни материали.

2

2. Обекти/площадки с високо биологично разнообразие, където активно се прилагат планове за управление на биоразнообразието.

3. ТИТАН БЪЛГАРИЯ – ПОДРОБНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ОТНОСНО МАТЕРИАЛИ, 

ГОРИВА И ОТПАДЪЦИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

Горивна смес, консумация на енергия за производство на клинкер и цимент

Конвенционални изкопаеми горива

Въглища, антрацитни и отпадъчни въглища

Петролен кокс

Лигнитни въглища

Други твърди изкопаеми горива

Природен газ

Тежки горива (ултра)

Дизел

Бензин, газ (втечнен нефтен газ или втечнен пропан-бутан)

Алтернативни горива, на основата на изкопаеми горива, и смесени алтернативни горива

Гуми 

RDF, включително пластмаса

Импрегнирани дървесни стърготини

Смесени промишлени отпадъци

Други отпадъци, на основата на изкопаеми горива, и смесени отпадъци (твърди)

Горива от биомаса

Изсушена утайка от пречиствателни станции за битови отпадъчни води

Дървесина, неимпрегнирани дървесни стърготини

Селскостопански, органични отпадъци, дървени въглища

Други

Третиране на отпадъци (общо, мокри)

Третиране на отпадъци, разбивка по дейности (мокри)

Повторно използване

Рециклиране

Оползотворяване (включително оползотворяване на енергия)

Изгаряне

Депонирани

Други (вкл. съхранение)

2016

100.0

73.2

67.4

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

0.1

0.0

26.8

9.8

17.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11,452

100.0

0.0

16.1

0.0

0.0

83.9

0.0

2017 2018

SDG 7 
Цели 7.2, 
7.3 и 7.a

SDG 12 
Цели 12.2

Въздействие 
върху горивата 
и енергийните 
ресурси

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

%Топлинна база

t

% По маса 

% По маса 

% По маса 

% По маса 

% По маса 

% По маса 

% По маса 
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Управление 
на отпадъците

100.0

82.5

77.3

0.0

0.0

0.0

5.2

0.0

0.1

0.0

17.5

8.8

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

374

100.0

0.0

78.2

0.0

0.0

20.6

1.2

100.0

74.9

71.3

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

0.1

0.0

25.1

10.7

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

911

100.0

0.0

96.5

0.0

0.0

1.5

1.9

SDG 12
Цели 12.4 
и 12.5

EP34L

EP35L

EP36L

EP37L

EP38L

EP39L

4. ТИТАН БЪЛГАРИЯ – ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ 2016 2017 2018

Разходи за околната среда във всички дейности на компанията

Управление на околната среда

Озеленяване

Рекултивация

Обучение за околната среда и изграждане на гражданско съзнание

Прилагане на екологични технологии

Управление на отпадъците

 милиона евро 

 милиона евро

 милиона евро

 милиона евро

 милиона евро

 милиона евро

 милиона евро

3.0

0.7

0.0

0.1

0.0

2.1

0.1

1.3

0.6

0.0

0.1

0.0

0.6

0.1

3.0

0.4

0.1

0.0

0.0

2.4

0.1

SDG 7 
Цели 7.b

SDG 9 
Цели 9.4

EP40L

Непреките емисии на CO  са свързани с емисиите, отделяни за производството на електрическа енергия, консумирана в 

съоръженията на TITAN. За тяхното изчисляване използваме емисионни фактори, предоставени от доставчика на електрическа 

енергия или други публично достъпни данни. Ако тези данни не са достъпни, се използват най-новите данни, предоставени от CSI.

SDG И 

ЦЕЛИ
КОДОВЕ

SDG И 

ЦЕЛИ
КОДОВЕ
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Здраве и 
безопасност

2016

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

1

2.00

10

32.8

2017 2018
SDGS &

ЦЕЛИ

SDG 3;
Цел 3.6

SDG 8;
Цел 8.8

КОДОВЕ

SP01L

SP02L

SP03L

SP04L

SP05L

SP06L

SP07L

SP08L

SP09L

SP10L

SP11L

SP12L

0

0.00

0

0

3

5.88

406

795.60

0

0.00

10

32.2

Резултати от всички дейности по Глобалния секторен подход на ТИТАН

Фатални инциденти на служители

Коефициент на фатални инциденти на служители

Фатални инциденти на контрактори

Фатални инциденти на трети страни

Инциденти със загубено време на служители (LTIs)

Коефициент на честота на инциденти със загубено време на служители (LTIFR)

Загубени работни дни на служители

Коефициент на тежест на инициденти със загубено време на служители (LTISR)

Инциденти със загубено време на контрактори (LTIs)

Коефициент на честота на инциденти със загубено време на контрактори (LTIFR)

Водещи индикатори за резултата от всички дейности

Злополуки без последствия 

Часове за обучения по здраве и безопасност на служител

(1)

0

0.00

0

0

1

2.03

14

28.80

0

0.00

26

27.3

Работна 
заетост

290

77

213

4%

13

6%

16

6

8

2

0

16

 289

276

0

13

28

6

89

166

78 

211 

27%

35%

33%

85%

32%

SDG 5;
Цели: 5.1, 
5.4, и 5.5

SDG 8;
Цели: 8.5, 
8.6, и 8.8

SDG 10;
Цел 10.3

SP13L

SP14L

SP15L

SP16L

SP17L

SP18L

SP19L

SP20L

SP21L

SP22L

SP23L

SP24L

SP25L

SP26L

SP27L

SP28L

282

78

204

14%

40

11%

32

20

10

2

14

18

295

 

283

5

7

30

7

87

167

80 

215 

27%

32%

29%

85%

33%

Брой служители към 31 декември

Жени 

Мъже 

Текучество на персонала (%)

Напуснали служители

Нови служители (%)

Нови служители 

Нови служители по възрастови групи

Под 30

Между 30-50

Над 50

Нови служители по пол

Жени 

Мъже 

Средна заетост 

Заетост по тип  

Пълно работно време 

Непълно работно време

Временно 

Заетост по категория

Мениджъри 

Старши мениджъри

Администрация/технически служители

Полуквалифицирани/неквалифицирани служители

Заетост по пол 

Жени 

Мъже 

Дял заети жени (%)

Дял заети жени мениджъри (%)

Дял заети жени старши мениджъри (%)

Дял на служители от местната общност (%)

Дял на служители профсъюзни членове (%)

273

71

202

15.02%

41

12.09%

33

19

14

0

12

21

277 

271

0

6

30

7

80

162

75

202 

27.08%

29.73%

28.57%

88.09%

32.23%

Развитие на 
човешкия 
капитал

403

119,194

38,557

80,637

296 

102%

26%

32

6

72

186

19

206 

71

SDG 4;
Цели: 4.3, 
4.4, и 4.5

SDG 5;
Цели: 5.1,
и 5.5

SDG 8;
Цел 8.5

SDG 10;
Цел: 10.2, 
и 10.3

SDG 16;
Цел 16.5

SP29L

SP30L

SP31L

SP32L

SP33L

SP34L

SP35L

212

66,682

21,834

44,848

314 

106%

29%

29

7

103

175

38

205 

71

Инвестиции за обучение на служител (Евро)

Инвестиции за обучение по пол (Eвро)

Жени 

Мъже 

Обучени служители 

Дял обучени служители (% от общата работна сила)

Дял обучени жени служители (% от общо обучени)

Обучени служители по категория

Мениджъри 

Старши мениджъри

Администрация/технически служители

Полуквалифицирани/неквалифицирани служители

Обучени служители по възрастова група

Под 30

Между 30-50

Над 50

325

94,664

35,161

59,503

291 

105%

27.84%

33

6

95

157

37

190

64

ИНДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ
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18,359

64

72

61

76

3,207

9,517

0

1,711

1,775

416

0

1,657

0

SP36L

SP37L

SP38L

18,379

62

77

57

139

3,022

9,400

0

687

1,125

0

0

4,006

0

14,166

51

49

52

320

1,772

7,587

0

1,119

1,282

12

0

2,074

0

Учебни часове

Средно учебни часове на служител и разбивка по пол

Средно жени 

Средно мъже 

Учебни часове по предмет

Опазване на околната среда

Езикови обучения

Здраве и безпасност

Човешки права

Управление и управленчески умения

Нетехнически умения и специализация

Други

Сигурност

Техническо "ноу-хау" и основна компетентност

Етичен кодекс на ТИТАН Груп

Ангажираност 
към 
заинтересованите 
страни 

111,797

50,924

60,873

13

0

SDG 2; Цели 2.1, и 2.3
SDG 4; Цели: 4.3, и 4.4
SDG 8; Цели: 8.5, и 8.6
SDG 9; Цели: 9.1, и 9.5
SDG 11; Цел 11.4
SDG 16; Цел 16.5
SDG 17; Цел 17.17

SP39L

SP40L

SP41L

SP42L

SP43L

124,675

78,974

45,701

15

2

73,828 

56,000 

17,828 

12

0

Donations (Euros)

Donations in cash (Euros)

Donations in kind (Euros)

Internships

New entry level jobs from internships/traineeships

(1) Публикуваните цифри за „Злополуки без последствия’’ са общите цифри за преките служители и контракторите. 

Това трябва да бъде ясно за всички, включени в резултатите от социалното представяне и във връзка с последното ревизирано и публикувано 

Ръководство от Отдел З§Б на Групата ТИТАН.

2016 2017 2018ИНДЕКС ЗА СОЦИАЛНO ПРЕДСТАВЯНЕ НА TИTAН БЪЛГАРИЯ
SDGS &

ЦЕЛИ
КОДОВЕ

Развитие на 
човешкия 
капитал

SDG 4;
Цели: 4.3, 
4.4, и 4.5

SDG 5;
Цели: 5.1,
и 5.5

SDG 8;
Цел 8.5

SDG 10;
Цел: 10.2, 
и 10.3

SDG 16;
Цел 16.5
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ОБЛАСТ НА 

UNGC

Права на 
човека

СЪОТВЕТНИ ПРИНЦИПИ НА UNGC

Принцип 1:  Зачитане и подкрепа за 

опазването правата на човека

Принцип 2: Гаранция за необвързване с 

действия, нарушаващи правата на 

човека

НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

а. Корпоративни ценности 

на Групата Титан 

б. Етичен кодекс на Групата 

Титан 

в. Политика за КСО на 

Групата Титан 

г. Етичен кодекс за 

снабдяване на Групата Титан  

д. Рамкова политика за

управление на персонала 

на Групата Титан

е. Политика за трудова 

безопасност и здраве на 

Групата Титан

ж. Политика за правата на 

човека на Групата Титан  

з. Политика за борба с 

подкупите и корупцията 

на Групата Титан 

и. Политики на Титан България

ПРЕПРАТКА КЪМ ИНТЕГРИРАНИЯ ДОКЛАД 

НА ТИТАН БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. 

Трудови 
норми

Здраве и безопасност на труда: Политика за трудова безопасност и 

здраве на Групата ТИТАН и Индекс за социално представяне на ТИТАН 

България (SP01L-SP12L)

Приложения: Индекс за социално представяне на ТИТАН България (SP 

KPIs) вкл. ключови показатели за ефективност по здраве и безопасност

Устойчиви общности: Политика за КСО на Групата Титан и Индекс за 

социално представяне на ТИТАН България (SP39L-SP43L)

Стратегически преглед: Корпоративни ценности, Създаваме стойност за 

всички, Сътрудничества на глобално ниво, С фокус върху значимите 

фактори за нашия бизнес и заинтересовани страни

Бизнес партньори - клиенти и доставчици: Етичен кодекс за снабдяване 

на Групата Титан

Управление на човешките ресурси: Рамкова политика за управление на 

персонала на Групата Титан, Етичен кодекс на Групата Титан и Индекс за 

социално представяне на ТИТАН България (SP29L-SP38L)

Управление: Политика за правата на човека на Групата Титан, 

Управление, прозрачност и етика, Изпълнение на политиките на Групата 

Титан в Титан България, Нашата интегрирана система за управление и 

докладване, Финансови и нефинансови рискове

Принцип 3: Приемане свободата на 

сдружаване и ефективно признаване на 

правото на колективно договаряне

Принцип 4: Премахване на всякакви 

форми на насилствен и принудителен 

труд

Принцип 5: Ефективно премахване на 

детския труд

Принцип 6: Изкореняване на 

дискриминацията по отношение на 

правото на труд и на професия

Околна 
среда

а. Корпоративни ценности на 

Групата Титан 

в. Политика за КСО на 

Групата Титан 

б. Етичен кодекс на Групата 

Титан 

г. Политика за опазване на 

околната среда на Групата 

Титан

е. Стратегия за смекчаване 

на климатичните промени на 

Групата ТИТАН

ж. Политики на Титан 

България

Принцип 7: Подкрепа за превантивните 

подходи в опазването на околната 

среда

Принцип 8: Подемане на инициативи, 

стимулиращи поемането на по-голяма 

отговорност към околната среда

Принцип 9: Насърчаване развитието и 

разпространението на технологии, 

щадящи околната среда

Антикорупция

а. Корпоративни ценности на 

Групата Титан 

в. Политика за КСО на 

Групата Титан 

г. Етичен кодекс за 

снабдяване на Групата Титан  

д. Политика за борба с 

подкупите и корупцията на 

Групата Титан 

б. Етичен кодекс на Групата 

Титан 

е. Политики на Титан 

България

Принцип 10: Подкрепа на 

антикорупционни инициативи и 

политика на прозрачност

АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН

в. Политика за КСО на 

Групата Титан 

б. Етичен кодекс на Групата 

Титан 

ж. Политика за правата на 

човека на Групата Титан  

д. Рамкова политика за 

управление на персонала 

на Групата Титан

з. Политика за борба с 

подкупите и корупцията на 

Групата Титан 

е. Политика за трудова 

безопасност и здраве на 

Групата Титан

и. Политики на Титан 

България

г. Етичен кодекс за 

снабдяване на Групата Титан  

а. Корпоративни ценности на 

Групата Титан 

Стратегически преглед: Корпоративни ценности, Създаваме стойност за 

всички, Сътрудничества на глобално ниво, С фокус върху значимите 

фактори за нашия бизнес и заинтересовани страни

Бизнес партньори - клиенти и доставчици: Етичeн кодекс за снабдяване 

на Групата Титан

Здраве и  безопасност на труда: Политика за трудова безопасност и 

здраве на Групата ТИТАН и Индекс за социално представяне на ТИТАН 

България (SP01L-SP12L)

Управление на човешките ресурси: Рамкова политика за управление на 

пeрсонала на Групата Титан, Етичен кодекс на Групата Титан и Индекс за 

социално представяне на ТИТАН България (SP29L-SP38L)

Управление: Политика за правата на човека на Групата Титан, 

Управление, прозрачност и етика, Изпълнение на политиките на Групата 

Титан в Титан България, Нашата интегрирана система за управление и 

докладване

Приложения: Индекс за социално представяне на ТИТАН България (SP 

KPIs) вкл. ключови показатели за ефективност по здраве и безопасност

Устойчиви общности: Политика за КСО на Групата Титан и Индекс за 

социално представяне на ТИТАН България (SP39L-SP43L)

Стратегически преглед: Корпоративни ценности, Създаваме стойност за 

всички, Сътрудничества на глобално ниво, С фокус върху значимите 

фактори за нашия бизнес и заинтересовани страни

Управление: Изпълнение на политиките на Групата Титан в Титан 

България, Нашата интегрирана система за управление и докладване

Устойчиви общности: Политика за КСО на Групата Титан, Екология и 

опазване на околната среда и Индекс за социално представяне на 

ТИТАН България (SP13L-SP43L)

Приложения: Индекс за екологично представяне на ТИТАН България (EP 

KPIs) и Индекс за социално представяне на ТИТАН България (SP KPIs) вкл. 

ключови показатели за ефективност по здраве и безопасност

Екологично представяне: Политика за опазване на околната среда на 

Групата Титан и Стратегия за смекчаване на климатичните промени на 

Групата Титан и Индекс за екологично представяне на ТИТАН България 

(EP01L - EP40L) 

Управление: Политика за борба с подкупите и корупцията на Групата 

Титан, Управление, прозрачност и етика, Изпълнение на политиките на 

Групата Титан в Титан България, Нашата интегрирана система за 

управление и докладване

Бизнес партньори - клиенти и доставчици: Етичен кодекс за снабдяване 

на Групата Титан

Стратегически преглед: Корпоративни ценности, Създаваме стойност за 

всички, Сътрудничества на глобално ниво, С фокус върху значимите 

фактори за нашия бизнес и заинтересовани страни 
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ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМ ОДИТОР С 

ОГРАНИЧЕНА СТЕПЕН НА СИГУРНОСТ
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„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ’’ АД
5760 с. Златна Панега
ул. „Шипка’’ № 2
тел.: + 359 2 88 20 101
тел.: + 359 2 976 00 70

www.titan.bg 
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