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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

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

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

съставянето му и предоставиха препоръки в процеса на подобряването му.

Снимките в Интегриран годишен доклад 2015 са от комуникационния архив на компанията. 
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Този доклад е вторият Интегриран Годишен Доклад 

на ТИТАН България, който представя бизнес 

постиженията на компанията по един завършен и 

балансиран начин, отговарящ на очакванията на 

акционери, партньори и общество.

Докладът е структуриран в съответствие с насоките на Международния съвет за интегрирано 

докладване (IIRC), така че да е разбираем за инвеститорите и партньорите по начин, който 

дава цялостен поглед върху нашата работа и резултати през 2015 г. Основното съдържание 

включва преглед на дейността, целите и постиженията ни, количествени данни и финансова 

информация за 2015 г. Всички финансови и други данни, които компанията събира или 

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

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

Global Compact Communication on Progress). Изпълняваме ангажиментите си към 

международни инициативи като Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и 

Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI) за непрестанно 

подобрение.

          

          За контакт и допълнителна информация: integratedreport@TITAN.bg

          Докладът може да бъде намерен в PDF формат на: www.integratedreport2015.titan.bg 

ЗА ДОКЛАДА



ДАВАМЕ ЖИВОТ 
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ПОСЛАНИЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 02

Уважаеми колеги и партньори, 

Радвам се, че имам възможността да споделя с Вас втория интегриран 

годишен доклад за дейността на ТИТАН България. В него ще намерите 

информация за цялостната дейност на компанията през 2015 г. – за 

финансовото ни представяне и за постигнатите резултати в областта на 

здравето и безопасността, опазването на околната среда, развитието на 

хората в компанията и извън нея и устойчивото развитие на местните 

общности. 

„Животът цел е и към цел е път“. Това са думи на българския поет Пенчо Славейков, написани в едни отминали исторически 

времена. Динамичното ни съвремие изисква още по-категорично поставяне на ясни цели и последователното им преследване 

с иновативни действия, вложена енергия и искрена отдаденост. Нашата цел е устойчиво развитие и създаване на ценности извън 

границите на бизнеса – такъв, какъвто го познаваме. Постигането на тази цел зависи от усилията и постоянството на всеки от нас, 

от нашата заинтересованост към хората до нас и грижовността към заобикалящата ни среда.

Стратегията ни за устойчиво развитие е неразделна и изключително важна част от нашия бизнес. Искрено вярвам, че в 

наши дни добрите компании създават устойчиви продукти и ценности, водени от отговорността, която имат към обществото, 

околната среда и всичко, което ни заобикаля. Да работим по устойчив начин отдавна не е въпрос на избор, а изискване на 

потребителите в глобален мащаб. В наши дни растежът в бизнеса се постига единствено, ако едновременно с това се създава 

принос към обществото и околната среда.

През 2015 г. съсредоточихме усилията си върху преразглеждане на нашите стратегически цели и приоритети, като извършихме 

оценка на значимите фактори и ги структурирахме в три категории – финансова, социална и екологична. Отидохме дори по-

далеч – следвайки ангажиментите, поети от Групата ТИТАН, приведохме идентифицираните като съществени за нас и нашите 

заинтересовани страни фактори в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН до 2030 година. 

Продължихме стремежа си към усъвършенстване в оперативен план. В областта на безопасността при работа бяха 

въведени редица нови дейности, които да допринесат за постигането на ясно дефинираната цел – нула трудови злополуки. 

Успяхме да постигнем по-голям дял на заместване на традиционните фосилни горива с алтернативни горива в производствения 

процес, с което намалихме неблагоприятното влияние върху околната среда, като използвахме по-малко невъзобновяеми 

природни ресурси и намалихме значително не само собствения си въглероден отпечатък, но и спомогнахме за подобряване 

състоянието на околната среда в страната като цяло. Благодарение на ефективната дейност на нашето дъщерно дружество 

„ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД успяхме да създадем нови и иновативни услуги в сферата на управлението на 

отпадъци и оползотворяването на отпадъчни материали. 

Днес, повече от всякога, се стремим към разширяване на сътрудничеството със заинтересованите страни в рамките на 

проект „Да осиновим река Златна Панега’’, чиято основна цел е постигането на устойчиво развитие  и споделяне на ценности 

в целия регион по поречието на р. Златна Панега. Продължаваме успешната си работа с местните училища за постигане на по-

добро образование и повишаване на екологичните познания на учениците. Допринасяме за покачването на здравната култура 

на местната общност, подпомагайки прилагането на добрите практики в тази сфера. Съвместно с неправителствени 

организации правим първи крачки към създаването на устойчив микробизнес в региона, който да осигури нови работни места. 

Нашата цел е да разширим дейностите си в посока активно сътрудничество с всички заинтересовани страни, защото вярваме, 

че когато хората обединят силите си, нищо не може да ги спре.

Оставаме посветени на непрекъснатия си стремеж към постигане на оперативно съвършенство и устойчиво развитие. Нашите 

хора са нашата сила и именно заради това искам да благодаря на всеки от Вас за приноса към общите ни постижения. Нека 

резултатите ни мотивират да продължим да даваме живот на устойчиви ценности!

Александър Чакмаков
Изпълнителен директор 

ТИТАН България



ИСТОРИЯ
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1907 г. | За първи път в България, на територията на с. Златна Панега е произведен цимент. 

В близост до местното езеро Глава Панега една италианска компания изгражда малка 

циментова фабрика. Добиваният в нея цимент бил с много добро качество и е използван 

в строежа на Централните софийски хали, пристанище Варна, катедрален храм „Св. 

Александър Невски” и много други архитектурни забележителности, които датират от 

началото на 20 век и имат национално значение.

2004 201619981907 1923 1947 1966
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1923 г. | Компанията започва да произвежда 

хидравлична вар. 

1947 г. | Фабриката е национализирана. 

Разширява дейността си и започва 

производството на цимент марки 150 и 200. 

1966 г. | На мястото на малката фабрика се 

изгражда завод „Златна Панега Цимент” с 5 

нови циментови линии. 

1998 г. | В резултат на приватизационната 

държавна политика „Хайделберг Цимент” 

придобива собствеността на фирмата.

2004 г. | Компанията става собственост на 

водещия международен производител на 

строителни материали „ТИТАН Цимент’’ АД 

и се присъединява към Групата под името 

„Златна Панега Цимент” АД. 

„ТИТАН Цимент”АД започва историята си през 1902 г. в гр. Елефсина - Гърция като 

семейна компания, построила първия завод за цимент в Югоизточна Европа. През 

1912 г. компанията е регистрирана на гръцката стокова борса. А от 1962 г. до днес 

устойчиво разширява дейността си извън пределите на Гърция. Понастоящем 

Групата ТИТАН притежава общо 13 циментови завода с различни локации – Гърция и 

Западна Европа, Югоизточна Европа, САЩ и Източното Средиземноморие; развива 

производство и дистрибуция на строителни материали в 13 страни, на 3 континента и 

осигурява работа на повече от 5 600 пряко наети служители.  

Високото качество на произвежданите в завода 

продукти е причина за тяхното използване при 

строежа на Национален дворец на културата – 

София, Атомната електроцентрала „Козлодуй’’, 

виадукти, магистрали, язовирни стени, много –

бройни модерни търговски центрове.
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ЗА НАС ДНЕС

Кои сме ние и какво правим

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

основните производители на качествен цимент в България. 

Компанията има бетонови възли в шест града и работи върху 

разкриване на нови кариери за добив на чакъл, пясък и трошен 

камък. Успехът на фирмата се дължи на използването на най-

добрата съществуваща производствена технология и ноу-хау. 
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НАШИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ЕДИНИЦИ

Производство на цимент

В циментовия завод в с. Златна Панега натрошаваме, 

смиламе и изпичаме суровите материали, за да 

произведем в две пещи циментов клинкер, който 

впоследствие се смила и смесва с добавки за 

производството на цимент. 

Бетонови възли

„Златна Панега Бетон” ЕООД е 100% дъщерно дружество 

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

София, Пловдив, Велико Търново, Ямбол, Сандански и 

Стара Загора. 

Кариери за инертни материали 

„Кариери за чакъл и пясък – България” ЕООД е 100% 

дъщерно дружество на „Златна Панега Цимент” АД, 

което съвместно с други компании извършва дейност 

в 12 кариери за добив на пясък, чакъл и трошен камък. 

Компанията самостоятелно притежава концесии за 

добив на инертни материали в район Кремиковци – 

Столична община и в община Сливница, както и 

разрешително за добив на чакъл и пясък от река 

Дунав в община Пиргово.
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НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Продуктите на „Златна Панега Цимент” АД осигуряват строителни 

материали за изграждане на инфраструктура и сгради, 

необходими за постигането на благоприятни условия 

за развитие на бизнеса и повишаването на жизнения стандарт. 

Компанията активно насърчава създаването на производствени 

иновации и нови продукти, които подобряват качеството и 

стабилността на строителните материали, улесняват строителството 

и намаляват негативното влияние върху околната среда.
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 „Златна Панега Цимент’’ АД е утвърден производител на сулфатоустойчив тип цимент в България, 

който има специфично приложение при работа в силно агресивнa средa, каквато 

съществува например при изграждането на язовири или канализации. 

СИВ ЦИМЕНТ 

CEM I 42,5 SR – СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ насипен и опакован в опаковки от 25 кг и 50 кг

С оглед на европейските тенденции в строителството, както и на изискванията на българския пазар, 

„Златна Панега Цимент” АД предлага продукт, който трайно се налага като най-масовият цимент 

в производството на високи класове бетон. 

CEM I 52,5 N – ПОРТЛАНДЦИМЕНТ насипен

CEM II/A-L 42,5 R е най-масово употребяваният насипен цимент за производството на бетон, 

особено в летния сезон, когато се наблюдава засилване на строителните дейности.

CEM II/A-L 42,5 R – ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ насипен и опакован в опаковки от 50 кг

Най-масовият опакован цимент от продуктите на „Златна Панега Цимент” АД с по-ограничена употреба 

в насипно състояние, защото от своя страна влиза в състава на много други сухи 

смеси за строителството. 

CEM II/B-L 32,5 R – ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ
насипен,  палетизиран в опаковка от 

50 кг, палетизиран в опаковка от 25 кг

CEM V/B (S-V) 32.5 N е един от най-новите продукти на „Златна Панега Цимент” АД, излязъл на пазара 

през втората половина на 2014 г. с оглед на нуждите на потребителите. Това е смесен тип цимент, 

позициониран в по-ниския ценови клас.

CEM V/B (S-V) 32.5 N 
смесен цимент - палетизиран 

в опаковки от 25 кг и 50 кг

 

Използва се за производството на асфалт и като пълнител при сухите смеси за строителството. 

С предлагането на този продукт на пазара целта на „Златна Панега Цимент” АД е да даде 

добавена стойност и пълнота на услугата за клиентите.

МИКРОНИЗИРАН ВАРОВИК 

Хидравлично-свързващата смес не е сертифициран продукт на „Златна Панега Цимент” АД 

и се произвежда на ишлеме. Приложението на този продукт е влагане в основата при 

изграждането и рехабилитацията на пътища. 

МИКРОНИЗИРАН ВАРОВИК HB 12,5    HB 22,5  

Натрошеният скален материал е още един от продуктите на „Златна Панега Цимент” АД, чиято основна 

цел е пълноценното обслужване на клиентите в района на завода. Използва се в пътното строителство. 

НАТРОШЕН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ Фракция 0-45 мм



НАШИТЕ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ 

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОЛЗИ  
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В контекста на нашите ценности, ние възпитаваме култура на колективна амбиция и 

сътрудничество, като същевременно насърчаваме личната отговорност за постигане 

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

Една 

обща визия                                                                            Да бъдем един от най-отговорните производители 

на строителни материали в икономическо, 

екологично и социално отношение.

Да комбинираме успешно предприемаческия 

дух и оперативното съвършенство по отношение 

на хората, обществото и околната среда. 

Една 

ръководна 

цел                                                                          



Четири 

стратегически 

цели 
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Почтеност

- Етични бизнес практики

- Прозрачност

- Директна и открита комуникация

Ноу – хау

- Повишаване на нашата база от знания

- Професионализъм във всяка дейност

- Съвършенство в ключовите компетенции

Стойност за клиента

- Предвиждане и удовлетворяване 

  потребностите на клиента

- Иновативни решения

- Високо качество на продуктите 

  и услугите

Постигане на резултати

- Стойност за акционерите

- Ясни цели

- Високи стандарти

Непрекъснато усъвършенстване

- Организация на знанието                   

- Желание за промяна

- Посрещане на предизвикателствата

Корпоративна социална отговорност

- Безопасността на първо място

- Устойчиво развитие

- Ангажираност към заинтересованите 

  страни

Шест 

корпоративни 

ценности                                                     

 Постоянно развитие в условията на конкурентен пазар

„Златна Панега Цимент” АД се стреми към постоянно оптимизиране на 

техническото оборудване, структурата и организацията на работа чрез 

инвестиране в активи и приложение на нови методи и процеси, като целта е 

да се утвърди конкурентната позиция на компанията на българския пазар. 

Фокус върху човешкия капитал и политика за КСО 

(Корпоративна социална отговорност)

Развиваме се и се стремим към постоянно подобряване на отношенията с 

всички заинтересовани страни, базирайки се на взаимно уважение и 

разбиране. В рамките на Групата ТИТАН се споделят най-добри практики, 

за да се подобрят уменията и ефективността за постигане на 

стратегическите приоритети на отделните компании.

Постоянен стремеж към устойчиво развитие

Компанията вярва, че стремежите към финансова стабилност са обвързани 

с устойчивото развитие. Дейността на циментовия завод в с. Златна Панега 

допринася за подобряване на стандарта на живот в региона. Фирмата 

подкрепя редица екологични, социални и културни инициативи.

Вертикална интеграция на производството

ТИТАН България се стреми да разширява дейността си в други области по 

продуктовата верига на цимента, преследвайки по-добрo обслужване на 

клиентите на компанията и достъп до нови възможности за генериране на 

приходи.



ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В БИЗНЕС 

СТРАТЕГИЯТА НА ТИТАН БЪЛГАРИЯ

Модернизация на 

производството 
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инвестиции от

109 милиона евро 

След присъединяването към Групата ТИТАН в „Златна Панега Цимент” 

АД започва изпълнението на мащабна програма за модернизация на 

оборудването и повишаване на ефективността на производството. 
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До момента са инвестирани 109 милиона евро в реконструкцията и възстановяването на 

втората линия за производство на клинкер, силоз за клинкер с капацитет 38 хил. тона, първата 

по рода си в България високоефективна и енергоспестяваща вертикална циментова 

мелница, автоматизирано автонасипно товарище, опаковъчна машина, палетизатор и др.

Инвестициите на „Златна Панега Цимент” АД в идните 2 - 3 години ще бъдат насочени главно 

към опазване на околната среда и увеличаване дяла на използваните алтернативни горива. 

Здраве и безопасност

Към днешна дата ние работим по следните инвестиционни проекти:

Проучване и реализация на комплекс от приемна станция, транспорт 

и силози за добавки към цимента;

Подобрения по инсталацията за сепариране и смилане на отпадъци 

и производство на инженерно гориво; 

Втора вертикална мелница за цимент; 

Съоръжения за пречистване на дъждовни води от площадката на завода; 

Оползотворяване на отпадната топлина от производствения процес; 

Изграждане на инсталация за производство на биогаз; 

Производство на биогорива и др.

Постигането на работна 

среда без инциденти е един 

от водещите приоритети в 

инвестиционната програма 

на „Златна Панега Цимент’’ 

АД. Чрез постоянно 

подобряване на познанията 

и културата на нашите 

служители и подизпълнители 

ние създаваме максимално 

обезопасена работна среда 

и благоприятни условия за 

професионално 

и личностно развитие. 
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Професионалното развитие на служителите е основна част в 

процеса, чрез който се осигурява подкрепа и насока в 

управлението на дейностите и операциите на Групата ТИТАН. 

Ангажиментът ни към хората в тази област е постоянен. 

Стратегическият ни фокус е да бъдем предпочитан работодател 

чрез поддържане на високи стандарти при подбора и селекцията 

на служителите и чрез развиване на дългосрочно ефективно 

сътрудничество с академичната общност, университетите и 

училищата в района, в който оперираме. В контекста на нашата 

политика по Корпоративна социална отговорност в ТИТАН България 

осигуряваме работна среда, в която различията се уважават.

Развитие на 

човешкия капитал
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ТИТАН е компания, поела траен ангажимент за осигуряване на устойчиво развитие на 

местните общности в района, където оперира.  Като част от Групата, „Златна Панега Цимент” 

АД изпълнява този ангажимент чрез дългосрочни инвестиции в инициативи и стратегически 

партньорства. Дейностите ни в сферата на Корпоративната социална отговорност 

подпомагат създаването и поддържането на дългосрочни взаимоотношения с нашите 

заинтересовани страни и ни дават възможност да увеличим перспективите за благополучие 

на местните общности. 

През 2015 г. „Златна Панега Цимент” АД продължи работата си по проект „Да осиновим река 

Златна Панега’’ с фокус върху устойчивото развитие на региона, подобряване на жизнения 

стандарт на местното население, развиване на умения сред младежите и дългосрочно 

незаетите лица и насърчаване на активното отношение и инициативност у младите хора. 

Безработицата, липсата на качествено образование и здравеопазване, както и проблемите 

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

които работим.

Групата ТИТАН участва редовно в работните програми на Световния бизнес съвет за 

устойчиво развитие (WBCSD) и в проектите на CSR Europe по оценяване на нефинансовото 

представяне. 

„Златна Панега Цимент” АД се стреми да използва набора от инструментите на CSR Europe 

при интегрирането на Корпоративната социална отговорност в оперативната си бизнес 

практика, както и при справянето със социално-икономическите и екологичните 

предизвикателства, пред които се изправя.

Сътрудничества за устойчиво развитие

Предоставяне на възможности 

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

предприятия” (Cement Sustainability Initiative (CSI) от неговото създаване от 

„Световен бизнес съвет за устойчиво развитие” (World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) през 2003 г. и участва активно в следните 

работни групи:

· Изменение на климата;

· Горива и сурови материали;

· Здраве и безопасност;

· Емисии във въздуха;

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

със заинтересованите страни по въпроси, свързани с прозрачността, 

корпоративната отговорност и устойчивото развитие.

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

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

за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.

sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Заедно с 50 други водещи компании ТИТАН подписа Европейския пакт за 

младежта, с което започнахме сътрудничество за ускоряване на нашите 

усилия, да предоставим възможности за трудова заетост и да преодолеем 

проблема с липсата на умения сред младежта чрез дейностите, които 

извършваме.

csreurope.org/pactforyouth

Подробна информация за нашите сътрудничества на глобално ниво може да намерите в доклада за 2015 

на Групата ТИТАН integratedreport2015.titan.gr   

 Биоразнообразие;·

 Устойчивост на бетона;·

 Води;·

 Устойчива верига за доставки.·

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

присъединява към Глобалния договор на ООН и прилага 10 универсални 

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

антикорупцията. Групата ТИТАН подкрепя и координира събития и акции в 

контекста на инициативите на ООН за човешки права и антикорупция. 

Глобални сътрудничества
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Дейностите и операциите, които компанията извършва, се осъществяват чрез комуникиране, 

сътрудничество и консултации с широк кръг от организации и общности.

Включването на вътрешни и външни заинтересовани страни е ключов елемент в бизнес 

модела на Групата ТИТАН, който е директно свързан с ценностите и ключовите приоритети за 

устойчиво развитие на компанията. Това се постига чрез отговорност към всички хора, които 

работят в компанията и/или живеят в района на производство. 

Сътрудничество със заинтересованите страни

Инвеститори 

и анализатори

Клиенти

Бизнес 

партньори, 

контрактори и 

доставчици

Научна 

общност

НПО

Представители 

на местната и 

държавната 

власт

Местна 

общност

Служители

Процес на сътрудничество със

заинтересованите страни

Регулаторни 

органи
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изкореняване  
на бедността

възобновяема 
енергия

борба с 
климатичните 
промени

край  
на глада

сигурна работа 
и икономически 
растеж

живот  
под водата

добро
здраве

иновации и 
инфраструктура

живот  
на земята

качествено
образование

намаляване на 
неравенствата

мир и 
справедливост

равенство 
между 
половете

устойчиви 
градове и 
общности

партньорства 
за целите

чиста вода и 
санитарно-
хигиенни 
условия

отговорно 
потребление

ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
За Устойчиво Развитие

С фокус върху значимите фактори и съществените въпроси 

за нашия бизнес и заинтересованите страни

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

значимите фактори и съществените въпроси става все по-важно при разработването 

на последователна и всеобхватна стратегия за устойчиво развитие.

През 2015 г., следвайки политиката за устойчиво развитие на Групата ТИТАН, оценихме 

значимостта на всички въпроси, свързани с нашия бизнес по отношение на тяхното 

въздействие върху компанията и значението им за нашите основни заинтересовани страни.

Привеждане в съответствие на нашите стратегически цели 

и приоритети с целите за устойчиво развитие на ООН

През септември 2015 г. България се присъедини към новите цели за устойчиво развитие на 

ООН. Новият дневен ред на ООН, озаглавен „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 

2030 за устойчиво развитие”, дава възможност на бизнеса в глобален мащаб да работи за 

постигaне на устойчиво развитие с грижа за всички живи същества на планетата.

Набелязани са следните 17 цели за устойчиво развитие на ООН:

ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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Нашият Комитет по корпоративна социална отговорност реши да се съобрази с целите за 

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

нататъшно усъвършенстване.

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

партньорства за устойчиво развитие, да задълбочим ангажираността си към 

заинтересованите страни и да увеличим стойността на ценностите, които създаваме на 

местно ниво.

През 2015 г. започнахме привеждането в съответствие на стратегическите ни цели 

и приоритети чрез процеса на оценка на значимите за нас фактори и тяхното обособяване 

в три категории – финансова, социална и екологична. Като следваща стъпка набелязаните 

и категоризирани значими за нас фактори бяха приведени в съответствие с Целите 

за устойчиво развитие на ООН.

Таблицата показва набелязаните в процеса на оценка най-значими фактори за 

ТИТАН България и за нашите заинтересовани лица и съответстващите им Цели за устойчиво 

развитие на ООН.

ФАКТОР
ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА ООН
КАТЕГОРИЯ

ФИНАНСОВА

СОЦИАЛНА

ЕКОЛОГИЧНА

Приходи и данъчна

прозрачност 

Здраве и безопасност

Управление на

човешките ресурси 

Биоразнообразие / Води

Енергия / Климат
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Преглед на постигнатото                                                                            

Финансово представяне на компанията                                                 

Здравословни и безопасни условия на труд

Развитие на човешкия капитал

Принос към обществото

Бизнес партньори - клиенти и доставчици

Околна среда

Информационни технологии

02
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В този раздел се фокусираме върху интегрираното представяне на 

компанията през 2015 г. и нашия напредък спрямо стратегическите 

ни приоритети и отношенията ни с ключовите заинтересовани 

страни. Представяме дейностите, които успешно реализирахме 

през годината с цел създаване на ценности както за нашия бизнес, 

така и за заинтересованите страни, осигурявайки по този начин 

устойчиво развитие.



20ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА 2015

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТОТО

За да оценим бизнес представянето на компанията и нашия напредък по отношение 

на стратегическите приоритети, ние измерваме специфичен набор от финансови 

и нефинансови показатели. 

Финансови показатели | хил. лв. 2011 2012 2013 2014 2015

Общо активи 214 054       203 191        200 447       197 787        198 272

Инвестиран капитал 190 877       189 180         186 281       182 555        177 668

Собствен капитал 143 728       144 778        145 328        150 787        155 287

Оборот 70 005         70 046          64 449          69 940          80 635

Печалба преди данъци и амортизация 47 020         17 336          14 813          18 430          16 881

Печалба след данъци 26 554          1 050             465              5 498           4 642

Нетен дълг 47 149         44 401          40 953         31 769          22 381

Социални показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Обща стойност, създадена и разпределена 

на заинтересовани страни (хил. лева)
92 127         85 785          67 901         77 084         92 794

За заплати, социални осигуровки и др. 6 520           6 482            5 892            5 839           6 115

За доставки (местни и чуждестранни) 62 410         72 798          51 450          55 122         69 401

За капитални инвестиции 19 329          2 991            4 738            9 558          11 003

За данъци 3 868            3 514           5 821            6 565           6 275

За дивиденти 23 485

Обща стойност,  разпределена на работници 

и служители (хил. лева) 6 520           6 482            5 892            5 839           6 115

Пряко наети лица (към края на годината) 250               240               226              218               219

Фатални инциденти (на преки служители) 0

В
 т

о
в
а

 ч
и

с
л
о

Екологични показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Емисии на СО  на тон клинкер 860               850               851              843               847

Използвани алтернативни горива (тона) 2 508          17 244          13 847          15 929         20 547

Специфично потребление на вода 

(литра/тон цимент) 439               520               383               349               287

0 0 0 0

2



За ТИТАН България 2015 г. беше поредната година на 

стабилен растеж в създаването на устойчиви ценности.
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ФИНАНСОВО ПРЕДСТАВЯНЕ 

НА КОМПАНИЯТА
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През 2015 г. реалният растеж на БВП достигна 3%. За него допринесоха увеличеният износ 

и увеличеното крайно потребление в страната, вследствие на усвоени фондове 

от европейско финансиране. 

За 2015 г. безработицата спадна за поредна година, а средната работна заплата нарасна 

с 7.4% спрямо 2014 г. 

Към декември средногодишната инфлация достигна - 0.1%. Очакванията 

ни са дефлационната тенденция да продължи през първата половина на 2016 г. 

Икономическа обстановка в България през 2015 г.

По данни на компанията, обемът на продажбите на цимент на българския пазар през 2015 г. е 

около 2 190 хил. тона, което е с около 200 хил. тона повече спрямо обема на продажби на 

цимент в страната за 2014 г. По наши наблюдения има лек ръст в обемите на вноса на цимент в 

България през 2015 г., който е по-малък от ръста на пазара.

Пазар на цимент в България през 2015 г.

Акценти в представянето ни

Намаляване на нетния дълг на компанията

Известен спад в нетната печалба на компанията

Ръст в обема на продажбите на цимент

5.8% ръст на приходите от продажби

Ръст в основните финансови показатели

ръст на приходите 

от продажби5.8%
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„Златна Панега Цимент’’ АД отбелязва ръст в обема на продажбите на цимент през 2015 г. 

Продадени са общо 628 хил. тона цимент (546 хил. тона за 2014 г.), от които 15 хил. тона са за 

износ. Освен продадения цимент през 2015 г., компанията е реализирала и износ 

на 20 хил. тона клинкер.

Обем на продажби

Анализ на основните финансови показатели

700
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550

2012 2013 2014 2015

457

553 546

628

Продажби цимент в '000 тона

Индекс Изчисления (формула) 2015 2014

Възвръщаемост 

на инвестирания 

капитал

Печалба след данъци / Средно инвестиран капитал 2.6% 2.9%

Възвръщаемост 

на капитала

Печалба преди данъци и лихви / Средна стойност на 

капитала (Капитал = Собствен Капитал + Нетен дълг)
2.9% 3.3%

Съотношение 

нетен дълг / EBITDA
Нетен дълг / EBITDA 1.2% 1.7%

Печалба на акция Нетна печалба на акция 0.14% 0.17%

Ключови финансови показатели 

Продажби цимент в '000 тона
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„Златна Панега Цимент’’ АД отбелязва ръст на приходите от продажби от 5.8% спрямо 2014 

г. Независимо от повишените продажби през 2015 г., нетната печалба е 4 503 хил. лева (за 

2014 г. тя е 5 459 хил. лева) и отбелязва известен спад. 

Приходи от продажби в млн. лева

Печалбата преди данъци, лихви 

и амортизации (EBITDA) също е 

с известно намаление и е в 

размер на 16 881 хил. лева (за 

2014 г. тя е 18 430 хил. лева).
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Приходи от продажби в млн. лева
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Сравнение на EBITDA (Печалба 

преди данъци, лихви и амортизации) 

Печалба преди данъци и амортизации в хил. лева

В резултат на прецизното управление на 

оборотния капитал, оптимизираните 

инвестиции и увеличените приходи през 

2015 г., нетният дълг на „Златна Панега 

Цимент“ АД намалява спрямо 2014 г. 

и е в размер на 22 381 хил. лева (за 2014 г. 

той е 31 773 хил. лева).

2010

На 30 май 2016 г. „Златна Панега Цимент’’ 

АД предоговори изтичащия си кредит 

в „Сосиете Женерал Екпресбанк’’.

Събития след датата 

на баланса

Нетен дълг (млн. лева)
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ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 

УСЛОВИЯ НА ТРУД

ТИТАН България следва избрания курс за подсигуряване и 

поддържане на най-добрата възможна работна среда и за 

изграждане на здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнение на производството. Всяко решение е с ангажимент 

за съхраняване физическото и психическо благополучие както 

на служителите на завода, така и на работещите за 

фирмите - подизпълнители и за всяка трета страна. 
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Година 2015

Одити по безопасност
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За 2015 г. „Златна Панега Цимент’’ АД отчете два инцидента в циментовия завод в Златна 

Панега, като при единия пострада служител на компанията, а при другия – бизнес партньор. 

Тези събития подчертават необходимостта да бъдат продължени и задълбочени усилията ни 

за прилагане на система за здравословни и безопасни условия на труд. В тази връзка 

работим, за да гарантираме, че служителите ни разбират както причините, така и начините 

за цялостно предотвратяване на сериозни инциденти. 

Програми по здравословни и безопасни 

условия на труд в ТИТАН България

„Докладване, разследване и отчитане на инциденти без последствия”;

„Нарядна система” - гарантира, че упълномощени и добре квалифицирани и обучени хора 

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

подходящи предпазни мерки и мероприятия за контрол;

„Изолиране – Маркиране – Тестване – LOTOTO” - система, осигуряваща  идентифициране 

на всички възможни източници на енергия – електрическа, механична (кинетична и 

потенциална), хидравлична - от въздух, вода, пара, газове и масла и др., за всяко 

съоръжение или технологична зона. Идентифицираните източници на енергия се изключват, 

маркират и заключват от длъжностни лица и всички работници при работа на съответното 

място;

Проект „Стъпка на промяната”.

201420132012201120102009

57             233           160            181           154            156           155

STOP одити

Злополуки без последствия

Издадени наряди

Обучителни часове/служител

  -              497          1 120         795           1 064        1 012         1 014

  1              272           444            326           316            275           185

 

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

11.71         18.5           17.9         27.84         23.62         28.97        25.36
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Разнообразието на формите за обучение се определя от 

убеждението на ръководството, че когато служителите са 

добре информирани и обучени по Здраве и безопасност, 

се повишава възможността да бъдат внимателни при 

извършване на работата, с което опасността от 

нараняване намалява. 

Обучителните ни курсове и семинари в сферата на 

Здраве и безопасност за пряко наетите служители на 

компаниите на ТИТАН България през 2015 г. са 64% от всички 

обучения. Освен задължителните според българското 

законодателство обучения за правоспособност, за да 

надградим знанията и уменията на служителите си, 

Обучения 

Изпълнени са нормативно изискваните обучения по здраве и безопасност на

както и задължителното обучение за опресняване на знанията за: работа с повдигателни 

съоръжения, работа като прикачвачи, работа със съдове под налягане, работа със съоръжения и 

инсталации за природен газ, работа с електрически уредби над 1000V.

длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; 

органите по здраве и безопасност;

лицата, които провеждат инструктажите; 

членовете на Комитета по условия на труд, 

организирахме за тях месечни и седмични срещи на теми като: Профилактика на здравето, 

Стрес на работното място, Безопасност при работа на открито, Ергономия при работа, 

Безопасно шофиране и други.

10 063 човекочаса обучение по Здраве и безопасност при работа са проведени в 

„Златна Панега Цимент’’ АД през 2015 г. В това число влизат и обученията на служителите на 

външни фирми, изпълняващи дейности на територията на завода.

5 552 човекочаса обучение по Здраве и безопасност са посетени от пряко 

наетите служители на „Златна Панега Цимент’’ АД.

11 теми по актуални въпроси са разгледани на месечни срещи за ръководен 

и изпълнителски персонал. В това число влизат теми за управление на стреса, превенция 

срещу падане и подхлъзване, ръчна работа с тежести, рискове при производство на 

цимент. 

54 медийно разработени теми са обсъдени на седмични срещи по цеховете в завода. 

Темите са свързани с оперативните задачи на изпълнителските кадри. 

Допълнителни инициативи са проведените обучения за работа с биологични агенти 

(съвместно с „ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД), за разследване на инциденти по 

метода „Дървото на причините”, за работа с преносими пожарогасители. 
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Със служителите на външни фирми, изпълняващи обекти и услуги на територията 

на завода, бяха проведени обучения за:

Споделяне на информация и опит 

по Здраве и безопасност

„Защитно шофиране” на водачите от фирма БАТ, превозващи работници 

от завода до дома им и обратно (завършило с тест);

Процедурата „Нарядна система” и извършване на анализ за безопасна работа 

по метода „Стъпка по стъпка”;

Наредбата за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж 

на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд.

Здраве и безопасност на служителите 

Успешно се изпълниха проектите, свързани с 

безопасността на работното място. Това са 

изградените обезопасени площадки за обслужване 

на пещите, предпазните съоръжения за обслужване 

на трошачките, обезпрашителните съоръжения в открит 

склад на суровини, новата платформа за влизане в 

пещите, ремонтът на покриви на складове, както и 

закупената самоходна работна платформа за работа 

на височина. 

В компанията беше проведен одит на циментовозите 

за тяхното техническо осигуряване за безопасно 

товарене и движение по пътищата. 

Конструктивно, с много добро безопасно изпълнение, беше овладяна кризисна ситуация в 

силоза за въглища и беше проведено разрушаване на старата сграда на циментови 

мелници и склад за съхранение на клинкер, завършили без инциденти и поражения на 

имущество.
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През 2015 г. бяха изпълнени следните дейности за повишаване безопасността 

на работна среда и подобряване на здравословните условия на труд:

Изграждане на санитарно-битови помещения

и стаи за смяна на работно и лично облекло 

за работещите в „ГАЕА” ЕАД;

Монтиране на нови душове за безопасност 

и мивки за очи по котите на топлообменна 

кула и инсталацията за редуциране 

на азотни окиси;

Поставяне на алкохолни тестери 

на всички входове на завода;

На територията на завода успешно се 

изпълни проект за изграждане и маркиране 

на транспортни маршрути с обособени 

пешеходни зони.
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Споделяне на добрите практики 

ДОБРА ПРАКТИКА 

За най-малките ученици от четири училища в община Ябланица бяха разработени презентации 

„Уроци по безопасност” по седем теми като „Безопасност с електрически ток’’, „Безопасност в 

интернет мрежа’’, „Правила по безопасност през зимната ваканция’’, „Дневен режим на 

ученика’’, „Противопожарна безопасност’’. Табла с окачени ламинирани слайдове бяха 

дарени и монтирани в училищата. Темите могат периодично да се сменят и обновяват така, че 

да се поддържа интерес сред децата.

ДОБРА ПРАКТИКА 

Студенти от Медицинска Академия - Плевен участваха в еднодневно посещение и обучение от 

специалисти на завода за добрите практики по безопасност при производството на цимент, за 

условията на труд и съпътстващите фактори на работната среда.

ДОБРА ПРАКТИКА 

На 27 април 2015 г. съвместно с Фондация „Център по безопасност и здраве при работа” се 

организира среща със специалисти по Здраве и безопасност при работа (ЗБР) от цялата 

страна, на която компанията представи своите добри практики при работа.

ДОБРА ПРАКТИКА 

Добрите практики по безопасност и здраве бяха презентирани от представител на компанията 

и на Годишната среща на членовете на „Европейската мрежа на професионалните 

организации по Безопасност и здраве при работа’’ (ENSHPO) на 17 и 18 октомври 2015 г. в гр. 

София, организирана от Националното сдружение по ЗБР и ENSHPO. През 2015 г. компанията 

имаше възможността да представи своите постижения по Здраве и безопасност при работа 

на среща, организирана от КНСБ, с водещи фирми от Ловешка област, както и на среща, 

организирана от Областния съвет по условия на труд към Областен управител – гр. Враца. 

„Златна Панега Цимент’’ АД следва политиката си за споделяне на добрите практики по 

здравословни и безопасни условия на труд със заинтересованите страни – с ученици и 

студенти, с други предприятия, с организации, имащи грижа за развитие на служителите. 

Затова целогодишно отделяме ресурси за участие в следните инициативи: 
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ТИТАН България е организация, движена от хората и ориентирана 

към тях. Ние ценим важността да бъдем отговорен работодател, да 

изграждаме дългогодишна връзка със служителите си, обоснована 

на взаимно доверие, надеждност и споделени ценности.

Нашият модел на ангажираност се базира на дългосрочна заетост 

по отношение на пряко наетите ни служители и дългосрочни 

взаимоотношения с непряко наетите служители.

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ 

КАПИТАЛ



Нашата визия и стратегия в 

управлението на човешкия капитал

Ние се стремим да бъдем работодател, изцяло ангажиран със служителите си, като им осигуряваме 

възможности за растеж и развитие.

Стратегическият ни фокус е да бъдем предпочитан работодател чрез поддържане на високи стандарти 

при подбора и селекцията на служителите ни и чрез развиване на дългосрочно ефективно 

сътрудничество с академичната общност, университетите и училищата в района, в който оперираме. 

Създаване и запазване на човешкия капитал  

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

ангажираност на нашите служители и постоянните ни усилия за подобряване на техните 

умения и възможности са елементите, които отличават ТИТАН България от неговите конкуренти 

на местния пазар. 

Профил на нашите служители
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23%
14%

63%

Възрастово разпределение на 

новоназначените служители през 

2015 г. в компаниите на ТИТАН България

Под 30 години От 30 до 50 години Над 50 години

Възрастово разпределение на служителите 

в „Златна Панега Цимент” АД 
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През 2015 г. компанията продължи да работи в посока привличане и задържане на квалифицирани, лоялни 

и споделящи нашите ценности служители, с които да изгради дългосрочен взаимен ангажимент.

Текучеството на служителите в „Златна Панега Цимент” АД през 2015 г. е 4%. Като основен фактор за 

раздялата с компанията колегите посочват локацията и продължителното пътуване до работното място.

Приоритет на компанията е да инвестираме в развитието на нашите служители. Значителен е процентът на 

младите хора, които работят за нас – 17% от служителите ни са във възрастовия диапазон 25 - 35 

години. Около 60% от всички пряко наети служители на „Златна Панега Цимент” АД са на възраст от 36 до 

50 години. Заводът в Златна Панега работи с млад и силно мотивиран мениджърски екип на средна 

възраст между 30 - 40 години.

25% от нашите служители работят в „Златна Панега Цимент” АД 

между 6 и 10 години. Над 40% от служителите ни имат повече 

от 16 години професионален опит в нашата компания.
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Защита на човешките права

Ние сме ангажирани да защитаваме човешките права, както е дефинирано във Всеобщата декларация 

за правата на човека и в конвенциите на Международната организация на труда. Следвайки тази 

рамка, ние имаме за цел да насърчим уважението към човешките права в нашата сфера на влияние. Това 

включва: да уважаваме свободата на сдружаване, да ценим различията, да осигурим равни възможности 

за всички и да елиминираме всички форми на дискриминация, както и да се отнасяме с внимание и 

грижа към правата на човека при взимането на инвестиционни решения.

През 2015 г., като част от имплементирането на нашата нова платформа, наречена „Лидерска визия на 

ТИТАН” и програмата CORE, ние стартирахме ревизия на процедурите на местно ниво с цел да 

разработим обща групова рамка. Затова всички местни и групови политики понастоящем са в процес на 

ревизия и се разработват в съответствие с актуалните политики за човешки права. 

В контекста на нашата политика по Корпоративна социална отговорност в ТИТАН България осигуряваме 

работна среда, в която различията се уважават. Ние сме социално ориентиран работодател и 

осигуряваме равни възможности на всички наши служители, независимо от техния пол, етнос или религия.

Участието на жените в управлението на компанията и възрастовото разнообразие на служителите ни 

остава важен приоритет за ТИТАН България, като това са два от факторите, идентифицирани като 

съществени за нашия бизнес и нашите основни заинтересовани страни, в т.ч. служители, местни общности 

и инвеститори. През 2015 г. 15% от нашите мениджъри са жени, докато общият процент на жените, 

пряко наети в Групата ТИТАН е 11.5%.

В „Златна Панега Цимент” АД ключови функции се управляват от 14 дами на ръководни позиции. 

Разпределение на жени по отдели 

в завода в Златна Панега 

Мениджмънт Производство и Качество Финанси и ИТ

Администрация Продажби Човешки ресурси

21%
6%

26%

18%

10%

19%

Човешки права и равни възможности
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Подпомагане на осигуряването 

на заетост

Високият процент безработица е един от най-

сериозните проблеми в региона, в който оперираме. 

Ето защо Групата ТИТАН насърчава наемането на 

служители от местните общности. Ние се гордеем, че 

сме предпочитан работодател и за нас работят 

служители от 27 села в региона, а 42% от нашите 

служители са от малките градове в близост до 

завода и само 16% от тях са от големи или по-

отдалечени градове.

от нашите пряко наети 

служители са жени31%

31% от нашите пряко наети служители са жени, като 26% от тях работят в отделите за 

производство, поддръжка и химическата лаборатория, а това е сериозен дял за предприятие в 

тежката индустрия.

42%

16%

42%

Разпределение на служителите 

по локации на местоживеене

Села Малки градове Големи градове



36ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА 2015

Да живеем според нашите ценности 

Като част от усилията ни за непрекъснато  усъвършенстване, стартирахме през 2015 г. нова 

лидерска платформа, наречена „Лидерска визия на ТИТАН”. Платформата описва основите на 

успешното лидерство в ТИТАН и помага на нашите хора да демонстрират етика, която е в 

основата на нашата корпоративна култура.

Платформата комбинира поведенията, които са ни донесли успех през годините, това са 

елементите, които искаме да запазим и поведенията, които искаме да бъдат подсилени, за да 

гарантираме, че нашият успех ще продължава и през следващите десетилетия. 

През 2015 г. се постави допълнителен акцент върху развитието на младите хора чрез нашите 

стажантски програми и нашия ангажимент към Европейския пакт за младежта, който представлява 

платформа за сътрудничество в тази посока между представителите на бизнеса и лидерите на 

Европейския съюз. Ангажиментът ни чрез Европейския пакт за младежта е да развиваме и консолидираме 

партньорства в подкрепа на младежката заетост.

Обучение и 

развитие
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Инвестираме в нашите служители

Целта ни като работодател е да насърчаваме обучението 

през целия живот на нашите служители и да повишим 

техните професионални умения и компетенции, от които 

се нуждаят, за да посрещнат предизвикателствата на 

местно и глобално ниво.

Инвестицията в развитието на нашите служители остава 

основен приоритет на ТИТАН България и през 2015 г. 

Непрекъснатото обучение, развитие и повишаване на 

компетенциите на работниците и служителите е ключов 

показател за постигане на бизнес целите ни.

Разпределение на служителите 

по местоживеене

Опазване на околната среда Нетехнически обучения

Технически обучения Етичен кодекс на Титан

Здраве и безопасност Езикови обучения

Мениджърски обучения

663324 205 495

7842

896

1819

Общ брой човекочасове обучение 

на непряко наетите служители

Здраве и безопасност Опазване на околната среда

102

4511

ТИТАН България е организация, ангажирана да обучава, 

както своите пряко наети служители, така и служителите на 

своите подизпълнители. През 2015 г., 5 255 човекочаса 

обучение в областите Здраве и безопасност и Опазване 

на околната среда са предоставени на непряко 

наетия персонал. 

През 2015 г. инвестирахме в общо 

17 600 човекочаса обучения.

Обучения на пряко наети служители 

в ТИТАН България: 12 244 човекочаса.

Обучения на непряко наети служители 

в ТИТАН България: 5 255 човекочаса.
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Актуалната ни програма за обучение постави акцент върху развитието на „меките умения’’ на 

ключови служители и мениджъри на компанията. Организирахме обучения на теми като 

Управление на времето и стреса и Ефективна комуникация. Курсовете бяха 

организирани на територията на завода и в тях участваха над 45 наши служители. В тази 

област генерирахме 1 219 човекочаса обучения, което е 3 пъти повече от предходната 

година.

Нетехнически обучения 

2015 година

Управление на времето и стреса Ефективна комуникация

Управление на проекти

208

За успешното завършване на големия брой иновативни проекти беше идентифицирана 

потребност от развитие на ключовото умение Управление на проекти. В резултат беше 

организиран курс за 25 мениджъри и инженери, а в обучението им са инвестирани 600 

човекочаса.

Важна част от политиката за обучение на персонала е ефективното развитие на 

техническите компетенции в области като използване на алтернативни горива, 

горивни процеси и енергийна ефективност.

За да развиваме лидерските умения на талантите в нашата организацията и през 2015 г., за тях 

бяха организирани обучения, свързани с най-използваните модели на лидерство в света – 

Blanchard, както и обучения по разработената от ТИТАН, съвместно с Харвардския 

университет, уеб базирана програма – STEP (896 човекочаса обучение).

Неизменна част от обучението на персонала в международна компания като нашата е 

усъвършенстването на езиковите компетенции на служителите ѝ, затова за поредна година 

ние организирахме за тях курсове по английски език.

600

401
610

Други нетехнически обучения 
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ДОБРА ПРАКТИКА 

Проучване на мнението на служителите

След проведеното в края на 2014 г. проучване на мнението на служителите на ТИТАН България, в 

началото на 2015 г. на специално организирана работна среща на мениджърите на 

компанията, бяха обсъдени силните страни на работната среда, бяха анализирани 

идентифицираните от проучването области за подобряване и беше изготвен план за действие.

Определиха се две приоритетни области, по които да се работи с цел подобряване на 

ангажираността на нашите служителите:

Даване на правомощия на служителите и работа по подобряване на сътрудничеството 

между отделите за осигуряване на  ефективност на работния процес и за осигуряване 

на среда за иновативни идеи.

Работим усилено в посока развитие на иновативна бизнес култура, в която хората 

се изслушват, ангажирани са и са въвлечени да споделят мнения, опит и практики; 

Развиваме култура, в която ролята на мениджърите е да окуражават сътрудничеството 

вътре и между екипите; 

Осигуряваме среда, в която хората имат възможност да предоставят добро ниво на 

обслужване на своите вътрешни и външни клиенти.

Какво правим? 

ДОБРА ПРАКТИКА 

Изграждане и развиване на връзки 

с академичната общност

През 2015 г. продължихме да развиваме 

т р а д и ц и о н н и т е  с и  в р ъ з к и  с 

Химикотехнологичния и металургичен 

университет  и  Минно- геоложкия 

у н и в е р с и т е т ,  г р .  С о ф и я .  Б я х а 

организирани поредица от посещения 

на студенти от тези университети в 

завода в с. Златна Панега. 

Колегите от производствените и техническите звена подготвиха презентации и представиха 

различни аспекти от работата си. Организирахме и обиколки на завода за запознаване на 

място с технологичния процес. В рамките на инициативата „Отворени врати в ТИТАН’’ за първи 

път заводът беше посетен и от студенти на Университета по Архитектура, Строителство и 

Геодезия.
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Осигуряване на информираност за бизнес резултатите на компанията, 

чрез провеждане на ефективна комуникация между мениджмънта и служителите, 

както и между отделите и компаниите в ТИТАН България.

Организирахме ефективни седмични и месечни работни срещи на екипите по 

производство и поддръжка; 

Внедрихме електронна система за управление на задачите и подобряване на 

сътрудничеството на екипите. Имплементираното софтуерно решение позволява 

ефективно управление и контрол на ежедневните задачи и автоматизира рутинни, но 

съществени бизнес процеси;

Работим по изготвянето на информационен бюлетин, който да предоставя информация на 

служителите и заинтересованите страни за значимите проекти на компанията в области 

като опазване на околната среда, здраве и безопасност, корпоративна и социална 

отговорност; 

Актуализира се съдържанието на сайта със значими новини, събития и работни проекти;

Планираме поредица от комуникационни срещи, на които ще се коментират различни 

области от интерес за служителите, а мениджърите ще са на разположение да отговорят 

на въпроси според областите им на компетентност.

Какво правим? 

Колективно трудово договаряне 

и членство в профсъюзи

Свобода на сдружаване и колективно договаряне

Трудовите права са въпрос от съществено значение за всички служители, регулаторни органи и 

общността. ТИТАН България гарантира свободата на сдружаване на работниците и служителите. 

Профсъюзите, организирани от служители, участват ежегодно в двустранни срещи с ръководството, както 

и в срещи на заинтересованите страни, които обхващат стратегически въпроси в рамките на устойчивото 

развитие.

Представители на профсъюзите имат право да се срещат с ръководството, за да споделят и обсъждат 

своите притеснения и да предлагат подобрения, както и да договарят споразумения по различни 

въпроси, като например размер на възнагражденията и допълнителни придобивки, както и да правят 

предложения за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд. В допълнение, Комитети 

по здраве и по безопасност, включващи представители на мениджмънта и на служителите, работят по 

поставените приоритети.

35% от общия брой на служителите в дружествата на ТИТАН в България са синдикални членове, още 

8% са подписали заявление за присъединяване към сключения Колективен трудов договор. 
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Подкрепата на местните общности е ключът към дългосрочния 

успех и устойчивото развитие на Групата ТИТАН. Ние прилагаме 

интензивна програма, чиито цели са свързани със 

здравеопазването, безопасността, бедността, младежката 

безработица и опазването на околната среда. Като част от 

политиката за корпоративна социална отговорност ТИТАН България 

стартира през 2013 г. инициативата „Да осиновим река Златна 

Панега’’, в рамките на която създава устойчиви ценности за 

местната общност вече трета поредна година. 

ПРИНОС КЪМ ОБЩЕСТВОТО
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За проекта „Да осиновим река Златна Панега’’

Учредители на проекта са представители на местния бизнес („Златна Панега Цимент’’ 

АД, „Винербергер’’ ЕООД и др.), държавната и местна власт (Дирекция „Бюро по 

труда’’ - Тетевен, община Ябланица, община Луковит), „Регионален исторически 

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

Българска академия на науките, местни училища и неправителствени организации 

(„Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон „България’’, 

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори’’) и др. Изброените 

заинтересовани страни подписаха меморандум за сътрудничество за постигането на 

цялостно и дългосрочно устойчиво развитие на целия регион по поречието на река 

Златна Панега, обединявайки усилия и работа по три основни приоритетни оси:

Създаване на условия и платформа за възникване, подпомагане и развитие 

на местен микробизнес;

Осъществяване на екологични дейности, включително опазване на 

биологичното разнообразие по поречието на реката и повишаване на 

екологичната култура на населението; 

Развиване на редица социални дейности за подпомагане на обществеността, 

включително подобряване на образованието в училищата и повишаване 

на здравната култура на населението. 

В учредителната фаза на проекта беше представено и  т. нар. „Дърво на идеите’’, чиято идея е 

да се мести на различни места в региона и да служи като средство за активна комуникация и 

обмяна на идеи, препоръки и забележки между всички заинтересовани страни.

Споделените тук добри практики, реализирани от нас, са само една част от многобройните 

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

постигане на целите в програмата за устойчиво развитие на ТИТАН България през 2015 г.  
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Създаване на микробизнес в региона

Съвместно с нашите партньори, разработихме и подадохме за оценка и външно финансиране 

проекти, които целят повишаване на професионалното развитие на млади работници, 

обучение за устойчиво предприемачество, достъп до възможности за повишаване доходите на 

хора от рискови групи, идентифициране на местни лидери и др. 

ДОБРА ПРАКТИКА

Промяната започва от нас

В сътрудничество с Фондация „Помощ за благотворителността в България’’ и Фондация С.Е.Г.А. 

(неправителствена организация, специализирана в проектите за ромска интеграция) в 

периода 2014 – 2015 г. беше разработен и изпълнен проект „Промяната започва от нас” за 

социална интеграция на младите хора в общността, които са предимно от ромски произход и 

трайно безработни. Дългосрочната идея на проекта бе да се идентифицират мотивирани 

млади хора, на които да се предостави допълнителна подкрепа при развиването на устойчив 

микробизнес на местно ниво. 

Екология и опазване на околната среда

В „Златна Панега Цимент’’ АД полагаме усилия за дълготрайното съхранение на природата, 

включително опазване на биологичното разнообразие, както по поречието на р. Златна 

Панега, така и на нашите кариери. Имаме изградени традиции в работата с местните училища 

при провеждането на екологично образование чрез биологична рекултивация, орнитоложки 

експедиции, екоконференции, учредяване на ученически екологични клубове, акции по 

почистване на региона съвместно с различни заинтересовани страни и др.

През 2015 г. успешно продължи реализацията на подпроекта „Осинови река’’ за 

биомониторинг на реката и околността от ученици от училищата в населените места около нея. 

Проектът, който беше разработен с помощта на „Регионален екологичен център за Централна 

и Източна Европа – клон „България’’, секция „Природа’’ на „Регионален исторически музей’’ – 

гр. Плевен и „Офис за околна среда и обществено здраве КЬОС’’- Исландия, получи и усвои 

успешно грантово финансиране чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство.
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ДОБРА ПРАКТИКА

Да почистим реката

На 21 март 2015 г. доброволци от „Златна Панега Цимент” АД, риболовци от клуб „Стари видри” 

и ученици от ПГСС „Сергей Румянцев”- гр. Луковит отбелязаха Световния ден на водата като 

проведоха акция за почистване на р. Златна Панега.

Съвместното почистване на коритото и бреговете на реката се провежда за трета поредна 

година. 

Събраните отпадъци (720 кг) бяха извозени до инсталацията за производство на инженерно 

гориво в циментовия завод, където ще бъдат оползотворени в пещите за циментов клинкер.

ДОБРА ПРАКТИКА

Нов живот за реката

През май 2015 г. съвместно с най-големия 

риболовен клуб в България „Стари видри’’ 

се осъществи акция по зарибяване на р. Златна 

Панега с 10 000 пъстърви с цел подпомагане на 

риболовния туризъм в региона. 
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Образование и здравна култура

Като част от нашия проект „Да осиновим река Златна Панега’’ вече трета година ние 

развиваме редица социални дейности за подпомагане на населението в региона, 

включително за подобряване на образованието в училищата и повишаване на здравната 

култура на местното население.

ДОБРА ПРАКТИКА

Здравен медиатор

Нашият проект „Здравен медиатор’’ продължава успешно вече трета година. Със 

съдействието на Националната мрежа на здравните медиатори и общинската 

администрация, проектът ни предоставя възможност за обучение на здравен медиатор – 

представител на местното ромско малцинство, чиято дейност е изцяло насочена към 

подобряване на здравната култура на местното ромско население. 

Учителите по програмата вече трета година насочват своите усилия върху развитието на 

функционалната грамотност, предприемаческия дух и комуникативните умения на учениците. 

Главна цел е предоставянето на възможности на учениците да учат чрез интересни и забавни 

методи и извънкласни дейности, чрез които не само да обогатят познанията си по съответните 

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

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

намаляване на агресията в училище.

През учебната 2014 - 2015 г. в резултат на упоритата работа на учителите не само с учениците, 

но и с техните родители, беше запазено постигнатото през предишната учебната година 

повишено ниво на посещаемост на учебните часове и извънкласните занимания. Четивната 

грамотност на учениците, нуждаещи се от наваксване, бе увеличена посредством 

включването им в множество игри и състезания. Отчетено е и повишаване на средните оценки 

по предметно знание с 15 - 20% спрямо предходната учебна година.  

ДОБРА ПРАКТИКА

Заедно в час

От 2013 г. насам „Златна Панега Цимент” АД съвместно 

с Фондация „Заедно в час” подкрепя с множество 

инициативи правото на достъп до качествено 

образование на всяко дете. До края на 2015 г. общо 12 

нови учители са допринесли за развитието на деца от 

социално слаби семейства в четири основни училища 

в община Ябланица - в селата Орешене, Брестница, 

Златна Панега и Дерманци. 



Благотворителност

ДОБРА ПРАКТИКА

Концерт в пещерата Съева дупка

На 17 септември 2015 г. - християнският празник „Вяра, Надежда и Любов”, в пещерата Съева 

дупка се проведе благотворителен концерт. Събитието премина под патронажа на Областния 

управител на гр. Ловеч и с партньорството на „Златна Панега Цимент” АД.

Благотворителният концерт се състоя по повод 30-годишнината от въвеждане на музикалното 

образование в ОУ „Георги Бенковски” с. Черни Вит, община Тетевен. На фона на уникалната 

природна забележителност зрителите съпреживяха магията на българския фолклор 

с изпълненията на талантливите ученици. 

Събраните средства бяха предназначени за закупуване на нови костюми за децата, 

които ежегодно участват в множество фестивали и печелят престижни конкурси. 
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УЧИЛИЩА И ЧИТАЛИЩА

2011 2012 2013 2014 2015

25 160 49 353 41 203 73 699 109 440

КМЕТСТВА И ОБЩИНИ

ХРАМОВЕ

СПОРТ

ДРУГИ 

20 809                          57 859                         34 915                          49 797                         25 127

24 740                          11 283                         29 839                          32 247                         16 764

15 203                          20 366                         86 451                          39 031                         15 360

61 339                         157 875                        39 696                          10 456                         38 280

ОБЩО 147 251                   296 735                   232 104                    207 245                   204 970

Дарения, направени в периода 2011 - 2015 г., в лева

В рамките на своята политика за 

Корпоративна социална отговорност 

„Златна Панега Цимент“ АД участва и в 

редица благотворителни кампании, 

отделяйки средства за подпомагане на 

училища, читалища, изграждане на 

храмове, развиване на българския 

спорт и др.

Храм паметник „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Ловеч, 

изграден почти изцяло с цимент, дарен от компанията
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„Златна Панега Цимент’’ АД си партнира с клиенти от цялата страна, 

сред които са строителни компании, изпълняващи стратегически 

инфраструктурни проекти; производители на бетон и бетонови 

изделия; производители на сухи смеси; складове за строителни 

материали.

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ - КЛИЕНТИ 

И ДОСТАВЧИЦИ  



48ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА 2015

Клиенти

Търговският отдел на дружеството поддържа постоянна връзка с потребителите на цимент, като 

целта е превенция на евентуални проблеми с качеството и оказване на техническа помощ. 

През 2015 г., със съдействието на Отдела по качество, позициите на търговската марка 

ТИТАН на строителния пазар се запазиха и утвърдиха. 

С цел да удовлетворим изискванията на клиентите и да повишим качеството на 

услугите, съпътстващи продажбата на цимент, ние използваме в търговската си политика 

следните подходи:

Практикуване на Project Management;

Прилагане на индивидуален подход при договаряне условията по продажба на 

цимент според пазарните условия за  клиента;

Промотиране на някои типове цимент с цел създаване на допълнителна 

потребителска стойност за клиента;

Предлагане на нов  тип опакован цимент на пазара - CEM V;

Улесняване на настоящи и потенциални клиенти чрез възможност за активно използване 

на фирмената интернет страница, както и постоянно актуализиране на информацията 

за предлаганите продукти и съответните документи за качество и безопасност при работа;

Ускоряване на процеса за получаване на фактури за големи клиенти чрез електронно 

изпращане веднага след издаването им;

Постоянно  проследяване на доставките на насипен и опакован цимент чрез използване 

на  GPS система  с цел контрол и точност при изпълнение на заявките  и  оптимизиране 

на транспортните разходи;

Непрекъснато контролиране на качеството при транспорт чрез прилагане на процедура 

за  проследяване теглото при влизане на автоциментовозите на площадката на завода 

и превенция на рекламации за насипен цимент;

Активна работа с транспортните фирми с цел оптимизиране процеса за връщане 

на оборотните палета, обучения за спазване изискванията за безопасност при извършване 

на доставките на цимент и използване на лични предпазни средства от водачите и спазване 

на законните разпоредби за движение по пътищата на товарни МПС.
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Доставчици

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

компанията се стреми да използва преди всичко местни доставчици, като това се отнася 

най-вече за дейностите по поддръжка и ремонт, почистване, кетъринг.

„Златна Панега Цимент” АД работи и с международни доставчици, които доставят стоки 

като горива, специализирани резервни части, хартиени торби за цимент. Доставките от 

тези международни доставчици са централизирани.

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

доставчиците да се оценяват съобразно определени критерии. Основни критерии за оценка 

са качеството на доставките, както и надеждността, гъвкавостта и локацията на 

самите доставчици.  

През 2015 г. проведохме специално Проучване на удовлетвореността на нашите клиенти,

 в което взеха участие близо 50 респондента от различни региони на страната.

57% от клиентите на „Златна Панега Цимент  АД оценяват качеството на нашия цимент ”

като МНОГО ДОБРО.

76% от клиентите на „Златна Панега Цимент  АД оценяват обслужването и съдействието ”

от страна на търговския отдел на компанията като МНОГО ДОБРО.

БРОЙ ОСНОВНИ 

ДОСТАВЧИЦИ

23

БРОЙ ОСНОВНИ 

МЕСТНИ 

ДОСТАВЧИЦИ

5

% МЕСТНИ 

ДОСТАВЧИЦИ

21.74%

ОБЩ БРОЙ 

ГОЛЕМИ ДОГОВОРИ

18
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Представянето на компанията в икономически и социален аспект е 

тясно обвързано с представянето ни по отношение на околната 

среда. Като се грижим за изпълнението на нашите отговорности по 

опазването ѝ, ние създаваме устойчиви ценности за нашия бизнес и 

за всички заинтересовани страни.

ОКОЛНА СРЕДА

Опазването на околната среда – гаранция за запазване на доверието 

на заинтересованите страни.
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Емисии във въздуха

Най-голямата инвестиция на „Златна Панега Цимент” АД за последните 2 години е свързана 

именно с подобряване качеството на въздуха. През ноември 2015 г. е завършена 

инсталацията за некалитична редукция на азотните оксиди, която гарантира емисии 

на азотните оксиди под 500 мг/нм . Инсталацията може да работи както с урея, така и с 

амонячна вода. Специфичните емисии на азотни оксиди са се увеличили с 9% спрямо 2014 г., 

но като цяло остават на едни от най-ниските нива за последните години. 

През 2015 г. няма превишения на нормата за азотни оксиди. 

11% намаление на специфични прахови емисии спрямо 2014 г.

Влизане в експлоатация на SNCR инсталация за контрол на емисиите на азотни оксиди

80% намаление на емисиите на серни оксиди спрямо 2014 г.

28% заместване на традиционните горива с алтернативни горива

18% намаление на специфичната консумация на вода спрямо 2014 г.

Активизирано е сътрудничеството с външни заинтересовани страни по проекти с 

екологична насоченост
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Емисиите на прах запазват ниските си нива през 2015 г. Средногодишната концентрация 

на прах при пещ № 4 е 0.74 мг/нм  , а тази на пещ № 5 е 2.36 мг/нм  . Тенденцията за намаляване 

на специфичните емисии на прах се запазва. През 2015 г. те са с 11% по-ниски спрямо тези от 

2014 г. Това се дължи на добрата поддръжка на пречиствателните съоръжения и осигуряване 

на оптимален технологичен режим. През 2015 г. е направена оценка на съответствието на 

всички пречиствателни съоръжения в завода с най-добрите налични техники в циментовата 

индустрия и сравнението показва пълно съответствие на нивата на емисиите на прах в 

завода с тези за най-добрите налични техники. 

През 2015 г. е елиминиран един от основните източници на неорганизирани емисии в 

завода – складът за циментов клинкер. Съоръжението е спряно от експлоатация през 2008 

г. и през 2015 г. е разрушено изцяло, заедно със сградата на старите циментови мелници. 

Всички отпадъци, генерирани в процеса на разрушаване, са събрани разделно и 

рециклирани. Строителните отпадъци от бетон са обработени и са сертифицирани за 

строителство на пътнотранспортна инфраструктура. Предстои рекултивиране 

на освободените площи. 

Емисиите на серни оксиди са намалели с 80% спрямо 2014 г. благодарение 

на използването на горива с по-ниско съдържание на сяра и по-добър горивен процес. 

Средногодишните концентрации са съответно 2.22 мг/нм  за пещ №4 и 17.21 мг/нм  за пещ № 5 

при норма от 750 мг/нм .
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Средногодишните концентрации на общ органичен въглерод остават на изключително 

ниски нива и без съществена промяна в сравнение с 2014 г. Това се дължи на сравнително 

постоянния състав на суровините, които се използват през последните години. Наблюдава се 

слабо увеличение на абсолютните емисии на годишна база – от 24.90 на 25.82 т, но 

специфичните емисии намаляват с 15% спрямо 2014 г. – от 54.33 г/т клинкер до 46.03 г/т клинкер.

Емисиите на диоксини и фурани са значително под нормата от 0.05 нг/нм  – съответно 

0.0055 нг/нм  при пещ № 4 и 0.0071 нг/нм  при пещ № 5. Абсолютните емисии на диоксини и 

фурани от завода през 2015 г. са 0.01 г/година.

Емисиите на хлороводород се покачват спрямо 2014 г., но концентрацията им остава 

значително под нормата. Емисиите на флуороводород са без съществена промяна.

Ниските нива на основните замърсители, които се свързват с изгарянето на отпадъци, а 

именно общ органичен въглерод, диоксини и фурани, хлороводород, флуороводород и тежки 

метали, на фона на увеличаващия се процент на алтернативни горива в горивната смес, са 

доказателство за един добре контролиран процес с внимателен подбор на 

използваните в производството отпадъци. 
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Емисии на въглероден диоксид

През 2015 г. Европейската комисия 

представи т.нар. „Летен енергиен 

пакет”, който съдържа насоките за 

развитие на Европейската схема за 

търговия с емисии (ЕСТЕ) за периода 

2020 - 2030 г. Очаквано, предложенията 

н а  К о м и с и я т а  с а  з а  д р а с т и ч н о 

намаляване на безплатните квоти за 

индустрията  и  ограничаване на 

възможността за печалба от търговията с 

неизползваните квоти, без инсталациите 

да въведат мерки за нисковъглеродно 

производство.

С въвеждането на Каденса на пещ № 5 в края на 2015 г., през 2016 г. се очаква да се увеличи 

дялът на използваните автомобилни гуми в горивния процес и съответно да нарасне 

и процентът на въглеродно неутралните фракции в горивото.  

На фона на започналите преговори на национално и европейско ниво, „Златна Панега 

Цимент” АД запази модела на работа и концентрира усилията си върху увеличаване на 

процента на алтернативните горива. Въпреки усилията обаче, горивната смес не се 

различава от тази през 2014 г. и съответно специфичните емисиите на CO  остават 

почти без промяна – 846 кг/т клинкер.  Абсолютната стойност на емисиите се увеличава от 

386 220 тона през 2014 г. на 474 680 тона през 2015 г. поради по-голямото количество 

произведен клинкер през изтеклата година. Процентът на биомаса в горивната 

смес (въглеродно неутрално гориво) се запазва.
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През 2015 г. в „Златна Панега Цимент” АД са оползотворени 20 429 тона отпадъци под 

формата на алтернативни горива. Сред тях са 7 500 тона негодни за употреба автомобилни 

гуми, 11 200 тона сепарирани битови отпадъци и над 1 700 тона производствени отпадъци.  

Средногодишно за 2015 г. 21% от калориите в пещите са внесени от алтернативни горива. 

Процентът на заместване на конвенционалните горива с алтернативни достига 27% на 

средномесечна база в месеците с оптимално използване на производствените съоръжения. 

След инсталиране на Каденса на пещ № 5 количеството на оползотворените гуми нараства с 

50%. С използването на отпадъците като алтернативни горива са заменени 9 200 

тона въглища и са спестени 17 498 тона емисии от въглероден двуокис.

През 2015 г. са оползотворени 57 223 тона отпадъци от други индустриални производства под 

формата на суровини в циментовото производство. Това са 20 000 тона оловна шлака, 9 800 тона 

фаялит, 8 500 тона пепелина от ТЕЦ, 8 000 тона отпадъчен гипс, 7 500 тона гранулирана доменна 

шлака и др. Процентът на добавките в цимента леко се е повишил – от 16% през 2014 г. на 17% през 

2015 г., но като цяло пазарът остава резервиран към смесените цименти. За съжаление това 

ограничава възможностите на циментовите производители да намалят допълнително емисиите 

на CO2 от крайния си продукт цимента, без това да има връзка с Европейската схема за търговия 

с емисии на парникови газове. Циментовата индустрия има потенциал да намали емисиите 

на CO   с 10% до 2050 г. именно чрез производството на цименти с по-ниско съдържание на 

клинкер.  

През 2015 г. „Златна Панега Цимент”АД официализира за първи път в България практиката 

на циментовите заводи да оползотворяват едновременно енергийното и материално 

съдържание на отпадъците, които се използват като алтернативни горива. Например 

металът, който се съдържа в негодните за употреба автомобилни гуми, намали с 316 тона 

желязосъдържащите добавки, които биха се вложили в производството на клинкер през 2015 г.

Специфичният разход на горива за производството на един тон клинкер нараства незначително 

(с по-малко от 1%) спрямо предходната година. Специфичното потребление на електрическа 

енергия през 2015 г. намалява с 5% спрямо предишната година основно поради промяна в 

топковия заряд на суровинните мелници и на въглищната мелница и поради продължителния 

период на едновременна работа на двете технологични линии, с което се оптимизира 

използването на общото за двете линии оборудване.   

Най-важният проект, свързан с управлението на водата през 2015 г., е въвеждането на  

автоматизирано електронно отчитане на потреблението на вода в завода. Новата система 

обхваща 64 водомера и преминаването към електронно отчитане се очаква в средата на 2016 г. 

Контролът върху разхода на вода, добрата поддръжка на ВиК мрежата и на системата за 

оборотно водоснабдяване доведоха до намаляване на общата консумация на вода за 2015 

г. с 6% спрямо предходната година, а на специфичния разход вода за тон цимент - с 18%. 

Ефективно използване на природни 

ресурси – суровини, горива, вода

2
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Биоразнообразие

„Златна Панега Цимент” АД работи в един от най-красивите и богати на биологично 

разнообразие карстови райони в България. Това е едновременно и привилегия, и 

предизвикателство. Вече 50 години фирмата демонстрира успешно съвместяване на 

добивни и производствени дейности с опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие. „Златна Панега Цимент” АД има разработен План за управление на 

биологичното разнообразие, базиран на Насоките за Планове за управление на 

биоразнообразието на Световния Бизнес Съвет за Устойчиво Развитие (2013 г.) и на документи 

на IUCN и Европейската комисия.

ДОБРА ПРАКТИКА

През 2015 г. продължи наблюдението на редките растителни видове, които бяха преместени 

от концесионната площ през 2011 и 2013 г. Преместените видове са напълно адаптирани към 

условията на новите площи и разширяват популациите си.  През 2015 г. беше завършен вторият 

цикъл от наблюдения на орнитофауната в района на действащата кариера и завода. 

Резултатите показват разнообразие на видовете, сравнимо с това на подобни ненарушени 

терени. Наблюденията на орнитофауната ще продължат и през 2016 г.
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През 2015 г. „Златна Панега Цимент” АД реализира редица екологични проекти, свързани с 

външни заинтересовани страни, в рамките на проекта „Да осиновим река Златна Панега’’. 

Нашата цел е повишаване на екологичното съзнание на децата и подобряване на качеството 

на околната среда по поречието на р. Златна Панега.

„Златна Панега Цимент” АД се включи и в проекта „Пауловния – една зелена идея”. В рамките 

на този проект 100 броя фиданки от пауловния и 50 броя местни видове фиданки 

бяха засадени от децата от музикалното училище в София.

През 2015 г. „Златна Панега Цимент” АД се присъедини към редица 

инициативи, свързани със защитата на карста:

Инициатор и координатор на всички тези събития е Националният институт по геофизика, 

геодезия и география към Българска академия на науките, а „Златна Панега Цимент” 

АД е един от основните български партньори.

Работа с външни заинтересовани 

страни по екологични проекти

Международен конкурс ProKARSTerra 2015; 

Международна научно-практическа конференция „Защитени 

карстови територии – образование и обучение”.  

Пътуващо лятно училище за карста; 

„Златна Панега Цимент” АД ежегодно инвестира значителен ресурс в изграждането на нови 

пречиствателни съоръжения и поддръжката на съществуващите с цел подобряване 

качеството на околната среда в района на завода.

Инвестиции в опазване на околната среда

516 000 евро 

за поддръжка на 

пречиствателни съоръжения, 

мониторинг и други дейности, 

свързани с управление 

на околната среда.

През 2015 г. са вложени

1 550 000 евро 
за нови екологични 

съоръжения. 

95 700 евро 

за управление на отпадъците. 
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Разходите за управление на околната среда са се увеличили с 16% спрямо 2014 г., главно 

заради увеличените разходи за поддържане чистотата на заводската площадка, 

реконструкцията на водомерната мрежа с цел въвеждане на електронно отчитане на 

потреблението на вода и по-високите разходи за мониторинг на екологичните параметри.
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ДОБРА ПРАКТИКА

Есенно залесяване на кариера 

„Златна Панегa’’

В разгара на есента възпитаниците на училищата в 

с. Златна Панега и в с. Румянцево събраха семена 

от местни дървесни видове, залесиха кариера 

„Златна Панега” и почистиха с. Брестница. 

Семената са от шестил, обикновен явор 

и обикновен ясен. Те ще бъдат засадени 

в разсадника на циментовия завод „Златна 

Панега Цимент” АД. 

194 броя фиданки – липа, цер и летен дъб, 

бяха извадени от разсадника и засадени 

на кариерата за добив на мергел и варовик.

ДОБРА ПРАКТИКА

Залесяване на кариерата

474 фиданки обикновен ясен и дъб (цер и летен 

дъб) бяха засадени на кариера „Златна Панега” с 

цел рекултивация на експлоатираните терени през 

април 2015 г. Фиданките бяха отгледани в 

разсадника на завода, като видовете бяха 

подбрани да са местни, типични за региона. 

Рекултивиран бе хоризонт 255 - участък „Изток , ”

с предварително оразмерена площ от 3500 кв.м.

В акцията взеха участие както служители 

на „Златна Панега Цимент” АД, така и на 

фирми подизпълнители, които извършват 

различни дейности на територията на завода. 



ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Правилната и своевременна идентификация на текущите 

изисквания и бъдещите стратегически планове на бизнеса 

формират и ръководят политиката и архитектурата на 

информационните технологии в ТИТАН България. Проектите, които 

внедряваме, са пряко свързани с формирането на ИТ добавена 

стойност към общата бизнес стратегия на компанията. 
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ДОБРА ПРАКТИКА

Корпоративна социална отговорност и информационни технологии в ТИТАН България

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

Дарените от нас компютърна техника и комуникационно оборудване са само началото на 

един ползотворен и двупосочен процес на сътрудничество и подкрепа. Желанието ни е да 

събудим и поощрим у децата интерес и вдъхновение да учат и мислят по-добре, използвайки 

модерни технологии. През 2015 г. участвахме в съвместни проекти с фирми - вносители на 

интерактивни и 3D обучителни устройства и благодарение на тези проекти върнахме голям 

брой деца в класните стаи.

Основните проекти, върху които и през 2015 г. фокусирахме усилията си, 

могат да бъдат класифицирани в следните категории:

ИТ усъвършенстване на бизнес процесите;

Стратегическо управление на информацията;

Създаване на нови ИТ продукти и услуги;

ИТ проекти на Групата ТИТАН.
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„ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН’’ ЕООД 

„Златна Панега Бетон” ЕООД съществува от началото на 
1998 г. и е 100% дъщерно дружество на „Златна Панега 
Цимент’’ АД. През 2015 г. компанията се сдоби с нови два 
бетонови центъра – в гр. София и гр. Стара Загора. Така, 
към момента фирмата разполага: 

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

 „Златна Панега Бетон’’ ЕООД                                                    

„ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД

 „Кариери за чакъл и пясък – България’’ ЕАД

03
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С четири производствени бази в гр. София

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

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

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

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

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

С две в гр. Пловдив

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

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

С една в гр. Велико Търново

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

куб.м./ч., напълно покрит, който дава възможност за работа при ниски температури. 

С една в гр. Стара Загора

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

70 куб.м./ч., покрит, който дава възможност за работа при ниски температури. 

4
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Пловдив
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„Златна Панега Бетон” ЕООД притежава и два мобилни бетонови възли (с 3.3 куб.м. и 2.0 куб.м. 

миксери), специално проектирани за големи строителни проекти, готови да бъдат 

инсталирани за един месец. Мобилни сертифицирани лаборатории са на разположение за 

всички необходими тестове.

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Дружеството е оперирало и с мобилни бетонови 

центрове на следните инфраструктурни обекти:

на ЛОТ-2 и ЛОТ-4 от магистрала „Струма”,

авиобаза с. Безмер (до гр. Ямбол) и язовир „Пловдивци”, 

АМ „Тракия’’,

магазин ИКЕА – София и др.

Инфраструктурни:

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

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

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

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

 „Екострой’’ ООД– авиобаза, с. Безмер

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

 „ГБС-Инфраструктурно строителство’’ АД – кръстовища на две нива „ТВ кула’’

и „Семинария’’, Аерогара – гр. София

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

 ГБС АД – пречиствателна станция гр. Раковски

 „Понсстройинженеринг’’ ЕАД (реконструкция на пътен участък Майско – Елена)

Бизнес партньорите на „Златна Панега Бетон’’ ЕООД са сред водещите 

строителни фирми в България, които изграждат големи проекти:

АКТОР - ХЕЛЕКТОР АД - Завод за 

преработка на отпадъци - гара Яна

СТАНИЛОВ ЕООД - МС Витоша



Високо строителство:

„Ибера Инвест’’ АД – небостъргач ФОРТНОКС

„Терна България’’ АД – магазин ИКЕА

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

 „Артекс Инженеринг’’ АД (жилищни сгради)

 „Аргогруп Екзакт’’ ООД – промишлени и жилищни сгради

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

 „Монолит’’ ООД – Складова база „Софсток’’

 „Подем’’ ЕООД – КЦМ Пловдив

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

„Златна Панега Бетон” ЕООД 

е сертифицирано по EN ISO 9001:2008, 

BS OHSAS 18001:2007 

и EN ISO 14001:2004.
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АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД - жилищна сграда Диамант
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След четиригодишен период на работа с алтернативни горива (АГ) и 

серия от непрекъснати подобрения по пещите за клинкер и 

производствената линия за AГ през 2015 г. беше постигнато стабилно 

ниво на заместване на конвенционални с алтернативни горива от 

25%  до 30% средно на пещ, при дневни пикови резултати до 41%.

„ГАЕА – ЗЕЛЕНА 

АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ’’ ЕАД
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Поради факта, че системата за захранване на пещите с AГ може да захранва само една пещ 

(т.е. има намалено заместване при паралелна работа на двете пещи), както и предвид 

нестабилната работа на пещите през първото тримесечие на 2015 г. и смяната на вторичния 

шредер през четвъртото тримесечие, общият процент на заместване с алтернативни 

горива за двете пещи беше 21% на годишна база, равняващо се на 855 хил. евро 

спестени разходи за горива и 17 498 тона спестени емисии на CO  .
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За целия четиригодишен период от 2012 г. до 2015 г., работата с алтернативни горива спести 

на циментовия завод 57 639 тона въглища и допълнително 58 563 тона емисии.
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В допълнение към отпадъка от гр. София се направи пазарно проучване за потенциален внос. 

През април 2015 г. се извърши индустриален тест с 200 тона отпадък от внос, по време на 

който нивото на заместване стигна 36%, в т.ч. 13% стари гуми. След постигнатите добри 

резултати се достави и оползотвори кораб с 2 500 тона отпадък.

Основна промяна в портфолиото беше 

преминаването от нискокачествен 

отпадък, доставян от различни сепариращи 

инсталации от 2011 г., към очакван 

висококачествен материал от 

новопостроения завод за преработка 

на отпадъци край гр. София.

2015 г. беше преходна за компанията, като усилията по отношение на потоците отпадъци 

бяха фокусирани в три направления: 

Потоци отпадъци

Осигуряване на достатъчно количества отпадъци за покриване на нуждите 

от AГ през следващите 2-3 години;

 Подобряване на качеството на доставяните отпадъци;

 Консолидиране на доставчиците. 

Индустриален тест

Завод за преработка на отпадъци в гр. София
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По отношение на отпадъците с висока енергийна стойност, техният обем беше близък до 

нивата през 2014 г. Доставчиците се консолидираха, търговските условия се оптимизираха и 

се въведоха нови потоци. Инсталирането на новия вторичен шредер даде възможност за 

увеличаване на доставките на нетретирани отпадъци с по-големи размери.

Доставките на стари гуми се увеличиха с 22% спрямо предходната година. От общо 6 328 

тона, 68% бяха доставени от местния пазар и 32% от внос (при обратна ситуация през 2014 г. с 

19% местни и 81% от внос). Поради намаляващия внос и увеличаващата се консумация на 

стари гуми (особено при паралелна работа на двете пещи), недостигът беше покрит чрез 

развиване на мрежа доставчици от местния пазар. Пълният потенциал на местния пазар 

ще се установи през 2016 г.

В обобщение, местните и вносните доставчици на отпадъци са развити до ниво, което 

ще покрие развитието на компанията до 2018 г. с достатъчни резерви. Различни потоци 

са подсигурени, а други потенциални са идентифицирани, в случай на колебания на пазара 

за отпадъци или консумацията на AГ на пещите.

Производство на инженерно гориво

Производството на инженерно гориво стартира годината с ниски обеми, поради 

нестабилната работа на пещта през първото тримесечие, след което с общи усилия на 

ключовите служители заместването се покачи до 30%, с дневни пикове до 41%. 

Общото количество произведено и оползотворено инженерно гориво за годината е 12 

624 тона (с 28% по-висок обем спрямо 2014 г.) със средна калоричност от 4006 ккал/кг.

През 2015 г. се направиха основни модификации и подобрения в производството, които 

осигуриха достатъчен производствен капацитет, който да покрива увеличената консумация на 

AГ и дадоха възможност за допълнително оптимизиране на производствения процес и разходи:

Внос на отпадъци
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Новият вторичен шредер увеличи капацитета повече от два пъти и даде възможност за 

повече ефективност и гъвкавост на производствения процес и използваните отпадъци;  

Инсталира се метален сепаратор преди шредера; 

Подготвиха се два открити склада, което осигури капацитет за складиране, 

оптимизиране на логистиката и акумулиране на запаси от отпадъци; 

Започна работа нова лаборатория за анализиране на потоци 

отпадъци и готовo инженерно гориво. 

Производството на инженерно гориво е подсигурено с подходящо и надеждно оборудване, 

както и с достатъчни потоци отпадъци за гарантиране на бъдещото развитие на дейността с 

AГ. Предстоят допълнителни подобрения по системата за пневматичен транспорт и 

захранване към пещта, както и самите пещи, за да се постигне стабилно 

ниво на заместване от 45% с две пещи.

Следващи стъпки

След непрекъснати технологични подобрения и придобиване на знания и опит през 

последните 4 години, дейността на „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД достигна ниво 

с достатъчен производствен капацитет и портфолио от отпадъци, за да може да изпълни 

целите си за развитие през следващите 2-3 години. Предстоят и някои допълнителни стъпки 

през 2016 г., за да се гарантира развитието на дейността и в дългосрочен план: 

Подобрения в противопожарната система в производствения цех и откритите складове;

Подготовка на голям открит склад за бали;

Развитие на пазара на гуми;

Проучване на пазара и оборудване за течни алтернативни горива.

В допълнение към горното, през 2016 и 2017 г. се планират и някои подобрения по пещите за 

клинкер, след приключването на които заместването с AГ ще се стабилизира на 45% - 47% за 

двете пещи: 

Подобрения  на системите за пневмотранспорт и захранване на пещите; 

Инсталиране на втора система за захранване на пещите, за да може да 

се подава AГ паралелно и на двете пещи; 

Модификация на инсталацията за подаване на стари гуми – увеличаване 

на капацитета от 1.5 на 3 тона/час и преминаване към автоматизирано подаване;

Инсталиране на хлорен байпас;

Инсталиране на система за обогатяване с въздух за втората пещ.
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Към настоящия момент „Кариери за чакъл и пясък – България” ЕАД, 

в джойнт венчър с други компании, разполага с 12 кариери за 

добив на пясък, чакъл и трошен камък. В седем от кариерите се 

добиват суровини, като две от тях са в процес на разширяване. 

Предстои разработването и на другите пет кариери.

„КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК - 

БЪЛГАРИЯ’’ ЕАД
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Нашите кариери се намират в три области на 

с т р а н а т а  –  С о ф и й с к а , П л о в д и в с к а  и 

Пазарджишка. В Софийска област  добивът се 

извършва в кариерите, които са в близост до 

селата Негован и Чепинци, като и в двете пясъкът и 

чакълът се добиват чрез подводен метод. Другите 

две кариери, находящи се в района на Пет могили, 

в момента се разработват, като се предвижда и в 

тях методът също да бъде подводен. 

В Пазарджишка област кариерите за чакъл и 

пясък се намират в близост до селата Лозница и 

Картал тепе.

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

Шишманци и Ръжево Конаре, като в последните две кариерите са в процес на разширяване. 

В кариери „Родопи” и „Шишманци” се добива трошен камък (варовик) по сух метод чрез 

взривяване, а в кариера „Ръжево Конаре’’ - чакъл и пясък по подводен метод. В областта се 

разработват още две площи в близост до селата Оризаре и Ахматово.

С цел увеличаване на участието си в сектора на 

инертни материали „Кариери за чакъл и пясък – 

България’’ ЕАД работи по развитието на нови 

кариери за инертни материали в областите 

София, Пловдив и Русе, както и за придобиване 

на вече работещи кариери в областите Кърджали 

и Перник. 

В Софийска област потенциалните находища се 

намират в район Кремиковци на Столична община 

и в община Сливница, като за тях са сключени 

концесионни договори.

В Пловдивска област новите кариери са в близост до селата Поповица и Бельова могила, 

като на този етап там се извършват проучвателни дейности. 

В област Русе компанията има разрешително за добив на инертни материали от река Дунав 

от площ в община Пиргово. Работи се и по оценка на въздействието върху околната среда на 

друга площ за добив на инертни материали в близост до гр. Русе.  

София

Русе

София

Пазарджик

Пловдив

Пловдив
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Доброто корпоративно управление е предпоставка за 
постигането на изключителни бизнес резултати и устойчиво 
развитие. То е важна част от интегрирането на добрите 
практики във всяка наша дейност. Ние се придържаме към 
международните и европейски стандарти в тази област.



Принципите за добро корпоративно управление на Групата ТИТАН, 

заедно с корпоративните ценности, ни ръководят във всяка 

дейност, свързана с нашия бизнес. 

ПРЕГЛЕД НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
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Нашите принципи за корпоративно управление

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

прозрачност, открита комуникация, отчетност и устойчиво развитие. 

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

ценности и да притежават стабилно разбиране на нашия Етичен кодекс. Той е преведен на 

всички езици, които говорят пряко и непряко наетите ни служители. Кодексът се преподписва 

от мениджърите и служителите всеки път, когато се преразглежда и обновява от Борда на 

директорите на Групата, което обикновено става на всеки три години.

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

подпише заедно с трудовия си договор. Кодексът е важен елемент от встъпителното 

обучение, осигурено на служителите, като отдел Човешки ресурси на Групата организира 

периодично обучителна програма за мениджърите във всички страни, в които компанията 

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

служители.

Права на човека
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**.

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.

Мениджърите на TITAN 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.

* 1948 г. Декларация на ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

** 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.

* От Етичен кодекс на Групата ТИТАН
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ДОБРА ПРАКТИКА

Ден на „Принципите на ТИТАН’’

В съответствие със стратегията на Групата ТИТАН и непрекъснатия ни стремеж да постигнем 

съвършенство в начина, по който работим за постигането на краткосрочните и 

дългосрочните ни цели, през месец декември 2015 г. се проведе обучение, представящо 

Етичния кодекс на Групата ТИТАН и Рамковата политика на ТИТАН за управление на 

персонала. В него взеха участие 27 ключови служители и мениджъри на компанията, които 

отделиха 324 часа, за да участват в обучението.

В същността си обучението представи на участниците Корпоративните ценности на Групата и 

основните принципи на работа, залегнали в Етичния кодекс. Чрез вникването и разбирането 

на представените в кодекса принципи на работа се цели да се достигнат отлични резултати в 

начина, по който ТИТАН прави бизнес и да се подпомогне изпълнението на  ежедневните 

задачи на нашите служители. Обучението си постави за цел да установи общи ръководни 

насоки, които да очертават същината на етичното бизнес поведение на служителите на 

цялата група.

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.  

Корпоративната социална отговорност (КСО) е ценност на ТИТАН 

и е част от нашите Управленски цели. 

Нашата политика за КСО надвишава изискванията на съществуващите правни и регулаторни режими и 

е резултат от съзнателенo и свободно изразен ангажимент за подобряване на заобикалящия ни свят. 

Нашата КСО притежава човешки, социални и екологични измерения. 

Ние сме производител на строителни материали, а нашите продукти допринасят за социалните 

ценности, които дава всяка бетонна структура – безопасност, издръжливост, икономичност, 

ефикасност на ресурсите, близост между хората. Ние съзнаваме, че нашата дейност въздейства както 

на общностите, които се намират в съседство с нея, така и на околната среда. Ние поемаме 

ангажимент да смекчим и намалим това въздействие чрез ограничаване на вредите. 

Полагайки усилия за ограничаване на вредите, ние често откриваме възможности, които са от полза 

за всички и се стараем да ги реализираме. 

* От политика за Корпоративна социална отговорност (КСО) на Групата ТИТАН
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Ще продължим да преследваме нашите бизнес цели по социално отговорен начин, допринасяйки за 

благосъстоянието на нашите служители, техните семейства, съседните общности и обществото като 

цяло или, казано накратко – ще се стремим да „увеличаваме ползите”. 

Нашият стремеж към КСО не е просто усилие, плод на нашата етика и ценности, а добра бизнес 

практика, която генерира ползи, подобрява нашата репутация, подпомага нашия лиценз за работа и 

нашата конкурентоспособност. Нашият стремеж към КСО е източник на гордост и мотивация за нашите 

служители и подобрява способността ни да привличаме и задържаме качествени хора. 

Ние гледаме на нашия ангажимент за КСО като на проактивно, непрекъснато себеусъвършенстване, 

като на постоянен процес на придобиване на нови знания и на адаптиране към непрестанно 

променящата се комплексна бизнес и социална среда. В основата на нашите усилия са изслушването, 

обвързването, общуването и изграждането на взаимно доверие с всички заинтересовани страни.

Нашата визия за КСО се състои в това да преследваме постоянно нашите бизнес цели 

и да създаваме стойност по етичен и социално отговорен начин чрез ограничаване 

на вредите и увеличаване на ползите.  

                   Как постигаме нашата визия за КСО: 

Нашите бизнес практики се основават и ръководят от Ценностите и Етичния кодекс на Група ТИТАН. 

Безопасността е основен приоритет за нашия бизнес, като се стремим да създаваме работна среда, в 

която не съществува риск от инциденти и злополуки. 

Ние поемаме ангажимент за постигане на устойчив растеж, интегрирайки човешки, екологични и 

социални елементи в нашите бизнес решения. 

Ние целим непрекъснато да подобряваме нашите постижения в полза на природата и обществото чрез 

измерване на нашето въздействие и принос и оценяване на нашата екологична и социална 

ангажираност. 

Ние се стремим да изграждаме доверие у всички заинтересовани страни чрез открито и прозрачно 

общуване, като винаги се стараем да научаваме за всички техни притеснения по отношение на 

влиянието, което оказва дейността ни. 

Ние споделяме свързаните с нашия бизнес ноу-хау, опит и добри практики, за да добавим стойност и да 

допринесем за благосъстоянието на общностите, които се намират в съседство с нас. 

Ние ценим нашите служители и следваме практики за управление на човешките ресурси, които 

прилагат равни възможности за назначаване, работа и развитие (независимо от пол, етнически 

произход, религия и т.н.), зачитат индивидуалността и са в съответствие с националните закони и 

международните указания за доброволно изпълнение, като например Декларация за правата на 

човека на ООН. 

Ние управляваме нашата верига за доставки съобразно действащите Кодекси за поведение при 

закупуване на Група ТИТАН и регионалните подразделения. 

Ние участваме и подкрепяме партньорства и бизнес мрежи, които насърчават нашите бизнес цели и 

визия за КСО, каквито са Глобалният договор на ООН, Световният бизнес съвет за устойчиво развитие 

(WBCSD) и Инициативата за устойчиво развитие на циментовата промишленост (CSI) към него, 

Обединението на ЕС за КСО, Общата инициатива за устойчиво развитие на бетонопроизводителите в 

САЩ и др. 

Ние се стремим да бъдем активни в гражданските начинания, в процеса на усъвършенстване на 

употребата и ползите от нашите продукти и в запазването на дългосрочната жизнеспособност и 

икономическия просперитет на нашата индустрия. 

Ние насърчаваме и възнаграждаваме личната инициатива и доброволчеството на служители от всички 

нива в обществени и граждански дейности, независимо дали тези дейности са свързани с нашия 

бизнес. 

Ние периодично се стремим да получаваме от външни източници потвърждаване на практиките 

и докладите, свързани с нашата дейност в сферата на КСО. 
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Нашата интегрирана система за управление и докладване 

През годините след приватизацията на компанията поетапно са въвеждани системи за 

управление, които отговарят на международните стандарти:

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

Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 (сертифицирана през 2003 

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

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

безопасността, са обединени в единна интегрирана система, която подпомага 

прилагането на добрите практики в  дейността на компанията.

През 2015 г., следвайки принципите за прозрачност, открита комуникация и отчетност 

на Групата,  ТИТАН България въведе доброволното публикуване на своя 

Интегриран годишен доклад.

„Златна Панега Цимент’’ АД е търговско дружество с едностепенна 

система на управление и петчленен Борд на директорите, който 

през 2015 г. имаше следните членове:

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Изпълнителен директор 

на дружеството 

Директор Югоизточна 

Европа и Източно 

Средиземноморие

Регионален директор 

за България и Турция

Изпълнителен директор 

на Инженерен и 

технологичен център 

на Групата

Регионален финансов 

директор за Югоизточна 

Европа и Източното 

Средиземноморие

Александър 

Чакмаков

Михаилис 

Сигалас

Христос 

Панагопулос

Фокион 

Тасулас

Лукас 

Петкидис
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Отдел БЗР

Финансово -

административна

дирекция

Търговска

дирекция

Завод

Златна Панега

Поддръжка

Химическа

лаборатория
Производство

Изпълнителен

директор

Отдел

Информационни

технологии

Кредитен

контрол

Отдел

Човешки

ресурси

Здраве и

безопасност / 

Капитал

Инвестиции

Бизнес развитие

& Развитие

на кариерите

Отдел Опазване 

на околната 

среда
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С цел укрепване и подобряване на системата за 

управление в ТИТАН България бяха създадени  няколко 

комитета, които работят в различни области:

Комитет по оперативно управление

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

разглеждат периодично и под надзора на Комитета по оперативно управление, който 

осигурява директното разпространение на информация към служителите, както и вземането 

на бързи решения по ключови въпроси.

Комитет за инвестиции

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

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

Комитет по корпоративна социална отговорност (КСО)

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

човешките ресурси и ангажираност към служителите, обучение, академични среди, местни 

професионални училища, околна среда, биологично разнообразие, управление на водите, 

алтернативни горива, усвояване на средства от ЕС и други донорски фондове за 

реализирането на дейности по КСО.

Комитет по корпоративни комуникации

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

заинтересовани страни. Осигурява имплементирането на добри комуникационни практики 

чрез използването на комуникационни канали с доказана ефективност.

Комитет по доставките

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

укрепване на имиджа и капацитета на ТИТАН България да управлява и документира 

отношенията си с изпълнители и доставчици, както и за дейности, свързани с участието на 

компанията в обществени поръчки, придържайки се към стандартите на ЕС за управление на 

веригата за доставки.

Комитет по безопасност 

Комитетът подпомага стратегически реализацията на осигуряване на безопасни условия на 

труд в ТИТАН България. Като неразделна част от управленската линия, Комитетът е ангажиран 

със създаването на ефективни бизнес процеси, които да насърчават всеобхватното 

прилагане на политиките по безопасност на Грапата ТИТАН.

Комитет по здраве

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

на нашите политики по здраве на служителите и заинтересованите страни. 



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. 

ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ РИСКОВЕ
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ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ РИСК?
КАК СЕ СТРЕМИМ ДА ИЗБЕГНЕМ / 

НАМАЛИМ  ТОЗИ РИСК?
ВИД РИСК

ЛИКВИДЕН РИСК

Кредитите на Дружеството са обезпечени с 

Корпоративни гаранции, издадени от фирмата майка. 

Фирмата майка е регистрирана в страна от Евро-

зоната, в която се извършват иконимически реформи. 

Ако тези реформи се провалят, Дружеството ще бъде 

изправено пред допълнителен ликвиден риск.

Управлението на ликвидността се осъществява чрез 

използването на различни кредитни линии, като целта е 

да доминират дългосрочните кредитни линии с 

ангажимент за банката. Фирмата следи внимателно на 

ежедневна база нивата на усвояване на кредитните си 

линии. Към 31.12.2015 година Дружеството има усвоени 

кредити за 23 милиона лева и неизползвани кредитни 

линии за 28 милиона лева.  70% от използваните кредити 

са  дългосрочни.

КРЕДИТЕН РИСК

Дружеството не е изправено пред значителен кредитен 

риск. Вземанията от клиенти са от клиентска база, 

състояща се от много на брой клиенти.

Дружеството внимателно следи финансовото 

състояние на клиентите си и на тази база определя 

Кредитни лимити за всеки клиент. Изискват се и 

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

обезпечаване на вземанията. Обезценка на вземания 

се признава в случаите на неспособност на клиента да 

изплати дължимите суми към Дружеството. 

ВАЛУТЕН РИСК

Дружеството е изправено пред Валутен риск във връзка 

с плащанията към доставчици от чужбина и в случай на 

използване на кредити в чуждестранна валута.

Всички кредитни линии на Дружеството са в местна 

валута, като по този начин се хеджират по естествен път 

и вземанията от клиенти, които почти изцяло са също 

само в местна валута.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

РАЗХОДИ

Поради цикличното развитие на индустрията, цените на 

горивата се изменят също циклично. Разходите за 

горива, електрическа енергия и суровини са най-

големите разходи в себестойността на Дружеството. 

Измененията в цените на конвенционалните фосилни 

горива водят до риск за голямо изменение в 

себестойността на продукцията.

За да намали значимостта на този риск, Дружеството 

ще продължи да инвестира в оборудване, водещо до 

намаляване изпозването на конвенционални горива и 

заместването им с алтернативни такива. 

ЗДРАВЕ И 

БЕЗОПАСНОСТ

Безопаснотта е ключова за поддържането на 

разрешителните за работа на Дружеството. 

Системните усилия за осигуряване на безопасни 

условия  на труд включват  осигуряването на 

специалисти по „Здраве и безопасност’’, които имат 

необходимия опит. Също така в Дружеството има 

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.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Доклад на независимия одитор

Финансови отчети

Преглед на напредъка по опазване на околната среда

05
Награди и признания

Членство в организации и сътрудничества

ДОКЛАД НА 

НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 
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ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Индивидуален отчет за всеобхватния доход

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 2015 г.

хил. лв.

2014 г.

хил. лв.

67,620

13,015

80,635

(64,373)

16,262

649

(846)

(8,707)

(1,368)

5,990

321

(1,140)

5,171

(529)

4,642

(155)

15

(140)

(140)

4,502

Продажба на продукция

Предоставяне на транспортни услуги

Приходи

Себестойност на продажбите

Брутна печалба

Други приходи

Разходи за продажби и дистрибуция

Административни разходи

Други разходи

Оперативна печалба

Финансови приходи

Финансови разходи

Печалба преди данъци

Разход за данък върху доходите

Печалба за годината

Актюерски задължения за доходи

Ефект от данък върху доходите

Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата 

или загубата в последващи периоди, нетно от данъци

Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци

Общо всеобхватeн доход за годината

58,902

11,038

69,940

(55,259)

14,681

745

(799)

(6,531)

(551)

7,545

344

(1,740)

6,149

(652)

5,497

(42)

4

(38)

(38)

5,459
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Индивидуален счетоводен баланс

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 2015 г.

хил. лв.

2014 г.

хил. лв.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини и съоръжения

Инвестиционни имоти

Нематериални активи

Инвестиции в дъщерни предприятия

Инвестиции на разположение за продажба

Дългосрочни търговски вземания

Други финансови активи

Текущи активи

Материални запаси

Търговски и други вземания

Вземания от свързани лица

Заеми към свързани лица

Платени аванси

Вземания за данък върху доходите

Парични средства и парични еквиваленти 

Нетекущи активи, държани за продажба

ОБЩО АКТИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 

Собствен капитал

Основен капитал

Законови резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капитал

Нетекущи пасиви

Лихвоносни заеми 

Провизия за рекултивация

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране

Отсрочени данъчни пасиви

Текущи пасиви

Търговски и други задължения

Задължения по финансов лизинг

Лихвоносни заеми 

Задължения към свързани лица

Заеми към свързани лица

Задължение за данък върху доходите

Общо пасиви

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

130,824

1,575

350

16,605

47

-

199

149,600

15,258

9,237

13,943

9,228

327

-

283

48,276

396

48,672

198,272

55,941

3,217

96,129

155,287

16,090

4,419

696

1,549

22,754

11,202

-

6,574

2,311

31

113

20,231

42,985

198,272

134,676

119

233

16,610

47

91

180

151,956

14,517

11,557

8,397

8,949

315

9

193

43,937

1,890

45,827

197,783

55,941

3,217

91,627

150,785

5,558

4,357

522

1,598

12,035

8,448

5

26,403

30

77

-

34,963

46,998

197,783
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Индивидуален отчет за промените в собствения капитал

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

На 1 януари 2014 г. 

Печалба за годината

Друг всеобхватен доход за годината

Общо всеобхватен доход за годината

На 31 декември 2014 г.

На 1 януари 2015 г. 

Печалба за годината

Друг всеобхватен доход за годината

Общо всеобхватен доход за годината

На 31 декември 2015 г.

НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА 

ПЕЧАЛБА
ОБЩО

86,168

5,497

(38)

5,459

91,627

91,627

4,642

(140)

4,502

96,129

145,326

5,497

(38)

5,459

150,785

150,785

4,642

(140)

4,502

155,287

Индивидуален отчет за паричните потоци

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 2015 г.

хил. лв.

2014 г.

хил. лв.

5,171

10,615

75

(258)

22

674

62

55

-

-

(321)

838

(741)

(3,745)

231

(19)

6,188

(441)

18,406

Печалба преди данъци

Корекции за равнение на печалбата преди данъци с нетните парични потоци 

Непарични:   

Амортизация на имоти, машини и съоръжения   

Амортизация на нематериални активи   

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

Загуба от обезценка на Инвестиционни имоти   

Изменение в натрупаната обезценка на вземания    

Изменение в провизията за рекултивация   

Разходи за доходи на персонала при  пенсиониране    

Загуба от обезценка на нетекущи имоти държани за продажба   

Обезценка на нематериален актив - емисии на парникови газове   

Приходи от лихви   

Разходи за лихви

Корекции в оборотния капитал:   

Намаление на материалните запаси   

(Увеличение)/Намаление на търговските и други вземания    

Увеличение на платените аванси   

Увеличение на другите финансови активи   

Увеличение/(Намаление) на търговските и други задължения    

(Платени)/Получени данъци върху дохода

Нетни парични потоци от оперативната дейност

6,149

10,823

63

16

(13)

(162)

63

104

1

(335)

1,414

661

(1,872)

(195)

(18)

148

(408)

16,439

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
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55,941

-

-

-

55,941

55,941

-

-

-

55,941

3,217

-

-

-

3,217

3,217

-

-

-

3,217

ОСНОВЕН 

КАПИТАЛ 

ЗАКОНОВИ 

РЕЗЕРВИ 



ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 2015 г.

хил. лв.

2014 г.

хил. лв.

4,471

(12,535)

(192)

(43)

5

(258)

-

-

295

(8,257)

57,167

(66,384)

(5)

-

(837)

(10,059)

90

193

283

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения

Покупка на имоти, машини и съоръжения 

Покупка на нематериални активи

Покупка на Инвестиционни имоти

Намаление на участието в капитала на дъщерни предприятия

Предоставени заеми на свързани лица

Постъпления от заеми предоставени на свързани лица

Получени дивиденти

Получени лихви

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Постъпления от привлечени средства 

Изплащане на привлечени средства

Плащания по финансов лизинг

Постъпления от привлечени средства от свързани лица

Платени лихви

Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти 

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

111

(6,225)

(139)

-

(221)

510

-

330

(5,634)

56,651

(65,765)

(130)

(77)

(1,414)

(10,735)

70

123

193

ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА ПО 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
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КАТЕГОРИЯ ПОКАЗАТЕЛ 2011 2012 2013 2014 2015

Климатични 
промени

Алтернативни 
суровини и 
горива

Допълнителни 
индикатори

Общо преки емисии на CO  , т

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

Енергийна ефективност, ккал/кг клинкер

Заместване с алтернативни горива, % (на топлинна основа)

Биомаса в горивото, % (на топлинна основа)

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

Съотношение клинкер/цимент, %

Общи прахови частици, т

Прах, г/т клинкер

NOx, т

NOx, г/т клинкер

SOx, т

SOx, г/т клинкер

CO, т

CO, г/т клинкер

TOC, т

TOC, г/т клинкер

HCl, т

HCl, г/т клинкер

HF, т

HF, г/т клинкер

Hg, т

Hg, г/т клинкер

Cd+Tl, т

Cd+Tl, г/т клинкер

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, т

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

POPs, г

POPs, г/т клинкер

Потребление на топлинна енергия, TДж

Алтернативни горива, т (мокри)

Потребление на електрическа енергия, ГВтч

Непреки** емисии на CO  , т

Общо консумация на вода, м  

Консумация на вода, л/т цимент

379341

861.712

858.203

6.2

1.99

10.11%

80%

5.97

13.56

658.46

1495.76

16.52

37.53

762.11

1731.21

9.97

22.65

6.43

14.60

2.35

5.34

0.001

0.003

0.01

0.01

0.06

0.13

0.07

0.0000002

1628

4164

63.73

28549

241529

439

476567

850.35

869.424

16.46

7.16

10.42%

82%

9.19

16.39

764.84

1364.72

36.03

64.28

1592.26

2841.10

14.81

26.43

9.83

17.54

2.99

5.33

0.021

0.038

0.01

0.01

0.02

0.04

0.07

0.0000001

2075

17254

69.74

31242

239803

520

327741

846.316

885.642

20.88

5.92

13.70%

82%

2.01

5.20

561.83

1450.79

19.97

51.56

1420.26

3667.51

16.20

41.83

1.51

3.89

0.44

1.15

0.001

0.003

0.01

0.01

0.05

0.13

0.02

0.0000001

1475

13867

54.80

25094

192861

383

386596

843.525

878.983

20.87

7.89

13.23%

84%

2.22

4.85

458.40

1000.19

42.16

91.99

1841.84

4018.75

24.90

54.33

1.10

2.41

0.48

1.05

0.013

0.029

0.01

0.03

0.21

0.45

0.12

0.0000003

1730

15946

65.36

29280

190753

349

474680

856.146

886.95

20.55

6.97

12.18%

83%

2.43

4.34

612.70

1092.18

13.92

24.81

3190.15

5686.63

25.82

46.03

4.52

8.05

0.88

1.57

0.021

0.037

0.003

0.01

0.065

0.12

0.01

0.00000002

2140

20429

74.82

46086

179449

287

Преглед на екологичното представяне „Златна Панега Цимент’’АД

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

производството на циментов клинкер

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

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

КАТЕГОРИЯ ПОКАЗАТЕЛ 2011 2012 2013 2014 2015

Природни 
ресурси

Влияние върху 
региона

Консумация на суровинни материали

• за производство на цимент, т (сух) 

• за производство на бетон, т (мокър) 

Общо консумация на топлина, TДж 

Общо консумация на електрическа енергия, TДж

Общо консумация на вода, м  

Рециклирани отпадъчни материали, т

Действащи кариери в райони с богато биоразнообразие, бр.

Действащи кариери с планове за управление на биоразнообразието, бр.

* Данните за „Златна Панега Бетон’’ ЕООД са за периода 2012-2015 г.** Данните за „ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия’’ EАД 

са за периода 2013-2015 г.

697225

253406

1994

232

241529

1071

1

0

837372

263259

2386

253

292240

597

1

0

584347

236947

1582

204

239636

1023

1

1

676610

326859

1730

242

221921

410

1

1

898466

332388

2140

278

211289

6767

1

1
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2

2

2

2

2

3

3

Преглед на екологичното представяне „ТИТАН България’’

2



През 2015 г. „Златна Панега Цимент’’ АД бе удостоена с 

Първа награда в конкурс „Национални годишни награди по здраве 

и безопасност’’, в категория „Инвестирали най-много средства за 

подобряване на здравословните и безопасни условия на труд” за 

извършени инвестиционни дейности в съответствие с европейската 

политика за насърчаване осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд, прилагането на превантивни подходи срещу 

допускането на трудов травматизъм и професионални заболявания.

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ
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ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

И СЪТРУДНИЧЕСТВА

Българска асоциация на циментовата индустрия (от 2007 г.)

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

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

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

Американска търговска камара (от 2010 г.)

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

Гръцки бизнес съвет в България (от 2010 г.)

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

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

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

Българска минно-геоложка камара (от 2015 г.)

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

CSR Europe www.csreurope.org

European Cement Association (CEMBUREAU) www.cembureau.be

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

UN Global Compact www.unglobalcompact.org 

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

World Economic Forum www.weforum.org

„Златна Панега Цимент” АД членува в следните 

организации, представени в България:

На ниво Група ТИТАН си сътрудничи със 

световни организации като:
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